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Predgovor 

Slovenski geografi smo si za 17. zborovanje izbrali svet med Dravo in 
Muro v obsegu bivše občine Ptuj, ki se je s 1.1.1995 razdelila na devet 
občin (Destrnik -Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, 
Majšperk, Ptuj, Videm in Zavrč), občine Ljutomer brez bivše KS Videm 
ter občine Ormož. Ta prehodni svet vinorodnega gričevja smo, v želji po 
enotnejši in celovitejši oznaki, poimenovali Spodnje Podravje s Prlekijo. 
Ta naravno in socialnogeografsko pestra subpanonska pokrajina Slo-
venskih goric in Haloz ter Dravskega, Ptujskega, Središkega in Murskega 
polja, ki je bila vedno na robu razvitejših zahodnih pokrajin, je ob iz-
redno pestrih razvojnih problemih po osamosvojitvi Slovenije postala še 
obmejna regija z vsemi, predvsem neugodnimi razvojnimi posledicami. 
V šestdesetih letih sicer geografsko dokaj dobro proučeno območje 
(Bračič, Belec, Pak) je od takrat doživelo spremembe, ki so kar same 
vabile k vnovičnemu temeljitejšemu, kompleksnemu geografskemu spo-
znavanju in proučevanju. S kmetijskimi, turističnimi, vodnimi in drugimi 
potenciali bogato in gosto naseljeno območje je svoje razvojno zaosta-
janje ponovno močno začutilo ob deindustrializaciji, ki ga je prizadela 
močneje kot večino drugih območij. 

Da bi prispevali svoj delež k reševanju razvojne problematike, je 
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani prijavil za finan-
siranje raziskovalni projekt Možnosti regionalnega in prostorskega raz-
voja Spodnjega Podravja s Prlekijo, pri katerem so sodelovale tudi vse 
druge geografske inštitucije: Geografski inštitut ZRC SAZU, Inštitut za 
geografijo, Oddelek za geografijo Pedagoške fakultete v Mariboru, sode-
lavci Urbanističnega inštituta RS in drugi, skupaj 40 raziskovalcev. 
Projekt je bil vsebinsko razdeljen na naslednjih sedem področij: fizično-
geografske vsebine, okoljevarstvene vsebine, poselitev in urbanizacija, 
naselbinska problematika, turizem, rekreacija in promet, regionalni 
gospodarski razvoj ter podeželje in obmejna območja. Projekt je vodil 
Projektni svet v sestavi dr. Mirko Pak kot vodja projekta, dr. Borut Belec, 
dr. Lojze Gosar, dr. Matjaž feršič, Stanislav Napast, dr. Dušan Plut, dr. 
Marjan Ravbar, dr. Igor Vrišer in mag. Igor Žiberna. Ker projekt v tako 
kratkem času ni mogel zajeti vseh razvojnih problemov, pričakujemo, 
da z iztekom raziskave še zdaleč ne bo usahnilo poglobljeno zanimanje 
geografov za to "problemsko regijo Projekt so financirali Ministrstvo za 
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znanost in tehnologijo RS, mestna občina Ptuj ter občini Ljutomer in 
Ormož, ki jim gre zahvala tudi za to, da so omogočili vsebinsko kvali-
tetno pripravo našega zborovanja ter tisk Zbornika referatov 17. zbo-
rovanja slovenskih geografov. Ni mogoče mimo tega, da ne bi izpostavili 
vzornega sodelovanja z vodstvi občin in ustreznimi občinskimi služba-
mi, še posebej pa bi se na tem mestu zahvalili županom mestne občine 
Ptuj dr. Miroslavu Luci, občine Ljutomer dr. Ludviku Bratuši in občine 
Ormož Viliju Trofeniku ter vsem trem občinskim koordinatorjem Mirku 
Prelogu, ing. Slavku Preacu in še posebej Stanislavu Napastu, vodju Od-
delka za prostor, okolje in gospodarsko infrastrukturo občine Ptuj, brez 
katerega si takšnega sodelovanja ne bi mogli zamisliti. 

Pri projektu je sodelovalo tudi nad sto študentov geografije Filozofske 
fakultete v Ljubljani in Pedagoške akademije v Mariboru v okviru svojih 
rednih terenskih vaj in seminarja. Opravili so dragoceno zbiranje gra-
diva, anketiranje in kartiranje ter delne analize in s tem obogatili svoje 
študijsko znanje. Prav tako pomembno pa je njihovo spoznavanje 
pokrajine in ljudi, kar je bilo že tradicionalno zelo uspešno. 

Raziskovalna dognanja so skoraj v celoti priobčena v pričujočem 
zborniku. Obsežnejši elaborati so na voljo pri nosilni inštituciji. Na pre-
dlog Nacionalnega komiteja je ZGD povabila k aktivnemu sodelovanju 
tudi geografa iz sosednje Hrvaške, kjer so za to določili doc. dr. Dražena 
Njegača, in našega dolgoletnega sodelavca in prijatelja prof. dr. Klausa 
Wolfa, profesorja s frankfurtske univerze in predsednika Akademije za 
prostorsko urejanje in proučevanje ZRN. 

Organizacija zborovanja je bila poverjena ptujskim geografom, ki so 
ob tej priliki ustanovili Ptujsko geografsko društvo. Organizacijski odbor 
pod vodstvom mag. Vlada Korošca je pri pripravi programa in izvedbi 
zborovanja zgledno sodeloval s Komisijo za znanstveno delo in Komisi-
jo za geografsko vzgojo in izobraževanje pri Zvezi geografskih društev 
Slovenije. Vsem članom Pripravljalnega odbora in vsem, ki so še kakor-
koli prispevali k izvedbi zborovanja, pripravi zbornika in vodnika po eks-
kurzijah ter razstave, velja za vloženi trud in čas naša skupna zahvala. 

Pripravljalni odbor je v Častni odbor 17. zborovanja slovenskih geo-
grafov imenoval dr. Miroslava Luca (za predsednika), dr. Ludvika 
Bratušo, dr. Andreja Černeta, mag. Vlada Korošca, prof Matija Mučeča, 
prof. Stanislava Napasta, dr. Mirka Paka, prof. Igorja Šerugo, dr. Ludvika 
Toplaka in Vilija Trofenika. 

Urednik 
Mirko Pak 
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Naravnogeografske razmere kot 

potencial za prostorski in regionalni 

razvoj 

Spodnje Podravje s Prlekijo je sorazmerno gosto poseljeno in predvsem v kme-
tijstvo usmerjeno območje. Prav zato smo v okviru fizičnogeografskih vsebin želeli 
ovrednotiti naravnogeografske razmere kot potencial za prostorski in regionalni raz-
voj. Očitno je nemogoče izdelati enotno metodologijo za vse oblike kmetijske rabe 
tal, saj ima vsaka kultura drugačne potrebe tako glede ekoloških razmer kot glede 
obdelovanja. 

Pri analizi naravnogeografskih razmer Spodnjega Podravja s Prlekijo je bilo ugo-
tovljeno, da so pomembni dejavniki, ki oblikujejo potencial za kmetijstvo rabo tal, 
na ravnini drugačni od tistih na gričevju. Na ravnini določajo rabo tal predvsem 
pedogeografske in hidrogeografske razmere. Klimatske razmere se kljub splošnemu 
upadanju količine padavin proti vzhodu na ravnini bistveno ne spreminjajo. Na gri-
čevju je razen pedogeografskih dejavnikov pomemben še relief, ki vpliva ne le na 
pedogenezo, pač pa bistveno modificira mikroklimatske razmere in ustvarja speci-
fično topoklimo. 

Ravninska območja bi tako glede prsti kot glede hidrogeografskih razmer lahko 
razdelili v tri tipe. V prvi tip sodijo območja z rjavimi prstmi na pleistocenskih te-
rasah, ki nudijo dobre razmere za poljedeljstvo. Žal je to območje s stališča varstva 
okolja tudi eno najbolj konfliktnih v subpanonski severovzhodni Sloveniji. To območje 
je namreč eden od največjih virov pitne vode, kar se izključuje tako z intenzivnim 
poljedelstvom kot z vse močnejšim pritiskom širjenja zazidanih površin. V drugi tip 
sodijo območja s plitvimi rjavimi prstmi, ki so zaradi manjše vodne kapacitete bolj 
občutljiva za sušo. Ta območja bi kot poljedelske površine v bodoče veljalo uvrstiti 
v program namakanja. V tretji tip uvrščamo območja plitvih obrečnih prsti na holo-
censkih peskih in prodih, ki so zaradi manj ugodnih pedoloških razmer in zaradi 
poplav primernejša za travnike in pašnike. 

Gričevnata območja so zaradi specifičnih naravnogeografskih razmer primerna 
za drugačno kmetijsko rabo tal. Kot smo že omenili, sta pomembna pedogeografski 
in topoklimatski dejavnik. Topoklimo oblikuje relief, pri čemer mislimo predvsem na 
relativno višino, ekspozicijo in naklon. Pojav termalnega pasu v gričevju je znano 
dejstvo. Oblikuje se zvečer, ponoči in zjutraj zaradi stekanja hladnejšega zraka v 
dolino. V termalnem pasu so, v primerjavi z nižinskim, višje minimalne temperature, 
manjša pogostost slane in višja insolacija. Dosedanja opazovanja in meritve so poka-
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zale, da se spodnja meja termalnega pasu pojavlja v povprečju od 20 do 30 m nad 
dolinskim dnom. Podnevi oblikujeta topoklimatske razmere ekspozicija in naklon, ki 
vplivata na sončno obsevanje, temperaturo v zraku in tleh, na vlažnost tal itd. 
Gričevnato območje je zaradi večjih naklonov manj primerno za intenzivno polje-
delstvo. Na večjih naklonih z južno ekspozicijo in večjo relativno višino so območja, 
ki so primerna zlasti za vinogradništvo in sadjarstvo. Severne ekspozicije so primer-
ne bodisi za pašnike in travnike, strmejše lege pa za gozdove. Južne ekspozicije so 
zlasti zaradi ugodnih mikroklimatskih razmer v zadnjih desetletjih privabljale tudi 
poselitev. Pobočja so zaradi manj ugodnih geomehanskih lastnosti za to manj pri-
merna, kar dokazuje podatek, da med hišami, ki so jih v zadnjih letih poškodovali 
zemeljski usadi in plazovi, prevladujejo novogradnje. Nekdanja poselitev je bila ob 
bolj razvitem občutku za omejitve, ki jih daje pokrajina, usmerjena na slemena. Ta 
so stabilnejša podlaga za gradnjo, hkrati pa ponujajo lepe vedute. Glede na današnji 
razvoj kmetijstva in turizma so dobre lokacije za turistične kmetije. 

Ugotovitve o naravnem potencialu Spodnjega Podravja s Prlekijo bi lahko strnili 
v misel, da daje vsak delček te pestre pokrajine dobre možnosti za različne oblike 
kmetijske rabe tal, kar so s pridom izkoriščali že v preteklosti. Holocenske ravnice 
ob Dravi, Dravinji, Pesnici, Ščavnici in Muri so primerne za pašnike in travnike (ži-
vinorejo). Ravnine na pleistocenskih terasah so prvorazredna poljedeljska območja. 
Območja s plitvejšimi prstmi, ki so občutljivejša na sušo, bi bilo v bodoče treba 
uvrstiti v program namakalnih površin. Ravninska območja torej predstavljajo vir 
hrane, vode, krme za živino pa tudi gradbenega materiala (prod, les). Gričevnata po-
krajina nudi odlične možnosti za vinogradništvo in sadjarstvo, zaradi odličnih vedut 
in ugodne mikroklime pa tudi za različne oblike turizma. Vrelci mineralne in termal-
ne vode ponujajo dodatne možnosti za razvoj turizma. 

Igor Žiberna 
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KLIMATSKI ELEMENTI, 
BIOKLIMATSKI KAZALCI IN VINSKA TRTA 

Igor Žiberna* 

CLIMATIC ELEMENTS, BIOCLIMATIC INDICATORS 

AND GRAPEVINE 

Abstract 

Landforms significantly modify the climatic conditions in the hilly world, above all with the 
exposure and inclination of the slopes (by day), and relative altitude (by night). This is mani-
fested in the occurrence of thermal zone above all, for which it is typical that, besides other 
things, the minimum temperatures are higher and the number of days with frost is smaller. Pre-
sented is, by means of climatic elements, the existence of thermal zone influences, the spread 
of vine in the hills of Spodnje Podravje with Prlekija. 

Key words: Climate, Vinegrowing 

Temperaturne razmere 

Srednje mesečne terminske temperature v vegetacijski dobi 

Srednje mesečne temperature ob 7. uri so najvišje na Turškem Vrhu, Jeruzalemu, 
Podgradju in na Mestnem Vrhu (vse nad 13,6° C. Med nižje ležečimi postajami ima 
najnižjo temperaturo ob 7. uri Murska Sobota. Blaguš (meteorološka postaja je de-
jansko v Biserjanah, na prehodu iz spodnje Ščavniške doline na Mursko polje) in 
Starše (Dravsko polje) pa zelo malo zaostajata za temperaturami v termalnem pasu. 
Ob 14. uri se ravninski in dolinski pas bolj segrejeta od termalnega. Izmed postaj v 
termalnem pasu vidno izstopata Turški Vrh v Halozah in Podgradje na grebenu nad 
Rinčetovo grabo na prehodu iz vzhodnih Ljutomerskih goric na Mursko polje. Pod-
gradje je toplejše od ostalih postaj zaradi bolj segretega bližnjega Murskega polja. 
Podobno lego in višje temperature ima tudi meteorološka postaja Gornja Radgona, 
ki je na južnem pobočju Hercegovščaka, 18 m nad dolinskim dnom, ob izteku doline 
potoka Hercegovščak na Mursko polje. Srednje mesečne temperature ob 21. uri po-
novno kažejo oblikovanje termalnega pasu. Najtoplejše so postaje v termalnem pasu, 
najhladnejše pa tiste v nižinskem pasu. Prehod med obema skupinama postaj pred-

* Mag., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Univerza v 
Mariboru, 2000 Maribor, SLO. 
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Igor Žiberna 

stavlja postaja Gornja Radgona, kjer je zaradi lege omogočen nemoten odtok hladne-
ga zraka na Mursko polje. Najtoplejša je postaja Podgradje. Ugodna relativna višina, 
neoviran odtok hladnega zraka, ki po kratkih in ozkih vmesnih dolinah hitro odteče 
na Mursko polje, in ne nazadnje visoke opoldanske temperature so verjetno glavni 
razlogi za tako visoke večerne temperature. Srednje mesečne temperature v času ve-
getacije so presenetljivo podobne temperaturam ob 21. uri. Kljub relativno nizkim 
opoldanskim temperaturam pa so postaje termalnega pasu celo pri srednjih mesečnih 
temperaturah nekoliko toplejše od tistih v nižinskem pasu. Najtoplejša je postaja 
Podgradje (16,5° C). Ekstremne razlike v srednjih mesečnih temperaturah v vegeta-
cijski dobi znašajo torej kar 1,5° C. Razloge za višje srednje mesečne temperature v 
vegetacijski dobi v Podgradju, na Mestnem Vrhu in deloma Jeruzalemu lahko iščemo 
ne samo v ugodni relativni višini, pač pa tudi v morfologiji bližnjih dolin in s tem 
povezanim odtokom hladnega zraka v hladni polovici dneva. V Podgradju tempera-
turne razmere deloma izboljša tudi dokaj segreto Mursko polje v neposredni bližini. 
Slednje se čez dan (ali po razkroju megle v spomladanskih mesecih) namreč bolj se-
greje kot višje ležeči termalni pas (Petkovšek, Rakovec, 1983). Očitno je pas 20 do 
25 m nad dolinskim ali ravninskim dnom z vidika temperatur že primeren za gojenje 
vinske trte. 

Srednje minimalne in srednje maksimalne temperature v vegetacijski 
dobi 

Razlike med termalnim in nižinskim pasom so pri srednjih minimalnih tempe-
raturah še večje kot pri srednjih mesečnih terminskih temperaturah. Temperature ob 
7. uri v vegetacijski dobi namreč kasnijo za nastopom minimalnih temperatur. An-
ticiklonalni vremenski tip je prevladujoč v vegetacijski dobi (Hočevar, 1966). Zjutraj 
se najmanj ohladi postaja Podgradje, in sicer zaradi ugodnega odtoka hladnega zra-
ka. Podobno bi lahko trdili tudi za Jeruzalem. Dnevne amplitude so v termalnem 
pasu manjše kot v nižinskem (Gams, 1986). Najmanjše so v Jeruzalemu (9,3° C), 
največje pa v Blagušu (12,4° C) in Murski Soboti (12,1° C). V termalnem pasu sta le 
1 do 2 hladna dneva v vegetacijski dobi, na prehodu v nižinski pas že trije, na dnu pa 
med 4 in 6. Usodne so zlasti pozebe na začetku vegetacijske dobe, saj so brsti in 
cvetovi občutljivejši na nižje temperature kot jagode ali rozge (Zrnec, Turk, 1983). 
Cvet lahko odmre že pri minimalni temperaturi -0,6° C. V času cvetenja vinske trte 
(maj) ima Blaguš kar 0,6 hladnih dni, Murska Sobota pa 0,5. Najmanj hladnih dni 
imajo Jeruzalem in Podgradje (0) ter Mestni Vrh (0,2). V času brstenja je hladnih dni 
v Podgradju le 0,7, v Jeruzalemu pa 0,9. Večje število hladnih dni po času trgatve je 
ugodno za pridelovanje jagodnega izbora ali ledenega vina. Za vinsko trto pa so 
lahko neugodne tudi previsoke temperature. Maksimalne temperature okoli 35° C 
lahko povzročijo opekline na listju, grozdju in mladikah. Visoke temperature tudi 
niso primerne za opravljanje agrotehničnih del v vinogradih (Doberšek, 1986). 
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Količina padavin, potencialna evapotranspiracija 
in relativna vlaga 

Količina padavin in potencialna evapotranspiracija 

Po Buriču (1985) je optimalna letna količina padavin, primerna za gojenje vinske 
trte, med 600 in 800 mm, zadostuje pa ji že 300 do 400 mm letno (Doberšek, 1986). 
Vinska trta torej lažje prenaša sušo kot preveliko namočenost. Glede na to, da je na 
obravnavanem območju padavin v vegetacijski dobi več, kot znaša optimum, nam 
majhne količine padavin govorijo, katera območja so primernejša za gojenje vinske 
trte (Gams, 1972 a). Dober pokazatelj primernosti za vinsko trto je tudi vodna bi-
lanca (razlika med količino padavin in potencialno evapotranspiracijo v vegetacijski 
dobi). Glede na to, da grozdje zori med avgustom in oktobrom, nam vodna bilanca v 
teh mesecih govori tudi o primernosti za gojenje vinske trte. Količina padavin v 
severovzhodni Sloveniji in v Slovenskih goricah proti vzhodu pada. V vegetacijski 
dobi pade največ padavin na Poličkem Vrhu (604,2 mm), najmanj pa v Murski So-
boti (515,6 mm). Vzhodne Slovenske gorice se torej glede padavin najbolj približajo 
optimumu. Potreba vinske trte po vlagi raste od začetka vegetacije zaradi povečanja 
listne površine. Za fenofazo cvetenja je ugodnejša nekoliko manjša količina padavin. 
Cvetovi se lažje oplodijo in tudi verjetnost nastopa glivičnih bolezni je manjša 
(Bračič, 1967). Tudi v času zorenja vinski trti ustreza manj padavin. Padavine v 
vegetacijski dobi predstavljajo v povprečju dobrih 60 % celoletnih padavin. Delež 
padavin v obdobju avgust-september znaša glede na celoletno količino padavin v 
Jeruzalemu 19,6 %, v Gornji Radgoni 21,5 % in na Poličkem Vrhu 22,1 %. Količino 
evapotranspiracije smo izračunali po Thornthwaitovi metodi. Potencialna evapotran-
spiracija v vegetacijski dobi je največja na treh meteoroloških postajah v termalnem 
pasu (Podgradje 464,4 mm, kar predstavlja dobrih 82 % vse letne izhlapele vode, 
Mestni Vrh 459,0 mm, Jeruzalem 458,4 mm). Potencialna evapotranspiracija je naj-
manjša na Poličkem Vrhu (439,3 mm). 

Pomembnejša od same potencialne evapotranspiracije je vodna bilanca, to je raz-
lika med količino padavin in potencialno evapotranspiracijo. Omenili smo že, da je 
padavin na obravnavanem območju v obdobju vegetacije v splošnem več od optimu-
ma za vinsko trto. Manj vlažne razmere z vodnobilančnega stališča torej kažejo ugo-
dnejše razmere za vinsko trto. Ker smo želeli sliko o vodni bilanci na obravnavanem 
območju postaviti v širši kontekst, smo v obravnavo izjemoma vključili tudi 
meteorološke postaje, ki leže zahodneje in vzhodneje od Slovenskih goric: Ravne na 
Koroškem, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Velenje, Radlje ob Dravi, Slovenske Konjice, 
Rogaška Slatina, Maribor, Pragersko, Veliki Dolenci in Lendava. Glavna značilnost 
razlik med količino padavin in potencialno evapotranspiracijo je njihovo skokovito 
zmanjševanje proti vzhodu. Postaje v subalpski severovzhodni Sloveniji imajo pre-
cejšen presežek vlage (največ Radlje ob Dravi — 340,6 mm). Slovenske Konjice 
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imajo le še 211,3 mm presežka v vegetacijski dobi, Rogaška Slatina 191,0 mm in 
Zgornja Ščavnica 134,4 mm. Proti vzhodu se razlike ponovno manjšajo. Najmanjše so 
vzhodno od Mestnega Vrha oziroma Gornje Radgone. Najbolj vzhodna meteorološka 
postaja ima najmanjšo razliko, v obdobju avgust-september pa je le-ta celo nega-
tivna. Z vodnobilančnega stališča lahko gričevnato subpanonsko SV Slovenijo raz-
delimo v dva dela: zahodni del Slovenskih goric in Haloz ima suficit vlage med 200 
in 1300 mm, vzhodni del Slovenskih goric in Haloz pa ima v vegetacijski dobi su-
ficit vlage med 110 in 20 mm. 

Relativna vlaga v vegetacijski dobi 

Eksperimentalno je bilo dokazano, da znaša za vinsko trto optimalna relativna 
vlaga v vegetacijski dobi med 60 in 70 %. Pri relativni vlagi med 60 in 40 % se foto-
sinteza zmanjša, pri relativni vlagi pod 20 % pa lahko popolnoma preneha (Burič, 
1985). Srednja mesečna relativna vlaga v vegetacijski dobi znaša na vseh postajah 
med 73 in 77 %, kar je nad optimumom za vinsko trto. Tudi razlike med nižinskim in 
termalnim pasom so majhne (korelacijski koeficient znaša -0,6460). Termalni pas 
ima torej nekoliko manjšo relativno vlago od nižinskega pasu. V vegetacijski dobi je 
zveza med srednjo terminsko mesečno relativno vlago in relativno višino največja ob 
21. uri (-0,9101), ob 14. uri znaša 0,8869, ob 7. uri pa -,7265. Korelacije so v jutra-
njem in večernem času v obdobju zorenja grozdja še višje. Slednje je posledica ohla-
jevanja nižine v pozno poletnem času. Avgusta in septembra se megla v nižinah 
pogosteje pojavlja, v termalnem pasu pa zaradi višjih temperatur redkeje. Opoldne in 
zgodaj popoldne pa se v poznem poletju nižina vendarle še dovolj segreje, zato se 
relativna vlaga z relativno višino manj spreminja. Dnevne amplitude relativne vlage 
se z relativno višino torej manjšajo, kar je za vinsko trto ugodno, saj tako ni izposta-
vljena preveliki ali premajhni vlažnosti zraka. 

Trajanje sončnega obsevanja in oblačnost 

Izmed obravnavanih meteoroloških postaj imajo heliograf le v Murski Soboti in 
Jeruzalemu, zato nam bodo podatki o insolaciji služili le za grobo predstavo o raz-
likah med nižinskim in termalnim pasom, ne pa za ugotavljanje lokalnih posebnosti, 
za kar smo uporabili podatke o srednji mesečni oblačnosti, številu jasnih in številu 
oblačnih dni. 

Trajanje sončnega obsevanja 

Trajanje sončnega obsevanja po mesecih za meteorološki postaji Jeruzalem in 
Murska Sobota je naslednje. V vegetacijski dobi je v termalnem pasu sončno obse-
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vanje za 20 ur daljše od tistega v nižinskem pasu. Aprila in maja je trajanje sončnega 
obsevanja v nižinskem pasu celo nekaj večje. Večje razlike so v poznem poletju in 
zgodnji jeseni. Takrat se nižina že dovolj ohladi, da nastopijo radiacijske megle. Ter-
malni pas je takrat še dovolj ogret, hladen zrak pa ponoči dovolj hitro odteče v niži-
ne. Razlike v insolaciji v prid termalnega pasu so pomembne, če upoštevamo, da 
grozdje v tem času zori in še posebej potrebuje dovolj svetlobe in toplote. Trajanje 
sončnega obsevanja v obdobju avgust-september je tako v Jeruzalemu za 18,8 ur, v 
obdobju avgust-oktober pa kar za 29,6 ur daljše od tistega na Murskem polju. 

Oblačnost 

Oblačnost je kot meteorološki element, ki se opazuje in ne meri (in je kot tak 
odvisen od izkušenosti opazovalca), manj zanesljiv kazalec klimatskih razmer. Zveza 
med relativno višino in količino oblačnosti v vegetacijski dobi je visoka (korelacijski 
koeficient znaša -0,6631), še večja pa je v času zorenja grozdja (avgust-september 
-0,7323, avgust-oktober -0,7689). Poznopoletna in zgodnjejesenska megla, ki se 
preko dneva lahko spremeni v nizko oblačnost, je v nižinskem pasu očitno bolj gost 
pojav kot v termalnem pasu, kjer ohlajen zrak odteka. Razlike med termalnim in ni-
žinskim pasom so še večje zaradi anticiklonalnega vremenskega tipa, ki v severo-
vzhodni Sloveniji nastopa poleti (junij, julij, avgust) v 37 % dni, jeseni pa kar v 41 % 
dni (Hočevar, 1966). V termalnem pasu je minimum srednje mesečne oblačnosti v 
poznopoletnih mesecih, z manjšanjem relativne višine pa se prestavlja v visoko po-
letje (julij oziroma avgust). Število jasnih dni v času vegetacije (oblačnost pod 2/10) 
je v termalnem pasu nekoliko večje. Število oblačnih dni (oblačnost nad 8/10) je 
manjše v termalnem pasu, izstopa pa Jeruzalem, ki ima celo največje število oblačnih 
dni izmed vseh meteoroloških postaj. Da ima Podgradje prav tako nekoliko večje 
število oblačnih dni, si lahko razlagamo z nekoliko pogostejšo meglo, ki očitno seže 
do vzhodnih Ljutomerskih goric. Jedro nastajanja megle predstavlja mokrotno območje 
ob Kostanjevici in pri Ribnikih pod Slamnjakom. To potrjujejo tudi domačini. 

Izbrani meteorološki pojavi 

Slana 

V praksi je za vinsko trto pomembnejša pozeba kot slana. Temperature okoli 0° C 
še ne pomenijo nastopa pozebe. Najobčutljivejši na pozebo so generativni organi. 
Občutljivost se stopnjuje s fazo razvoja. Najmanj občutljiv je zaprti brst, najbolj pa 
pravkar oplojeni cvet (dejansko že plodič). Nabrekla očesa vinske trte pomrznejo pri 
temperaturah okoli -1,1° C, cvet in jagoda že pri 0,6° C, mladi zeleni poganjki pa pri 
-2,5° C (Zrnec, Turk, 1983; Colnarič et al., 1985). Glede na to, da nimamo podatkov 
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o dejanskih pozebah vinske trte, razpolagamo pa s podatkom o številu dni s slano, 
lahko iz slednjega podatka posredno sklepamo tudi na pozebo. Podatki o pojavu 
slane so za obdobje 1969-1990. Zveza med pojavom slane v vegetacijski dobi in 
relativno višino je zelo visoka (korelacijski koeficient -0,8366). Število dni s slano 
se z naraščanjem relativne višine naglo zmanjšuje: od 9-13 dni na dnu do 2-4 dni v 
termalnem pasu. Zanimivo je majhno število dni s slano na Mestnem Vrhu. Glede na 
prevetrenost in dobro odtekanje hladnega zraka v jutranjih urah bi pričakovali manj-
še razlike z Jeruzalemom in Podgradjem. V maju se slana v termalnem pasu pojavlja 
do 0,2-krat ali pa sploh ne, v nižinah pa, še vedno med 0,4- in 0,5-krat. Povprečni 
zadnji dan s slano pade v termalnem pasu na konec marca ali začetek aprila, medtem 
ko se v nižinskem pasu pojavlja zadnja slana še celo v zadnji dekadi aprila. Kore-
lacijski koeficient med relativno višino in povprečnim zadnjim dnem s slano je zelo 
visok (-0,9081). Taka razporeditev je še posebej pomembna zaradi večje občutljivo-
sti generativnih organov v zgodnjih fenofazah vinske trte. S tega vidika je pomem-
bno število dni med začetkom brstenja in zadnjo slano. V termalnem pasu znaša 
okoli 15 dni (na Mestnem Vrhu celo dobre tri tedne), v nižinskem pasu pa je celo 
negativno. V njem se slana pojavlja v času solzenja in še v času brstenja. Seveda so 
to le povprečne vrednosti, ki iz leta v leto variirajo. Jesenska slana je manj nevarna 
od spomladanske, vendar pa lahko vpliva na stopnjo dozorelosti lesa in s tem na 
odpornost na zimske negativne temperature. Medtem ko se slana v termalnem pasu v 
septembru skoraj ne pojavlja (Jeruzalem 0,0), je v nižinskem pasu že bolj pogosta, 
zlasti na Murskem in Dravskem polju (Murska Sobota 0,9, Starše 0,6). Tudi 
oktobrska slana se najpogosteje pojavlja na Murskem in Dravskem polju (Murska 
Sobota 7,1 dni, Starše 6,2 dni s slano), v termalnem pasu pa le dva- do trikrat. Šte-
vilo dni med koncem zorenja grozdja in prvo slano določa tudi datum začetka tr-
gatve, saj več dni pomeni daljše obdobje, ko grozdje še lahko povečuje količino 
sladkorja v grozdnem soku. V termalnem pasu se prva jesenska slana pojavi šele dva 
do tri tedne po datumu, ko bi grozdje že bilo primerno za trgatev, v nižinskem pasu 
pa le dober teden. Korelacijski koeficienti med relativnimi višinami in številom dni s 
slano so spomladi višji kot jeseni (april -0,8249, maj -0,8616; september -0,7938, 
oktober -0,7926). Ker je vinska trta bolj občutljiva na nizke temperature v spomla-
danskih fenofazah kot v jesenskih, se pomen relativne višine za uspevanje vinske trte 
še poveča. 

Megla 

Megla zmanjšuje globalno sončno obsevanje, znižuje temperature, slabša osve-
tljenost, visoka relativna vlaga pa pomeni tudi večjo verjetnost za nastop glivičnih 
bolezni (Doberšek, 1986). Število dni z meglo v vegetacijski dobi v splošnem pada z 
relativno višino (korelacijski koeficient -0,6631). Izjemo predstavljata meteorološki 
postaji Podgradje in Gornja Radgona, ki imata glede na svoji relativni višini v vege-
tacijski dobi nepričakovano veliko število dni z meglo in bolj spominjata na postaji v 
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nižinskem kot termalnem pasu. V Podgradju so verjetno odločilni lokalni vplivi. Gre 
za zamočvirjen svet ob potoku Kostanjevica in ob Ribnikih pod Slamnjakom. Prav 
to območje, ki leži v neposredni bližini Podgradja, predstavlja lokalno območje 
nastajanja megle. Prednost termalnega pasu pred nižinskim glede pojavljanja megle 
se najbolj opazi v obdobju avgust-september (korelacijski koeficient -0,8841), le 
nekoliko manj pa v obdobju avgust-oktober, ko se megla lahko pojavi tudi v večjih 
relativnih višinah, zlasti v neposredni bližini Murskega in Dravskega polja ali v 
srednjepesniški depresiji (korelacijski koeficient -0,8697). Megla za vinsko trto ni 
vedno negativna. Megle v jutranjih urah ublažijo radiacijsko ohlajevanje površja in s 
tem zmanjšajo verjetnost nastopa slane oziroma pozebe. Zanimiv primer smo opazili 
v drugi dekadi aprila 1991. Vdor polarnega zraka 16.4.1991 je znižal srednje dne-
vne temperature za okoli 10° C. V nižinah je celo snežilo. Na srečo seje zlasti v do-
linah in v spodnjih delih pobočij v naslednjih nočeh redno pojavljala megla. Na 
grebenih in zgornjih delih pobočja pa so bile jasne noči. Tu se je zaradi večjega 
radiacijskega ohlajevanja v naslednjih nočeh redno pojavljala slana. Ker je bila 
vinska trta na teh (klimatsko ugodnejših) legah že v fenofazi odpiranja brstov, je bila 
škoda še večja. Nižje ležeči vinogradi so prav zaradi pojavljanja megle ostali 
popolnoma neprizadeti. 

Fenofaze vinske trte 

Začetki fenofaz solzenja in brstenja so v termalnem pasu v splošnem sicer ne-
koliko zgodnejši, vendar velikih razlik v primerjavi z nižinskim pasom ni. Izstopa 
Podgradje, kjer solzenje v povprečju nastopi že konec marca. Začetek cvetenja že 
kaže nekoliko večje razlike med termalnim in nižinskim pasom. Cvetenje nastopi na 
Mestnem Vrhu in Jeruzalemu v povprečju dan prej kot v Gornji Radgoni. Vse tri 
omenjene meteorološke postaje se nahajajo v neposredni bližini vinogradov (Mestni 
Vrh in Jeruzalem na grebenu, Gornja Radgona tik pod spodnjo mejo vinogradov na 
Hercegovščaku). Razlike v začetkih fenofaz cvetenja vinske trte med Gornjo Rad-
gono in Jeruzalemom (oz. Mestnim Vrhom) znašajo v povprečju le en dan. Razlike v 
začetku fenofaze cvetenja med spodnjo mejo in osrednjim delom termalnega pasu 
(kamor bi glede na relativne višine uvrstili Jeruzalem in Mestni Vrh) le niso tako 
velike. Bistveno večje razlike med nižinskim in termalnim pasom so pri jesenskem 
temperaturnem pragu 12° C, ko naj bi po nekaterih kriterijih (Burič, 1985) grozdje 
že bilo primerno za trgatev. Seveda je to le orientacijski podatek. Količina sladkorja 
v grozdju pa se lahko povečuje še naprej, do temperaturnega praga 10° C. Kasnejši 
nastop temperaturnega praga 12° C oziroma 10° C je torej za kvaliteto grozdja ugoden. 
Kasneje se količina sladkorja ne povečuje, zaradi izhlapevanja vode skozi povr-
hnjico grozda se povečuje le njegov delež (Colnarič in dr., 1985). Nižine in doline 
severovzhodne Slovenije dosežejo temperaturni prag 12° C že konec septembra, ter-
malni pas pa približno teden kasneje. Večje razlike med nižinskim in termalnim pa-
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som v jeseni kot spomladi potrjujejo tudi korelacijski koeficient. Ta se pri spomla-
danskih fenofazah giblje okoli -0,5, pri fenofazi konca vegetacijske dobe trte pa 
znaša celo 0,8827. 

Sklep 

Med najpomembnejše modifikatorje lokalnih klimatskih razmer v gričevnati SV 
Sloveniji sodi relief. Slednji z ekspozicijo in naklonom pobočij vpliva zlasti na tem-
peraturne razmere podnevi, z relativno višino pa ponoči. Modifikanten vpliv reliefa 
se najizraziteje manifestira v pojavu t. i. "termalnega pasu". Ta se glede na meritve in 
modele (Gams, 1972; Žiberna, 1992) prične nekaj deset metrov nad dnom dolin in 
ravnin. Modeliranje klimatskih razmer (Žiberna, 1992) je pokazalo, da je za posebne 
kulture, predvsem vinsko trto, najprimernejši pas okoli 50 m ali več nad dnom dolin 
in ravnin. Pas med 25 in 50 m nad dnom dolin je lahko zlasti v času nastopa spomla-
danskih nizkih temperatur za posebne kulture manj primeren. V klimatskem smislu 
neprimeren pa je pas na dnu dolin, predvsem zaradi nizkih nočnih in jutranjih tem-
peratur. Seveda pa moramo upoštevati, da je vsaka dolina v gričevju SV Slovenije 
unikat s specifičnimi klimatskimi razmerami. 
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Tabela 1: Klimatski podatki za meteorološke postaje v subpanonski SV Sloveniji (1961-1990) 

Meteorol. Abs. Rel. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto Veg. Avg,- Avg,-
postaja viš. viš. doba sept. okt. 

Srednja mesečna temperatura zraka ob 7. uri 

Jeruzalem 345 95 -2,6 -0,7 2,7 7,5 12,4 15,8 17,4 16,4 13,0 8,2 3,1 -0,7 7,7 13,8 14,7 12,5 
Podgradje 217 70 -2,7 -0,6 3,0 7,5 12,2 15,6 17,3 16,5 13,1 8,1 3,3 -0,7 7,7 13,7 14,8 12,6 
Mestni Vrh 332 62 -2,5 -0,9 2,6 7,4 12,3 15,8 17,2 16,3 12,9 8,0 3,2 -0,9 7,6 13,7 14,6 12,4 
Turški Vrh 280 60 -2,4 -0,5 3,0 7,6 12,6 16,4 17,8 16,9 13,2 8,3 3,9 -0,3 8,0 14,1 15,1 12,8 
G. Radgona 234 18 -4,0 -1,7 1,8 6,8 12,0 15,6 16,9 15,8 12,0 6,9 2,1 -2,1 6,8 13,2 13,9 11,6 
Starše 240 0 -3,9 -1,6 1,8 7,1 12,4 15,9 17,2 15,8 11,8 6,5 2,2 -1,9 7,0 13,4 13,8 11,4 
Blaguš 203 0 -3,9 -2,1 1,4 6,8 12,3 16,1 17,3 15,7 11,7 6,3 1,9 -1,8 6,8 13,3 13,7 11,2 
M. Sobota 187 0 -4,3 -2,2 1,0 6,2 11,7 15,3 16,5 15,1 11,2 6,0 1,8 -2,3 6,3 12,7 13,2 10,8 

Srednja mesečna temperatura zraka ob 14. uri 

Jeruzalem 345 95 0,8 3,6 8,5 13,5 18,3 21,4 23,3 22,9 19,5 14,1 7,2 2,2 13,0 19,8 21,2 18,8 
Podgradje 217 70 0,9 3,8 8,6 13,6 18,7 21,9 23,8 23,4 19,8 14,4 7,5 2,4 13,3 20,2 21,6 19,2 
Mestni Vrh 332 62 1,2 3,6 8,3 13,5 18,3 21,4 23,5 23,1 19,9 14,4 7,5 2,5 13,1 20,0 21,5 19,1 
Turški Vrh 280 60 1,8 4,4 9,3 14,1 19,0 22,4 24,3 23,7 20,3 14,9 8,1 3,2 13,7 20,6 22,0 19,6 
G. Radgona 234 18 0,9 4,4 9,5 14,4 19,2 22,2 24,3 23,9 20,5 15,1 7,7 2,4 13,7 20,8 22,2 19,8 
Starše 240 0 1,6 4,7 9,4 14,3 19,2 22,1 24,2 23,7 20,4 15,1 8,0 2,8 13,8 20,7 22,1 19,7 
Blaguš 203 0 1,3 4,3 9,3 14,4 19,2 22,2 24,3 23,7 20,4 15,0 7,9 2,9 13,7 20,7 22,1 19,7 
M. Sobota 187 0 0,6 4,1 9,4 14,5 19,2 22,2 24,3 23,8 20,4 14,8 7,6 2,1 13,6 20,7 22,1 19,7 

Srednja mesečna temperatura zraka ob 21. uri 

Jeruzalem 345 95 -1,2 1,1 5,2 9,7 14,0 16,7 18,8 18,3 15,2 10,2 4,5 0,2 9,4 15,5 16,8 14,6 
Podgradje 217 70 -0,8 1,6 5,7 10,2 14,6 17,3 19,2 19,0 15,6 10,6 4,9 0,7 9,9 16,0 17,3 15,1 
Mestni Vrh 332 62 -0,9 1,0 5,1 9,8 14,1 17,0 18,7 18,2 15,2 10,1 4,6 0,3 9,4 15,5 16,7 14,5 
Turški Vrh 280 60 -0,8 1,4 5,6 9,9 14,3 17,6 19,2 18,6 15,4 10,3 5,2 0,8 9,8 15,8 17,0 14,8 
G. Radgona 234 18 -1,9 0,8 5,1 9,7 13,7 16,5 18,0 17,3 14,2 9,1 3,9 -0,6 8,8 14,9 15,8 13,5 
Starše 240 0 -1,9 0,6 4,5 9,1 13,3 16,5 18,2 17,4 14,0 8,9 3,9 -0,5 8,7 14,8 15,7 13,4 
Blaguš 203 0 -2,6 0,0 4,7 9,0 13,1 16,3 17,9 17,1 13,7 8,5 3,5 -0,7 8,4 14,5 15,4 13,1 
M. Sobota 187 0 -2,8 0,1 4,4 9,1 13,5 16,6 18,1 17,1 13,6 8,3 3,5 -1,1 8,4 14,7 15,4 13,0 



Meteorol. Abs. Rel. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto Veg. A v g - A v g -
postaja viš. viš. doba sept. okt. 

Srednja mesečna temperatura zraka 

Jeruzalem 345 95 -1,1 1,3 5,4 10,1 14,7 17,7 19,6 18,9 15,7 10,7 4,8 0,5 9,9 16,1 17,3 15,1 
Podgradje 217 70 -0,8 1,6 5,8 10,4 15,0 18,0 19,9 19,4 16,0 10,9 5,2 0,8 10,2 16,5 17,7 15,4 
Mestni Vrh 332 62 -0,8 1,2 5,3 10,1 14,7 17,8 19,6 18,9 15,8 10,7 5,0 0,6 9,9 16,2 17,4 15,1 
Turški Vrh 280 60 -0,6 1,7 5,9 10,4 15,1 18,5 20,1 19,5 16,1 10,9 5,6 1,1 10,4 16,6 17,8 15,5 
G. Radgona 234 18 -1,7 1,1 5,4 10,1 14,6 17,7 19,3 18,6 15,2 10,0 4,4 10,4 9,5 15,9 16,9 14,6 
Starše 240 0 -1,5 1,1 5,1 9,9 14,6 17,8 19,4 18,6 15,1 9,8 4,5 0,0 9,6 15,9 16,9 14,5 
Blaguš 203 0 -2,0 0,6 5,0 9,8 14,4 17,7 19,4 18,4 14,9 9,6 4,2 -0,1 9,3 15,8 16,7 14,3 
M. Sobota 187 0 -2,4 0,5 4,8 9,7 14,5 17,7 19,2 18,3 14,7 9,4 4,1 -0,6 9,2 15,7 16,5 14,1 

Srednja maksimalna mesečna temperatura zraka 

Jeruzalem 345 95 2,0 4,8 9,7 14,7 19,5 22,6 24,5 23,9 20,6 15,1 8,3 3,3 14,1 21,0 22,3 19,9 
Podgradje 217 70 2,6 5,4 10,1 15,2 20,0 23,2 25,2 24,6 21,0 15,7 8,9 4,0 14,6 21,5 22,8 20,4 
Mestni Vrh 332 62 2,3 4,7 9,4 14,7 19,5 22,7 24,7 24,2 20,8 15,4 8,5 3,6 14,2 21,1 22,5 20,1 
Turški Vrh 280 60 3,1 5,5 10,4 15,4 20,2 23,7 25,5 24,9 21,5 16,0 9,2 4,3 14,9 21,9 23,2 20,8 
G. Radgona 234 18 2,0 5,4 10,6 15,7 20,4 23,5 25,6 24,9 21,5 16,0 8,6 3,4 14,8 21,9 23,2 20,8 
Starše 240 0 2,5 5,5 10,3 15,3 20,2 23,2 25,2 24,6 21,2 15,7 8,8 3,7 14,7 21,6 22,9 20,5 
Blaguš 203 0 2,5 5,3 10,5 15,6 20,3 23,5 25,5 24,8 21,5 15,9 8,8 3,9 14,8 21,9 23,1 20,7 
M. Sobota 187 0 1,5 5,0 10,4 15,5 20,3 23,4 25,4 24,7 21,2 15,6 8,3 2,9 14,5 21,8 23,0 20,5 

Srednja minimalna mesečna temperatura zraka 

Jeruzalem 345 95 -3,7 -1,6 1,7 5,7 10,0 13,1 14,9 14,6 11,6 7,1 1,9 -2,0 6,1 11,7 13,1 11,1 
Podgradje 217 70 -4,1 -1,7 1,9 6,0 10,2 13,4 15,0 14,6 11,5 6,7 2,0 -2,0 6,2 11,8 13,1 10,9 
Mestni Vrh 332 62 -3,9 -2,0 1,3 5,5 9,8 12,9 14,4 14,0 11,2 6,8 1,9 -2,3 5,8 11,3 12,6 10,7 
Turški Vrh 280 60 -4,0 -2,1 1,3 5,4 9,6 13,1 14,6 14,1 11,0 6,4 2,1 -2,0 5,8 11,3 12,6 10,5 
G. Radgona 234 18 -5,2 -2,8 0,5 4,7 8,9 12,3 13,7 13,4 10,2 5,5 0,8 -3,4 4,9 10,5 11,8 9,7 
Starše 240 0 -5,6 -2,9 0,1 4,2 8,5 11,9 13,4 12,8 9,5 5,0 0,7 -3,5 4,5 10,1 11,2 9,1 
Blaguš 203 0 -6,3 -3,6 -0,2 3,7 7,7 11,3 12,7 12,3 9,2 4,7 0,3 -3,8 4,0 9,5 10,7 8,7 
M. Sobota 187 0 -6,4 -3,6 -0,3 3,8 8,1 11,6 12,9 12,4 9,2 4,4 0,4 -4,0 4,1 9,7 10,8 8,7 



O Meteorol. Abs. Rel. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto Veg. Avg- Avg-
postaja viš. viš. doba sept. okt. 

Srednja temperaturna amplituda 

Jeruzalem 345 95 5,7 6,4 8,0 9,0 9,5 9,5 9,6 9,3 9,0 8,0 6,4 5,3 8,0 9,3 9,2 8,8 
Podgradje 217 70 6,7 7,1 8,2 9,2 9,8 9,8 10,2 10,0 9,5 9,0 6,9 6,0 8,4 9,8 9,8 9,5 
Mestni Vrh 332 62 6,2 6,7 8,1 9,2 9,7 9,8 10,3 10,2 9,6 8,6 6,6 5,9 8,4 9,8 9,9 9,5 
Turški Vrh 280 60 7,1 7,6 9,1 10,0 10,6 10,6 10,9 10,8 10,5 9,6 7,1 6,3 9,1 10,6 10,7 10,3 
G. Radgona 234 18 7,2 8,2 10,1 11,0 11,5 11,2 11,9 11,5 11,3 10,5 7,8 6,8 9,9 11,4 11,4 11,1 
Starše 240 0 8,1 8,4 10,2 11,1 11,7 11,3 11,8 11,8 11,7 10,7 8,1 7,2 10,2 11,6 11,8 11,4 
Blaguš 203 0 8,7 8,9 10,6 11,8 12,6 12,2 12,8 12,5 12,3 11,2 8,5 7,7 10,8 12,4 12,4 12,0 
M. Sobota 187 0 7,9 8,6 10,7 11,7 12,2 11,8 12,5 12,3 12,0 11,2 7,9 6,9 10,4 12,1 12,2 11,8 

Št. dni z min. temp. < =0,0° C 

Jeruzalem 345 95 24,2 17,3 9,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 9,8 20,6 83,4 0,9 0,0 0,7 
Podgradje 217 70 24,6 18,4 9,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 9,6 21,0 84,8 0,7 0,0 1,2 
Mestni Vrh 332 62 25,2 19,7 12,0 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 10,1 22,2 91,7 1,4 0,0 1,1 
Turški Vrh 280 60 24,7 18,7 11,5 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 9,0 21,0 89,1 1,5 0,0 1,6 
G. Radgona 234 18 27,4 21,3 13,1 2,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 3,2 12,4 25,0 105,2 2,8 0,1 3,3 
Starše 240 0 26,2 20,4 14,1 3,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 4,4 13,1 23,7 105,7 4,2 0,2 4,6 
Blaguš 203 0 27,4 21,3 15,2 4,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 5,1 14,3 24,4 112,8 5,1 0,1 5,3 
M. Sobota 187 0 27,9 21,6 15,9 4,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 5,2 13,5 24,9 114,3 5,3 0,3 5,5 

Št. dni z maks. temp. >=25,0° C. 

Jeruzalem 345 95 0,0 0,0 0,0 0,4 3,1 10,1 15,5 13,1 4,7 0,4 0,0 0,0 47,3 46,9 17,8 18,2 
Podgradje 217 70 0,0 0,0 0,0 0,5 3,5 10,9 16,6 14,4 5,1 0,4 0,0 0,0 48,8 51,0 19,5 19,9 
Mestni Vrh 332 62 0,0 0,0 0,0 0,4 2,9 9,7 15,3 12,8 4,2 0,2 0,5 0,0 45,9 45,3 17,0 17,2 
Turški Vrh 280 60 0,0 0,0 0,0 0,6 4,8 13,2 18,3 15,1 5,9 0,7 0,0 0,0 58,7 57,9 21,0 21,7 
G. Radgona 234 18 0,0 0,0 0,0 0,5 4,1 11,6 18,7 16,2 6,4 0,5 0,0 0,0 58,0 57,5 22,6 23,1 
Starše 240 0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,2 10,8 17,5 14,6 5,5 0,2 0,0 0,0 53,2 53,1 20,1 20,3 
Blaguš 203 0 0,0 0,0 0,0 1,5 4,8 11,9 18,6 15,4 6,8 0,4 0,0 0,0 59,5 59,0 22,2 22,6 
M. Sobota 187 0 0,0 0,0 0,0 1,5 4,1 11,4 17,9 14,9 5,2 0,1 0,0 0,0 55,1 55,0 20,1 20,2 



O Meteorol. Abs. Rel. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto Veg. A v g - A v g -
postaja viš. viš. doba sept. okt. 

Srednja mesec, relativna vlaga 

Jeruzalem 345 95 83,5 79,8 73,2 69,9 72,5 74,9 73,6 76,6 79,6 80,8 83,9 85,0 77,7 74,5 78,1 79,0 
Podgradje 217 70 81,9 79,3 73,1 68,2 71,5 73,7 74,2 76,7 79,0 80,8 82,3 83,0 75,9 73,9 77,9 78,8 
Mestni Vrh 332 62 79,0 76,6 70,6 68,4 71,6 73,1 73,3 75,6 78,4 81,0 81,5 80,8 75,9 73,4 77,0 78,3 
Turški Vrh 280 60 76,8 75,5 70,4 68,9 72,1 73,5 74,1 75,4 77,6 78,6 80,2 80,5 75,2 73,6 76,5 77,2 
G. Radgona 234 18 83,6 78,3 72,2 68,4 71,7 73,9 74,4 78,0 81,0 82,5 83,6 84,6 77,6 74,6 79,5 80,5 
Starše 240 0 83,6 80,5 75,8 71,6 73,8 75,7 76,1 79,2 82,4 84,0 84,1 84,6 79,4 76,5 80,8 81,9 
Blaguš 203 0 80,9 78,0 73,0 64,7 72,6 73,7 75,5 79,8 83,0 83,2 83,5 82,9 77,6 74,9 81,4 82,0 
M. Sobota 187 0 85,6 80,9 75,5 71,6 72,7 74,5 74,9 78,5 81,7 83,0 85,2 86,8 79,3 75,7 80,1 81,1 

Srednja mesečna oblačnost (v desetinah) 

Jeruzalem 345 95 6,9 6,6 6,2 6,1 5,7 5,7 4,9 4,7 4,7 5,1 6,8 7,1 5,9 5,3 4,7 4,8 
Podgradje 217 70 6,7 6,3 5,6 5,5 5,1 5,1 4,4 4,3 4,5 5,1 6,5 6,9 5,5 4,8 4,4 4,6 
Mestni Vrh 332 62 5,8 5,4 5,0 4,6 4,4 4,4 3,7 3,6 3,7 4,3 5,6 6,0 4,8 4,1 3,7 3,9 
Turški Vrh 280 60 6,3 6,1 5,7 5,7 5,0 4,9 4,1 4,1 4,2 4,9 6,5 6,7 5,4 4,7 4,2 4,4 
G. Radgona 234 18 7,2 6,6 5,9 6,0 5,7 5,8 5,1 4,9 5,1 5,6 6,9 7,2 6,0 5,4 5,0 5,2 
Starše 240 0 7,1 6,6 6,3 6,1 5,8 5,7 4,9 4,9 5,2 5,8 6,8 7,2 6,0 5,4 5,1 5,3 
Blaguš 203 0 7,1 6,9 6,5 6,3 6,2 6,0 5,5 5,5 5,6 5,9 7,0 7,3 6,3 5,8 5,5 5,6 
M. Sobota 187 0 7,2 6,7 6,3 6,0 5,8 5,8 4,9 4,8 5,3 5,8 7,1 7,3 6,1 5,4 5,1 5,3 

Število jasnih dni (N < 2/10) 

Jeruzalem 345 95 4,5 4,6 5,9 5,6 6,5 6,6 9,0 10,2 9,8 9,4 4,7 3,8 80,7 47,7 20,0 29,4 
Podgradje 217 70 3,6 4,1 5,1 5,6 5,3 5,3 7,8 8,7 8,2 7,5 3,2 2,8 67,2 40,9 16,9 24,4 
Mestni Vrh 332 62 5,2 5,8 7,3 7,7 8,0 7,3 10,7 11,2 11,0 10,1 5,8 4,5 92,6 55,9 22,2 32,3 
Turški Vrh 280 60 5,6 5,4 7,1 6,3 8,2 7,7 11,2 11,8 11,2 9,2 5,0 4,0 96,0 56,4 23,0 32,2 
G. Radgona 234 18 2,6 3,8 4,4 4,3 4,7 4,3 6,5 6,8 5,6 5,0 2,9 3,0 53,8 32,2 12,4 17,4 
Starše 240 0 1,9 2,9 3,6 3,7 3,6 3,5 5,8 6,3 5,0 3,5 2,5 1,6 44,3 27,9 11,3 14,8 
Blaguš 203 0 3,4 3,0 4,0 4,1 3,7 3,6 5,5 5,5 4,8 4,6 2,5 2,5 47,2 27,3 10,3 14,8 
M. Sobota 187 0 3,1 3,8 3,9 4,3 4,5 3,9 6,6 6,8 5,4 4,5 2,7 2,0 51,4 31,5 12,2 16,7 



O Meteorol. Abs. Rel. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto Veg. A v g - Avg-
postaja viš. viš. doba sept. okt. 

Število oblačnih dni (N > 8/10) 

Jeruzalem 345 95 15,9 13,7 13,0 11,6 9,5 10,5 7,9 7,7 7,9 10,0 14,8 16,1 138,6 55,1 15,6 25,6 
Podgradje 217 70 12,8 10,4 8,7 7,6 5,8 5,5 3,7 4,3 5,0 7,9 11,9 13,8 96,7 31,9 9,3 17,2 
Mestni Vrh 332 62 10,2 8,2 7,1 5,4 3,9 3,7 2,6 2,9 3,3 6,0 9,8 11,4 75,7 21,8 6,2 12,2 
Turški Vrh 280 60 12,8 11,1 10,8 9,6 7,4 6,6 4,8 5,6 6,1 7,9 13,5 14,0 112,5 40,1 11,7 19,6 
G. Radgona 234 18 16,2 12,3 10,4 9,5 8,0 8,1 6,5 6,4 6,9 9,8 14,3 15,8 124,4 45,4 13,3 23,1 
Starše 240 0 14,7 11,7 11,1 9,3 7,7 7,8 5,3 5,5 6,0 8,8 12,4 14,2 113,9 41,6 11,5 20,3 
Blaguš 203 0 15,4 12,9 12,7 11,3 9,8 9,3 7,2 8,7 7,8 10,8 14,4 15,4 135,7 54,1 16,5 27,3 
M. Sobota 187 0 16,2 12,7 11,6 9,7 8,0 8,0 5,3 5,5 7,0 9,3 15,1 16,0 124,5 43,5 12,5 21,8 

Mesečna višina padavin 

Jeruzalem 345 95 49,2 50,8 63,1 78,2 86,9 105,3 109,1 104,7 82,1 75,4 88,6 59,7 953,2 566,3 186,8 262,2 
Podgradje 217 70 47,8 45,0 56,8 70,0 78,9 99,5 105,0 98,4 77,4 71,3 81,9 56,0 872,7 529,2 175,8 247,1 
Mestni Vrh 332 62 53,9 49,2 61,8 73,1 79,5 101,2 106,1 103,7 85,6 73,8 87,3 58,4 933,5 549,2 189,3 263,1 
Turški Vrh 280 60 48,6 50,2 64,6 87,7 109,2 135,6 133,4 126,8 103,2 96,3 99,6 71,9 1168,0 695,9 230,0 326,3 
G. Radgona 234 18 45,6 45,7 58,3 62,2 88,7 103,6 116,8 115,0 84,1 69,4 81,6 54,8 925,8 570,4 199,1 268,5 
Starše 240 0 50,5 47,9 63,9 77,5 86,1 109,6 116,5 116,2 91,4 79,4 87,0 58,3 984,5 597,3 207,6 287,0 
Blaguš 203 0 43,0 45,1 57,9 66,6 77,3 97,2 106,0 107,7 82,1 71,0 74,7 56,7 885,5 537,0 189,8 260,8 
M. Sobota 187 0 37,1 38,4 48,9 59,3 75,4 97,8 105,0 101,8 76,3 62,3 69,2 45,4 816,9 515,6 178,1 240,4 

Deleži količine padavin od celoletne količine padavin (%) 

Jeruzalem 345 95 5,2 5,3 6,6 8,2 9,1 11,0 11,4 11,0 8,6 7,9 9,3 6,3 100,0 59,4 19,6 27,5 
Podgradje 217 70 5,5 5,2 6,5 8,0 9,0 11,4 12,0 11,3 8,9 8,2 9,4 6,4 100,0 60,6 20,1 28,3 
Mestni Vrh 332 62 5,8 5,3 6,6 7,8 8,5 10,8 11,4 11,1 9,2 7,9 9,4 6,3 100,0 58,8 20,3 28,2 
Turški Vrh 280 60 4,2 4,3 5,5 7,5 9,3 11,6 11,4 10,9 8,8 8,2 8,5 6,2 100,0 9,9 9,8 9,3 
G. Radgona 234 18 4,9 4,9 6,3 6,7 9,6 11,2 12,6 12,4 9,1 7,5 8,8 5,9 100,0 61,6 21,5 29,0 
Starše 240 0 5,1 4,9 6,5 7,9 8,7 11,1 11,8 11,8 9,3 8,1 8,8 5,9 100,0 60,7 21,1 29,2 
Blaguš 203 0 4,9 5,1 6,5 7,5 8,7 11,0 12,0 12,2 9,3 8,0 8,4 6,4 100,0 60,6 21,4 29,5 
M. Sobota 187 0 4,5 4,7 6,0 7,3 9,2 12,0 12,9 12,5 9,3 7,6 8,5 5,6 100,0 63,1 21,8 29,4 



K) Met. postaja Abs. v. Rel. v. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto Veg. d. 8.-9. 8.-10. 

Število dni s točo ali sodro 

Jeruzalem 345 95 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,2 1,2 0,1 0,2 
Podgradje 217 70 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,3 1,2 0,1 0,2 
Mestni Vrh 332 62 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 1,0 0,2 0,2 
Turški Vrh 280 60 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 1,2 1,0 0,2 0,3 
G. Radgona 234 18 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8 1,5 0,2 0,2 
Starše 240 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 1,3 1,1 0,2 0,2 
Blaguš 203 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 0,7 0,1 0,2 
M. Sobota 187 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 

Število dni z nevihto ali grmenjem 

Jeruzalem 345 95 0,2 0,3 0,5 1,8 4,2 6,1 6,0 5,2 2,0 0,9 0,2 0,2 28,6 25,3 7,2 8,1 
Podgradje 217 70 0,0 0,3 0,6 1,3 4,1 6,2 6,5 4,4 1,7 0,6 0,3 0,1 26,6 24,2 6,1 6,7 
Mestni Vrh 332 62 0,1 0,0 0,4 1,1 3,5 4,8 5,1 4,4 1,8 0,8 0,3 0,0 22,3 20,7 6,2 7,0 
Turški Vrh 280 60 0,1 0,2 0,3 1,1 2,9 3,5 4,0 2,8 1,1 0,4 0,2 0,1 15,9 15,4 3,9 4,3 
G. Radgona 234 18 0,1 0,2 0,3 1,4 4,3 6,3 6,8 5,3 1,7 0,6 0,2 0,0 27,2 25,8 7,0 7,6 
Starše 240 0 0,1 0,1 0,2 1,0 2,5 3,7 4,4 3,7 1,3 0,4 0,2 0,1 17,7 16,6 5,0 5,4 
Blaguš 203 0 0,1 0,1 0,4 0,9 3,4 6,3 7,1 4,6 1,8 0,4 0,1 0,1 25,3 24,0 6,4 6,8 
M. Sobota 187 0 0,1 0,2 0,6 1,8 4,5 6,6 6,4 5,4 2,4 0,7 0,4 0,1 29,3 27,1 7,8 8,5 

Število dni z meglo in meglo z vidnim nebom 

Jeruzalem 345 95 6,2 4,8 2,6 1,0 1,0 0,7 0,4 0,8 2,0 4,5 7,4 7,2 38,5 5,9 2,8 7,3 
Podgradje 217 70 7,9 5,8 3,6 2,1 2,8 2,8 2,2 3,8 6,2 9,7 9,3 8,3 65,1 19,9 10,0 19,7 
Mestni Vrh 332 62 6,2 4,7 3,3 0,8 0,9 0,5 0,2 1,2 3,4 6,1 7,8 7,6 42,1 7,0 4,6 10,7 
Turški Vrh 280 60 4,0 2,9 1,8 0,9 0,7 0,8 0,5 1,6 3,5 5,8 6,6 5,2 31,5 8,0 5,1 10,9 
G. Radgona 234 18 12,1 10,2 7,5 3,2 2,7 2,1 2,2 4,8 10,4 13,6 13,0 12,5 94,2 25,4 15,2 28,8 
Starše 240 0 7,6 5,2 3,2 2,2 2,1 1,4 2,9 5,3 9,1 11,3 7,9 7,8 65,9 23,0 14,4 25,7 
Blaguš 203 0 5,5 4,8 1,9 0,6 0,6 0,3 0,6 2,5 9,5 11,1 6,4 6,6 50,3 14,1 12,0 23,0 
M. Sobota 187 0 8,6 6,0 3,5 1,8 2,0 2,2 2,2 4,6 8,9 12,0 9,6 8,9 70,3 21,7 13,5 25,5 

Opomba: Za meteorološko postajo Turški Vrh se podatki nanšajo na obdobje 1956-1985. 
VIR: Arhiv HMZ RS; Žiberna (1992) 



PEDOLOŠKA PODLAGA 
KOT OSNOVA ZA KMETIJSKO RABO TAL 

Ana Vovk* 

SOIL BASIS AS A STARTING POINT FOR THE AGRARIAN LAND USE 

Abstract 

The prevailing soils in individual municipalities of Spodnje Podravje with Prlekija were eva-
luated as to their location on landforms, water permeability, and the influence of groundwa-
ters and water from the slopes on the genesis and depth of soils. According to the co-effects of 
the foregoing parameters, the soils for agrarian use were divided by their suitability into four 
groups: soils for intense agrarian use, soils for moderate agrarian use, soils for mean 
agrarian use and soils for very mean agrarian use. 

Key words: Soil suitability, Conditions for agriculture, Agro-ecological division 

Uvod 

Prstem pripada v pokrajinski ekologiji zelo pomembna vloga, kajti poleg klime, 
reliefa in vegetacije so opredeljene kot nosilni ekološki element. Prsti predstavljajo 
zvezo med fiziotopom in biotopom — torej med neživim in živim delom narave. Ker 
se razvijajo pod vplivom številnih geofaktorjev, je razširjenost tipov prsti odsev raz-
lik v prirodnih razmerah, kar se odraža v rabi tal. 

Vsebina prispevka se nanaša na ovrednotenje prsti z vidika kmetijske rabe. Poja-
snjene so zakonitosti razširjenosti prsti proučevanega območja in njihove lastnosti, 
ki pogojujejo kmetijsko rabo tal. Kvantitativno ugotavljanje pogojenosti kmetijske 
rabe v odvisnosti od prsti temelji na upoštevanju reliefne lege, prepustnosti prsti za 
vodo, vplivu vode na genezo in globine profila. 

Namen prispevka je podati agroekološko členitev Spodnjega Podravja s Prlekijo 
po občinah na osnovi upoštevanja prirodnih lastnosti prsti. 

Metode dela 

Podatki o prsteh temeljijo na tiskanih pedoloških kartah lista Ptuj in Murska So-
bota v merilu 1 : 50.000. Pedološki karti pokrivata le delno območje Spodnjega Po-

* Dr., doc., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Univerza v 
Mariboru, 2000 Maribor, SLO. 
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dravja s Prlekijo, manjkajo podatki za zahodne in vzhodne Ljutomersko-Ormoške 
gorice in Dobravo s Središkim poljem1. 

Uporabljene so 4 metode dela: 

— analiza pedoloških kart Ptuj in Murska Sobota 1 : 50.000: prenos tipov prsti 
in njihovih lastnosti na rokopisno karto Spodnjega Podravja s Prlekijo; 

— ovrednotenje prsti glede na laboratorijske flzikalno-kemične lastnosti (Ko-
mentar lista Ptuj in Murska Sobota); 

— terensko vzorčenje s pedološkim svedrom: ugotavljanje globine, sestave pro-
filov ter osnovnih fizikalnih lastnostih na konkretnih primerih; 

— agroekološka členitev na osnovi občin z upoštevanjem izbranih kriterijev in 
opredelitev pogojenosti kmetijske rabe iz vidika prsti. 

Upoštevani so bili naslednji kriteriji za agroekološko členitev: 

I. RELIEF 

1. prsti na ravnem površju (ravnine, rečne terase, dolinsko-kotlinska dna), 
2. prsti na rahlo valovitem površju (gričevnato, slemenasto-dolinasto površje), 
3. prsti na reliefno razčlenjenem površju (grape, slemenasta pobočja), 
4. prsti na močno razčlenjenem površju (ozke strme grape, vršine slemen). 

II. PREPUSTNOST PRSTI ZA VODO: 

1. prepustne prsti (peščene, prodnate), 
2. srednje prepustne prsti (ilovnate), 
3. slabo prepustne prsti (glinasto in meljasto ilovnate), 
4. zelo slabo prepustne prsti (meljaste, glinaste). 

III. VPLIV VODE (PODTALNE, POBOČNE) NA RAZVOJ PRSTI: 

1. voda ne vpliva na genezo prsti, 
2. voda vpliva občasno na genezo prsti, 
3. voda vpliva pogosto na genezo prsti, 
4. voda vpliva oviralno na genezo prsti. 

IV. GLOBINA PRSTI: 

1. srednje globoke nad 40 cm, 
2. plitve 15-40 cm, 
3. zelo plitve pod 15 cm, 
4. skeletne, kamnite, prodnate nesklenjene. 

1 Celotno območje Spodnjega Podravja s Prlekijo je obravnavano v elaboratu. 
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Prevladujoče prsti posameznih občin so bile ovrednotene na osnovi navedenih 
kriterijev in uvrščene v 4 skupine glede na primernost prsti za kmetijsko rabo. 

POGOJENOST KMETIJSKE RABE TAL GLEDE NA: 

1. prsti omogočajo intenzivno kmetijsko rabo, 
2. prsti omogočajo zmerno kmetijsko rabo, 
3. prsti omogočajo slabšo kmetijsko rabo, 
4. prsti omogočajo zelo slabo kmetijsko rabo. 

Razporeditev in lastnosti prsti 

Ekološki pomen lastnosti prsti 

Poleg tipa prsti so z ekološkega vidika pomembne še druge lastnosti talne odeje. 
Na prvem mestu je treba omeniti teksturo. Visok delež skeleta (premer >2 mm) zmanj-
šuje kvaliteto prsti, ker povečuje volumen substance in otežuje obdelovanje. Deleži 
peska (2-0,02 mm), melja (0,02-0,002 mm) in gline (<0,002 mm) soustvarjajo spe-
cifične lastnosti prsti. 

Med zelo lahke prsti glede na možnost obdelave spadajo peščene in meljasto pe-
ščene, med lahke ilovnato peščene, peščeno ilovnate, ilovnato meljaste, med srednje 
težke glinasto peščene, peščeno ilovnate, ilovnato meljaste, med težke peščeno glina-
ste, ilovnate in meljasto ilovnate ter med zelo težke prsti ilovnato glinaste in glinaste 
(Gertrude, 1994). 

Peščene prsti imajo slabo zmožnost zadrževanja vode, hitro se izperejo in po-
sušijo, vsebujejo malo hranil in brez gnojenja niso rodovitne. Peščene oz. lahke prsti 
so na Dravskem, Ptujskem in Murskem polju, prepustnost povečuje prisotnost pro-
dnatega skeleta. Zaradi počasnega preperevanja proda in peska se je razvil plitev 
ranker, ki pokriva vodonosne sedimente. 

Glinaste prsti se počasi segrevajo in dolgo zadržujejo vodo, se težko prezračijo in 
vsebujejo visoko količino hranil. Povečan delež gline je posledica preperevanja ma-
tične osnove ali izpiranja gline iz zgornjih v spodnje horizonte. Ker glina zadržuje 
vodo, so prsti oglejene in psevdooglejene in so jih za potrebe kmetijstva meliorirali. 
Prevladujoče travne površine so zamenjale njive. 

Meljaste prsti spadajo glede na lastnosti med slabe, podlegajo eroziji zaradi ne-
stabilnosti strukturnih agregatov in se hitro zamočvirijo. Razvite so na pleistocenskih 
sedimentih, ki pokrivajo dolinska dna in vznožja pobočij, kjer se zadržuje tudi voda, 
kar poslabšuje primernost prsti za kmetijsko rabo. 

Ilovnate prsti imajo najboljše fizikalno-kemične lastnosti. Premorejo zadovoljivo 
prepustnost, imajo visoko zmožnost zadrževanja vode in hranil, stabilno strukturo in 
so dobro preskrbljene s hranili. 
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Pomembna lastnost je vsebnost humusa (organske snovi) v prsti, ker pozitivno 
vpliva na fizikalne in kemične lastnosti prsti. Več humusa povečuje poljsko vodno 
kapaciteto, prezračenost in sorbcijsko sposobnost prsti. Kmetijsko rabljene površine 
imajo z dognojevanjem povečano naravno količino organskih snovi. 

Karbonati učinkujejo v prsti kot stabilizatorji in zavirajo zakisanje prsti, preveč 
karbonatov pa povzroča pri vinski trti in sadnem drevju klorozo. Količina karbona-
tov v prsti je posledica lastnosti matične podlage in količine padavin. 

Reakcija prsti kaže vsebnost vodikovih ionov v talni raztopini. Čeprav uspevajo 
določene rastline samo pri določeni pH-vrednosti, vendarle velja, da je pH med 6,6 
in 7,2 najugodnejši za večino rastlin. Reakcija prsti je pomembna tudi znotraj kom-
pleksa prsti, ker vpliva na strukturo in procese v prsti. Z obdelovanjem se vrednost 
pH prilagaja želeni stopnji, zato je reakcija pomembnejši podatek za nekmetijske 
površine. 

Globina prsti kaže razpoložjivi prostor, kjer lahko koreninijo rastline in kjer se 
shranjujejo voda in hranilne snovi. Poleg matične podlage vpliva na globino prsti 
relief, denudacijsko-erozijski procesi kot posledica klime in reliefa ter vegetacijske 
pokritosti in bližina tekoče vode (poplave). 

Vlažnost prsti je rezultat sovpliva reliefnih in fizikalno-kemičnih lastnosti prsti 
ter neposredno določa možnost obdelave in gojenja rastlin. Količino vode, ki se v pr-
sti zadrži, določa poljska vodna kapaciteta, ki je pogojena s teksturo, deležem organ-
skih snovi in volumnom por. 

Te in še druge lastnosti prsti kažejo naravno rodovitnost in primernost prsti za 
določeno rabo. Treba bi bilo opredeliti prsti še glede na onesnaženost s težkimi ko-
vinami, kemikalijami in kislim dežjem, gnojili in pesticidi. Današnja kmetijska raba 
ni le posledica naravnih lastnosti prsti. Z opredelitvijo dominantnih naravnih para-
metrov, ki pogojujejo kmetijsko rabo, dobimo vpogled v prirodno pogojenost, ki do-
loča smer rabe tal, ki naj bi bila skladna z naravnimi lastnostmi. 

Razporeditev prsti po občinah 

Po podatkih agrokarte (Agrokarta, 1991), ki kategorizira prsti po kmetijski proiz-
vodnji, je večina zemljišč I. kategorije na prodih in peskih, kar iz dveh razlogov 
preprečuje intenzifikacijo kmetijske proizvodnje: prsti so plitve do srednje globoke, 
zračne, z majhno sposobnostjo zadrževanja vode in zaradi tega podvržene škodlji-
vim vplivom pogostih poletnih suš. Ker pokrivajo vodozbirno območje Dravskega in 
Ptujskega polja, mora biti vsa agrotehnika podrejena varovanju kvalitete podtalnice, 
kar omejuje uporabo pesticidov, mineralnega dušika in organskih gnojil in otežuje 
uvedbo namakanja zaradi povečanega izpiranja. 

Zemljišča II. kategorije na prodih in peskih so zelo plitva do plitva z manjšo 
retencijsko kapaciteto za vodo in še bolj podvržena vplivu suše (distrični ranker). Na 
nekarbonatnih kamninah ter ilovicah in glinah so prsti II. kategorije glinasto-ilovnate 
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oz. ilovnato-glinaste (ravninski psevdoglej) in na mehkih karbonatnih kamninah 
glinasto-ilovnate (evtrična rjava, kmetijsko najpomembnejša v Halozah). 

Kmetijska zemljišča na strmih pobočjih so v V. kategoriji in se pojavljajo na 
mehkih karbonatnih kamninah Haloz in na nekarbonatnih kamninah Slovenskih goric 
ter na prodih in peskih, kjer zajemajo s travo porasle ježe med posameznimi rečnimi 
terasami. Na ilovicah in glinah gre za ostanke nekdanjih rečnih strug in strme, ero-
dirane dele pobočnega psevdogleja. 

Tabela 1: Tipi prsti po občinah 

OBČINE Tipi prsti 

LJUTOMER 

1. obrečna, ilovnata, srednje globoka in globoka na holocenskih 
naplavinah 

2. obrečna, ilovnato peščena, plitva na holocenskih naplavinah 
3. obrečna, globoko oglejena in neoglejena, ilovnata in meljasto 

ilovnata na holocenskih naplavinah 
4. pobočni psevdoglej 

ORMOŽ 

1. evtrična in distrična rjava, evtrični in distrični ranker, 
regolitčni na pliocenski ilovici in kremenovem produ 

2. evtrična rjava, tipična in lesivirana na pliocenski ilovici in 
kremenovem produ 

3. rigolane prsti vinogradov in sadovnjakov na terciarnih 
usedlinah 

4. pobočni psevdoglej, distrična rjava na pliocenski ilovici 
5. srednje močan hipoglej 
6. obrečna, karbonatna, plitva na peščeno-prodnatem aluviju 
7. obrečna, karbonatna, srednje globoka in globoka na peščeno-

prodnatem aluviju 
8. nerazvita obrečna prst 

DESTRTNIK-
TRNOVSKA 
VAS 

1. ravninski psevdoglej, srednje globok in globok na pleistoc. 
ilovici 

2. ravninski psevdoglej, plitev in srednje globok na pleistoc. 
ilovici 

3. pobočni psevdoglej, distrična rjava na pleistocenski ilovici 
4. evtrična in distrična rjava na miocenskih ilovnatih in 

kremenovih peskih 
5. pobočni psevdoglej 
6. evtrična rjava, ranker na pliocenski ilovci, pesku in produ 
7. rigolana in globoko antropogenizirana na laporju in 

lapornatih kamninah 
8. obrečna, nekarbonatna, globoko in srednje globoko oglejena 

na ilovnatem aluviju 
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JURŠINCI 

1. pobočni psevdoglej, distrična rjava na pleistocenski ilovici 
2. evtrična in distrična rjava na miocenskih ilovnatih in 

kremenovih peskih 
3. pobočni psevdoglej 
4. evtrična rjava, ranker na pliocenski ilovici, pesku in produ 
5. rigolana in globoko antropogenizirana na laporju in 

lapornatih kamninah 
6. obrečna, nekarbonatna, globoko in srednje globoko oglej ena 

na ilovnatem aluviju 

DORNAVA 
1. evtrična rjava, zmerno oglej ena na pleistocenski ilovici 
2. evtrična rjava, globoka na pleistocenski ilovici 
3. srednje močan mineralni hipoglej 

GORIŠNICA 

1. distrični ranker, distrična rjava na nekarbonatnem rečnem 
produ 

2. distrična rjava, distrični ranker na nekarbonatnem rečnem 
produ 

3. obrečna, nekarbonatna, srednje globoka na ilovnatem aluviju 
4. obrečna, karbonatna, plitva na peščeno-prodnatem aluviju 
5. karbonatna rendzina-evtrična rjava na laporju in lapornatih 

kamninah 
6. obrečna, nekarbonatna, globoko in srednje globoko oglej ena 

na ilovnatem aluviju 

ZA VRČ 

1. karbonatna rendzina, evtrična rjava na laporju in lapornatih 
kamninah 

2. rigolana in globoko antropogenizirana na laporju in 
lapornatih kamninah 

3. obrečna, nekarbonatna, neoglejena in globoko oglej ena na 
ilovnatem aluviju 

4. ravninski psevdoglej 

PTUJ 

1. obrečna, karbonatna, srednje in globoko oglej ena na peščeno-
prodnatem aluviju 

2. distrični ranker, distrična rjava na različnih nekarbonatnih 
kamninah 

3. obrečna, nekarbonatna, globoko in srednje globoko oglej ena 
na ilovnatem aluviju 

4. evtrična rjava, ranker na pliocenski ilovici, pesku in produ, 
rigolana in globoko antropogenizirana na laporju in 
lapornatih kamninah 

5. pobočni psevdoglej 
6. srednje močan hipoglej 
7. ravninski psevdoglej 
8. evtrična rjava, globoko oglejena na nekarbonatnem koluviju 
9. evtrična rjava, globoka na pleistocenski ilovici 
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KIDRIČEVO 

1. distrična rjava, distrični ranker na nekarbonatnem rečnem 
produ 

2. distrični ranker, distrična rjava na nekarbonatnem rečnem 
produ 

3. srednje močan hipoglej 

VIDEM 

1. karbonatna rendzina, evtrična rjava na laporju in lapornatih 
kamninah 

2. r igo lana in globoko antropogenizirana na laporju in 
lapornatih kamninah 

3. ravninski psevdoglej 
4. obrečna, nekarbonatna, neoglejena in globoko oglejena na 

ilovnatem aluviju 
5. distrična rjava, distrični ranker na nekarbonatnem rečnem 

produ 

MAJŠPERK 

1. srednje močan hipoglej 
2. obrečna, nekarbonatna, neoglejena in globoko oglejena na 

ilovnatem aluviju 
3. obrečna, nekarbonatna, globoko in srednje globoko oglejena 

na ilovnatem aluviju 
4. ravninski psevdoglej 
5. karbonatna rendzina, evtrična rjava na laporju in lapornatih 

kamninah 
6. distrični ranker, distrična rjava na različnih nekarbonatnih 

kamninah 
7. rigolana in globoko antropogenizirana na laporju in 

lapornatnih kamninah 
8. evtrična rjava, ranker na pliocenski ilovici, pesku in produ 
9. pobočni psevdoglej 

Vir: Pedološka karta Ptuj, Murska Sobota 

Za kmetijsko proizvodnjo najmanj primerne lege so na strmih pobočjih ali zamo-
čvirjenih območjih — VI. kategorija. 

Sedanje stanje rabe kmetijske zemlje v Spodnjem Podravju s Prlekijo kaže glede 
na pedosekvence, da je največ njiv na prodih in peskih, na glinah in ilovicah so hidro-
meliorirane njive, pogosto tudi travne površine. Na mehkih karbonatnih kamninah je 
njiv zelo malo, gospodarsko pomembni so vinogradi, zaradi razgibanega reliefa s 
strmimi pobočji so razvite le plitve prsti, na katerih se širijo površine v zaraščanju. 
Na trdih karbonatnih kamninah (Donačka gora) prsti za kmetijstvo niso primerne. Na 
nekarbonatnih kamninah (gričevnati svet Slovenskih goric) so kmetijske površine 
zaradi razgibanega reliefa majhne, pomembni so intenzivni vinogradi in sadovnjaki. 
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Občine, ki sestavljajo Spodnje Podravje s Prlekijo, so heterogene in se razliku-
jejo po razmerah za razvoj prsti, zato so sestavljene iz različnih tipov prsti glede na 
reliefno lego, vpliv vode in matično podlago. 

Lastnosti prsti 

Zaradi pokrajinske enotnosti posameznih naravnih enot, ki sestavljajo občine, so 
lastnosti prsti pojasnjene po enotah, ker pogosto poteka meja naravne enote po pe-
dološki meji. 

MURSKO POLJE: 

Logi ob Muri: peščeno prodnata in plitva prst, visok nivo podtalnice in mikro-
relief (mrtvi rokavi) pogojujeta vlagoljubno rastje (loge). Manj ugodne edafske raz-
mere: plitvost profila, distričnost in kislost in poplavna ogroženost onemogočajo 
kmetijsko rabo. Zgradba profila je A-C. Čeprav je A-horizont razvit, imajo preostali 
deli profila še znake nasutega oz. naplavljenega proda in peska, kar se kaže tudi v 
večjem deležu skeleta v zgornjem A-horizontu. Tekstura prsti je ilovnat pesek, reakci-
ja slabo kisla (pH 5,5) in nizek delež organske snovi (približno 2 %), kar povzroča 
izredno nizko KIK (približno 10 me/lOOg). 

Mursko polje: na holocenskih naplavinah so razviti trije tipi prsti, ki se razliku-
jejo po teksturi, globini in vplivu podtalne vode. Plitve obrečne prsti z ilovnato 
peščeno teksturo so globoke do 25 cm, 40 cm dosegajo srednje globoke in globoke 
prsti, po teksturi ilovnate in pomembne za intenzivno kmetijstvo, ker je na njih možna 
vsaka raba. Globoko oglejene prsti z meljasto ilovnato teksturo so zaradi občasnega 
vpliva podtalne vode primernejše za travnike kot za njive. Za kmetijsko obdelane 
obrečne prsti velja, da se zgornji obdelovalni A horizont Ap-AC-C ostro loči od 
prehodnega AC zaradi antropogenih posegov, kar se kaže v kemičnih lastnostih prsti 
(evtrične, kjub silikatnemu produ). 

PTUJSKE GORICE (samo delno obravnavane zaradi pomanjkanja podatkov): 

Na strmih pobočjih iz pliocenske ilovice in kremenovega proda so evtrične in 
distrične rjave ter evtrični in distrični ranker, slednji je primeren za gozdove. Ome-
jitveni dejavnik intenzivnega kmetijstva je razgiban relief z naklonom nad 20°. Ob 
vznožju pobočij so evtrične rjave in lesivirane prsti, po lastnostih ugodne za kme-
tijsko rabo. Na rahlo valovitem gričevju iz meljastih sedimentov so psevdogleji in 
distrične rjave prsti, primerne za slabe njive in travnike zaradi zastajanja vode v 
profilu. 

ZAHODNE LJUTOMERSKO-ORMOŠKE GORICE (samo delno obravnavane 
zaradi pomanjkanja podatkov): 

Zaradi heterogenosti kamninske osnove (terciarne usedline, pliocenska ilovica, 
miocenski ilovnati in kremenovi peski, lapor, ilovnati aluvij) je razvitih 9 različnih 
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tipov prsti s prevladujočo ilovnato teksturo, kar kaže na dobre naravne lastnosti. 
Globina je odvisna od reliefne lege, zato so zastopane različne oblike rabe tal, od 
njiv do gozdov. Kmetijsko najintezivneje so izkoriščene rigolane prsti, slabe njive so 
na ravninskem in pobočnem psevdoglju, travniki na obrečni in globoko oglej eni prsti 
v dolini Rogoznice. 

SPODNJA ŠČAVNIŠKA DOLINA: je prirodno primerna za mokre travnike, 
zato so mineralne hipogleje meliorirali in na njih prevladujejo njive. Ob Ščavnici so 
obrečne, globoko oglej ene prsti, največji del pokriva srednje močan mineralni 
hipogelj, le v otokih se pojavijo močni mineralni hipogleji s prodom v globini. 
Zastajanje vode v profilu prsti pogojujeta relief in meljasta frakcija, kar onemogoča 
prezračenost in prepustnost prsti, zato lahko v naravnem okolju brez hidromelioracij 
uspevajo le hidrofilne rastline. 

DRAVSKO POLJE: 

Dravsko polje: prevladujoč tip prsti je distrični ranker na nekarbonatnem rečnem 
produ. Le delno so razvite distrične rjave prsti, oba tipa sodita v 1. in 2. kategorijo 
(njive), kar pogojujejo reliefna lega in manj fizikalne in kemične lastnosti prsti, ki jih 
dodatno izboljšujejo z intenzivnimi agrokemičnimi posegi. 

Holocenska ravnica vzdolž Drave: neposredno ob Dravi so ilovnato peščene 
prsti, plitve in karbonatne, na peščeno-prodnih nanosih tudi obrečne, karbonatne, 
srednje globoke in globoke. Zaradi prepustnosti prsti za vodo se hitro osušijo in ni-
majo naravne sposobnosti zadrževanja hranil, zato so primerne za travnike in gozdne 
loge. 

PTUJSKO POLJE: prsti so podobno kot na Dravskem polju namenjene njivski 
rabi, v okolici Dornave so razvite globlje, evtrične prsti, ki so z ekološkega vidika 
primernejše za intenzivno kmetijstvo. 

SAVINSKO: 

Dolinsko dno ob spodnji Dravinji: reka Dravinja naplavlja peščeno-ilovnate na-
nose, na njih so nekarbonatne, srednje globoko in globoko oglej ene prsti, poraščene 
s travniki. Kmetijsko primernejše so prsti iznad dolinskega dna, so neoglejene in glo-
blje ter namenjene njivski rabi. 

Dravinjske gorice: gričevje sestoji iz pliocenske ilovice in peska s prodom. Na 
vršinah slemen in strmih pobočjih so rankerji, poraščajo jih gozdovi. Na vznožjih 
pobočij so za kmetijsko rabo pomembne evtrične rjave prsti in psevdogleji. 

VINORODNE HALOZE: obsežne površine pokriva karbonatna rendzina in 
evtrična rjava prst na laporjih, po teksturi ilovnata in glinasto-ilovnata, kar kaže na 
dobre fizikalno-kemične lastnosti. Na ugodnih legah so precejšne površine rigolanih 
prsti, ob manjših potokih pa obrečne, globoko oglejene, primerne za slabe njive in 
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travnike. Omejitveni dejavnik je strmina, ki vpliva ob humidni klimi na erozij sko-
-denudacijske procese, ki ovirajo kmetijsko rabo. 

GOZDNATE HALOZE: distrične prsti na različnih nekarbonatnih kamninah se 
prepletajo z evtričnimi rjavimi in rendzinami, zaradi večje reliefne energije je gozd-
natost večja. Rigolanih prsti je malo zaradi pomanjkanja zaobljenih, zahodnih pobočij. 

Macelj: na različnih nekarbonatnih kamninah so razviti distrične rjave prsti in 
rankerji. So slabo nasičeni z bazami, pokrivajo strma pobočja in so primerni za go-
zdove. 

Donačka gora: je podaljšek Vzhodnih Karavank, zgrajena je iz apnenčevih 
konglomeratov, pokrivajo jo plitve rendzine in rjave prsti, porasle z gozdom. 

Pogojenost kmetijske rabe z lastnostmi prsti 

Iz povezave štirih, za kmetijsko rabo pomembnih lastnosti prsti so opredeljene 
naslednje kategorije pogojenosti kmetijske rabe: 

1. intenzivna kmetijska raba, 
2. zmerna kmetijska raba, 
3. slaba kmetijska raba, 
4. zelo slaba kmetijska raba. 

Tabela 2: Kriteriji za opredelitev pogojenosti kmetijske rabe na osnovi prsti po 
občinah 

Občine Reliefna Prepustnost Vpliv vode Globina Pogojenost 
lega za vodo na genezo profila kmetijske rabe 

1. Ljutomer 1-2 1-2 2 2 1 
2. Ormož 2-3 3 1 1 1 
3. Destrnik- 1,3 3 2,3 1 2 

Trnovska vas 
4. Juršinci 1,3 3 2,4 1 2 
5. Dornava 1,3 3 1 1 1 
6. Gorišnica 1,3 1,4 3 2 2 
7. Zavrč 3 4 3 2 3 
8. Ptuj 1-2 1 2 2 2 
9. Kidričevo 1 1 1 2 1 

10. Videm 3-4 4 3 2 3 

11. Majšperk 3 3 3 2 3 
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Upoštevani parametri, katerih součinek kaže na primernost za kmetijsko rabo, so 

orientacijski podatki, ki kažejo splošno primernost določenga območja za kmetij-

stvo. Podatki o kemičnih lastnostih prsti (% org. snovi, pH, kationska izmenjalna 

kapaciteta in nasičenost talnega kompleksa z bazami) niso upoštevani, ker jih je z 

obdelovanjem možno prilagajati zahtevanim potrebam. 

Agroekološka členitev Spodnjega Podravja s Prlekijo deli občine v 3 tipe glede 

na primernost prsti za kmetijsko rabo (karta 1): 

1. Najugodnejše prsti za intenzivno kmetijsko rabo so v občinah Ljutomer, Or-

mož, Dornava in Kidričevo. 

2. Zmerno kmetijsko rabo omogočajo prsti v občinah Destrnik - Trnovska vas, 

Juršinci, Gorišnica, Ptuj. 

3. Prsti v Zavrču, na Vidmu in v Majšperku omogočajo slabšo kmetijsko rabo. 

Karta 1: 

POGOJENOST KMETIJSKE RABE TAL Z 

LASTNOSTMI PRSTI 

Avtor: A. Vovk 

Kartografija: I. Sajko 

Maribor, Ljubljana 1996 
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Sklep 

Pedološke razmere v Spodnjem Podravju s Prlekijo so precej heterogene, kar se 
kaže v raznolikosti rabe tal. Za kmetijsko rabo zemljišč je pomembno, da so ta v ra-
vnini, da so za vodo prepustna, da voda ne ovira pedogeneze in da so dovolj glo-
boka. Prsti na Dravskem, Ptujskem, Murskem polju kažejo pogojenost kmetijske 
rabe z lastnostmi prsti, hkrati pa so to naj intenzivneje obdelana območja v Spodnjem 
Podravju s Prlekijo. 
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PEDOGEOGRAFSKA REGIONALIZACIJA SPODNJEGA 

PODRAVJA S PRLEKIJO 

Franc Lovrenčak* 

PEDOGEOGRAPHICAL REGIONALIZATION OF SPODNJE PODRAVJE 

WITH PRLEKIJA 

Abstract 

Presented is pedogeographical regionalization of Spodnje Podravje, with soils ranked into 

pedogeographical regions. As the determination criteria were used the prevailing landforms 

and petrographical composition which essentially influence water conditions. On the basis of 

these factors was made a three-stage division of the landscape, i. e. the division to pedogeo-

graphical regions of the first, second and third class. There are 3 pedogeographical regions 

of the first, 12 of the second and 4 of the third class in Spodnje Podravje with Prlekija. 

Key words: Pedogeographical regionalization, Spodnje Podravje, Pedogeographical regions 

Spodnje Podravje s Prlekijo spada med naravno in družbenogeografsko dokaj pe-
stre pokrajinske enote severovzhodne Slovenije. Od velikih naravnih enot vključuje 
Haloze in dele Slovenskih goric ter ravnine ob Dravi in Muri in njunih pritokih. 
Gorice in ravnine gradijo zelo različne usedline: pesek, glina, prod, peščenjak, lapor 
in apnenec, odložene od miocena do kvartarja (Geološka karta. . . ) . V geomor-
foloških procesih so se v teh usedlinah izoblikovale različne reliefne oblike: gorice, 
slemena, grape, doline, terase. 

Razlike v reliefnih oblikah, v kamninah in z njimi povezane različne vodne zna-
čilnosti so povzročile tudi razlike v poteku pedogeneze in s tem nastanek različnih 
prsti, ki vplivajo tudi na različno rabo tal. 

Namen tega prispevka je prikazati raznolikost Spodnjega Podravja s Prlekijo na 
osnovi razlik v prsti, ki jo sestavlja vrsta pedogeografskih enot. Ta pedogeografska 
regionalizacija naj bi bila prispevek k celoviti naravnogeografski regionalizaciji tega 
dela severovzhodne Slovenije. 

Pri opredeljevanju pedogeografskih enot (regij) smo uporabili pedološke karte 
(literatura in viri, Vrščaj, 1990), komentarja pedoloških kart (Stepančič, 1984, 1986) 
in reliefno karto. Ta regionalizacija sodi med individualne, saj so enote večinoma 
izločene kot samostojne, enkratne in neponovljive. Regionalizacijo označujemo tudi 

* Dr., izr. prof., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Univerza v 
Ljubljani, 1000 Ljubljana, SLO. 
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kot enostavno. Pri omejevanju smo uporabili le intrazonalne kriterije (reliefne ob-
like, kamninska osnova), ne pa bioklimatskih. Podnebne razmere niso tako različne, 
da bi bistveno vplivale na potek pedogenetskih procesov in s tem na razlike v prsti. 

Pri izločanju enot je bila uporabljena pot "od zgoraj navzdol", kjer je bil glavni 
kriterij prevladujoča reliefna oblika, in pot "od spodaj navzgor", kjer so bili združeni 
sorodni tipi prsti. Celotna regionalizacija vsebuje tristopenjsko členitev pokrajine na 
regije prvega, drugega in tretjega reda. Pri prvi stopnji gre za delitev na makrore-
liefne oblike različne starosti; te se nadalje delijo glede na razprostranjenost, in na 
tretji stopnji glede na prevladujoče skupine prsti na določeni matični podlagi. 

Na osnovi razlik v sestavi odeje prsti Spodnjega Podravja s Prlekijo je po teh 
kriterijih mogoče izločiti tri pedogeografske regije 1. reda (tabela 1): 

I holocenske ravnice s prevlado obrečnih in oglejenih prsti, 
II pleistocenske terase s prevlado distričnih rjavih prsti, rankerjev in psevdo-

gleja, 
III terciarne gorice s prevlado rendzine, evtričnih in distričnih rjavih prsti in 

psevdogleja. 

Prva regija se deli na pet regij drugega reda, na ravnice ob: 

1. Dravi, 2. Dravinji, 3. levih pritokih Drave, 4. Muri in 5. Ščavnici. 

Prva regija drugega reda zajema vse prsti na holocenski ravnici na obeh stra-
neh Drave. Drava je na široko nasula prod in pesek, ki sta matična podlaga karbo-
natnim obrečnim prstem, ki imajo zgradbo profila (A)-C, ko so manj razvite in A-C 
pri razvitejši varieteti. Razprostirajo se v bližini reke. Po globini so plitve do srednje 
globoke in globoke. Plitve prsti so primerne za loge, srednje globoke in globoke pa 
so zelo primerne za kmetijstvo (Stepančič, 1986). 

Bolj stran od reke, kjer se je usedala ilovica pa tudi peščeno-prodnata usedlina, 
se je zaradi zadrževanja talne vode v prsti sprožil proces oglejevanja in nastale so 
obrečne oglejene prsti. Bolj oglejene prsti so vlažnejše in primerne za travniško rastje. 

V drugo regijo drugega reda sodijo prsti ob Dravinji. Dravinja je na območju, 
ki ga obravnavamo, večinoma odložila drobno-zrnato ilovnato usedlino, v kateri 
zastaja talna voda. Na taki matični podlagi so nastale obrečne, srednje globoko do 
globoko oglejene prsti, ugodne za travniško rastje. 

Prsti ob treh levih pritokih Drave: Grajeni, Rogoznici in Pesnici tvorijo tretjo 
regijo drugega reda. Rečice so nanesle iz Slovenskih goric ilovnate usedline, v ka-
terih se zadržuje talna voda, ki povzroča oglejevanje. Zato se zlasti ob Rogoznici in 
Pesnici razprostira oglej ena prst — srednje močan mineralni hipoglej. Tudi ta prst 
zaradi vlažnosti ni primerna za njive in sodi med travniške prsti. 

Četrta regija drugega reda zajema prsti na holocenski ravnici ob Muri. Tu so 
ob reki na pretežno kremenovem produ in pesku zastopane obrečne peščeno-
-prodnate, plitve prsti. Za kmetijsko rabo zaradi svojih lastnosti, npr. plitvosti, niso 
primerne. Porašča jih grmovno rastje s posameznimi drevesi. Stran od reke se pre-
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pletajo ilovnato-peščene obrečne prsti s srednje globoko do globoko oglej enimi ob-
rečnimi prstmi. Sušnejše prsti so ugodne za gojenje kulturnih rastlin, vlažnejše pa so 
travniške prsti. 

Prsti ob Ščavnici, uvrščamo jih v peto regijo drugega reda, so nastale na me-
ljasti in glinasti ilovici. Zaradi velike vlažnosti je na njih nastal srednje močan in 
močan mineralni hipoglej. Naravno so se tu razraščali mokri travniki in sestoji črne 
in sive jelše (.Alnus glutinosa in A. incana). 

Nad holocenskimi ravnicami rek se dvigajo bolj ali manj izrazito pleistocenske 
terase. Prsti na njih uvrščamo v drugo regijo prvega reda. 

Ta druga regija se deli na štiri regije drugega reda. Prva in druga regija zajemata 
terase od Dravi, tretja teraso Ormoške Dobrave in četrta terase ob Muri. 

Prva regija drugega reda zajema velike površine na levi in desni strani Drave. 
Tu so terase iz proda in peska. Po sestavi so kremenovi prodniki, pa tudi prodniki 
amfibolita, tonalita, gnajsa in redko apnenca (Stepančič, 1986). Na taki nekarbonatni 
matični podlagi so nastali distrične rjave prsti in distrični ranker. Oba tipa prsti sta 
ugodna za rast kulturnih rastlin, zato sodita med poljedelske prsti. 

V drugo regijo drugega reda smo uvrstili prsti na terasi v širši okolici Dornave. 
Tu se je razvila na pleistocenski ilovici evtrična rjava prst, ki je na obrobju proti 
dolinama Pesnice in Rogoznice globoko oglejena. Te prsti spadajo med rodovitne 
poljedelske in travniške prsti. 

Na skrajnem vzhodnem delu Dravske ravnine se vzhodno od Velike Nedelje širi 
terasa Ormoške Dobrave (Melik, 1957). Na debelo je prekrita s pleistocensko 
ilovico, na kateri je nastal psevdoglej. Fizikalne in kemične lastnosti te prsti so dokaj 
neugodne za rast kulturnih rastlin, zato jih porašča gozd. Zaradi vseh teh posebnosti 
smo tu izločili tretjo regijo drugega reda. 

V četrto regijo drugega reda so zajete prsti na terasah na desni strani Mure, 
kamor še sega proučevano območje. Tu se je na pleistocenski ilovici razvil plitev, 
srednje globok in globok ravninski psevdoglej. Naravno rastje na njih je bil gozd 
belega gabra. Ta gozd so precej izkrčili in na njegovem rastišču gojijo kulturne 
rastline, zlasti tiste, ki dobro prenašajo vlago. Poleg njiv so na tej prsti tudi travniki 
(Stepančič, 1984). 

V tretjo regijo prvega reda so zajete prsti na terciarnih goricah, ki spadajo k 
Spodnjemu Podravju s Prlekijo. Regija se deli na tri regije drugega reda: 1. Haloze s 
prevlado rendzine in rankerja, 2. Savinsko s prevlado ravninskega in pobočnega 
psevdogleja in 3. Slovenske gorice s prevlado distričnih in evtričnih rjavih prsti in 
psevdoglej a. V prvi in tretji regiji je značilno tudi to, da so zaradi okrepljenega ob-
delovanja nastale rigolane in globoko antropogenizirane prsti na laporju in lapor-
natih kamninah. Te prsti so izrazito vinogradniške. Zaradi njihove nesklenjenosti niso 
izločene v samostojno regijo. 

Prva regija drugega reda se deli še na dve regiji tretjega reda. Na osrednji del 
Haloz (prva regija tretjega reda), kjer prevladujeta karbonatna rendzina in evtrična 
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rjava prst na laporju in lapornatih kamninah. Na obeh prsteh je mogoče gojiti vinsko 
trto. Na evtrični rjavi prsti pa uspeva tudi sadno drevje. Če je ta prst na položnem 
površju, so na njej uredili tudi njive (Stepančič, 1986). 

Druga regija tretjega reda je robni del Haloz, zlasti robni deli na jugovzhodu. 
Tu so bolj zastopane nekarbonatne kamnine: kremenov peščenjak in konglomerat itd. 
Na taki matični podlagi sta nastala distrični ranker in distrična rjava prst. Prsti imajo 
kislo reakcijo. Ta in druge kemične in fizikalne lastnosti prsti ter razgiban gričevnat 
relief so pomembni dejavniki, ki vplivajo na pretežno gozdno rabo tal. 

Savinsko, kjer so na pesku in produ ter pliocenski ilovici nastale evtrične rjave 
prsti ter ravninski in pobočni psevdoglej, smo zajeli v drugo regijo drugega reda. 

Tudi tretja regija drugega reda se deli na dve regiji tretjega reda. Prva zajema 
osrednji del Slovenskih goric, to je tisti del, ki še sodi v proučevano območje. V to 
regijo vključujemo distrične rjave prsti na nekarbonatnih kamninah in psevdoglej. 
Na obeh prsteh je na položnem površju mogoče gojiti njivske kulturne rastline, na 
distrični rjavi prsti pa tudi na bolj nagnjenem površju vinsko trto in sadno drevje 
(Stepančič, 1984). 

Drugo regijo tretjega reda smo izločili v vzhodnem delu Slovenskih goric. Na 
laporju prevladujejo evtrične rjave prsti. Poleg njih je v tej regiji tudi psevdoglej. 
Evtrične rjave prsti so ugodne za rast vinske trte. Na obeh prsteh na položnem povr-
šju gojijo tudi njivske kulturne rastline. 

Tabela 1: Pedogeografske regije Spodnjega Podravja s Prlekijo 

I Holocenske ravnice s prevlado obrečnih in oglejenih prsti: 

I 1 ravnica ob Dravi s karbonatnimi obrečnimi prstmi in obrečnimi oglej enimi 
prstmi; 

I 2 ravnica ob Dravinji z obrečnimi, srednje globoko do globoko oglej enimi 
prstmi; 

I 3 ravnice ob levih pritokih Drave z obrečnimi prstmi in srednje močnim 
mineralnim hipoglejem; 

I 4 ravnica ob Muri z obrečnimi prstmi in obrečnimi srednje globoko do 
globoko oglej enimi prstmi; 

I 5 ravnica ob Ščavnici s prevlado srednje močnega in močnega mineralnega 
hipogleja. 

II Pleistocenske terase s prevlado distričnih rjavih prsti, rankerjev in 

psevdoglej a: 

II 1 terase ob Dravi z distričnimi rjavimi prstmi in distričnim rankerjem ter 
psevdoglejem; 

II 2 terase ob Dravi z evtrično rjavo prstjo na pleistocenski ilovici; 
II 3 Ormoška Dobrava s psevdoglejem na pleistocenski ilovici; 
II 4 terase ob Muri z ravninskim psevdoglejem na pleistocenski ilovici. 
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III Terciarne gorice s prevlado rendzine, evtričnih in distričnih rjavih prsti in 

psevdogleja: 

III 1 Haloze s prevlado rendzine in rankerja: 
III 1 a osrednji del Haloz z rendzino in evtrično rjavo prstjo na laporju; 
III 1 b robni deli Haloz z distričnim rankerjem in distično rjavo prstjo na 

nekarbonatnih kamninah; 
III 2 Savinsko s prevlado ravninskega in pobočnega psevdogleja ter evtričnih 

rjavih prsti na pliocenski glini; 
III 3 Slovenske gorice s prevlado distričnih in evtričnih rjavih prsti in 

psevdoglejem; 
III 3 a osrednji del Slovenskih goric z distrično rjavo prstjo na 

nekarbonatnih kamninah in psevdoglejem; 
III 3 b vzhodni del Slovenskih goric z evtrično rjavo prstjo na laporju in 

psevdoglejem. 
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VODNI IN OBVODNI PROSTOR DRAVE 

IN NJENIH PRITOKOV 

Smiljan Juvan* 

THE WATERS AND WATERSIDES OF THE DRAVA AND ITS TRIBUTARIES 

Abstract 

For the region of Spodnje Podravje with Prlekija, the waters and watersides were determined 

through approximate zoning, which represents one of the bases for the spatial development 

planning of the discussed region. 

Key words: Waters, Watersides, Environmental protection 

Uvod 

Voda v vseh pojavnih oblikah ima tudi v Spodnjem Podravju s Prlekijo velik po-
men za rabo in razvojne možnosti prostora. 

Površinski vodotoki in podtalnica pomenijo pomemben potencial rabe vode ob 
ustrezni kvaliteti, edinstven je vodni in obvodni ekosistem Drave in njenih pritokov. 

Voda pa razen tega, da potencialno nudi možnosti razvoja Spodnjega Podravja s 
Prlekijo, predstavlja tudi določene omejitve, ki jih je pri prostorskem načrtovanju 
potrebno upoštevati. Varstvo pred vodo, varstvo vode in vodnih ter obvodnih eko-
sistemov postavljata omejitve, ki jih je mogoče delno korigirati, v veliki meri pa po-
trebno upoštevati kot izhodiščne robne pogoje pri načrtovanju regionalnega razvoja. 

Osnovni cilj raziskave je bila preučitev razvojnih možnosti in razmer glede na 
analizirano stanje vodnega režima kot sestavnega dela projekta Možnosti regional-
nega in prostorskega razvoja Spodnjega Podravja s Prlekijo. 

Metode dela 

Določitev in coniranje vodnega prostora 

Osnove za okvirno določitev in coniranje vodnega prostora je predstavljala Me-
todologija za določitev vodnih zemljišč in gopodarjenja z njimi (VIR 1), po kateri je 
vodni prostor razdeljen na 3 osnovne skupine: 

* Mag., Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19 c, 2000 Maribor, SLO. 
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Smiljan Juvan 

— vodna zemljišča, na katerih voda v povprečju vsaj enkrat letno neposredno 
deluje. Sem se uvrščajo struge vodotokov, rokavi in mrtvice, naravna in 
umetna jezera z obalnim območjem; 

— vodni svet, ki obsega pribrežna, obalna in druga zemljišča, kjer voda deluje 
neposredno ali posredno, vendar intenzivno in občasno na ravnotežno stanje 
prostora in vodnih ter obvodnih ekosistemov. V vodni svet se uvrščajo po-
plavna območja, erozijska območja ter območja, kjer delovanje vode posre-
dno vpliva na vodne ekosisteme; 

— zavarovana in vodovarstvena območja, kjer se zaradi potreb po intenzivnem 
varovanju količin in kakovosti voda in vodnega okolja predpisuje poseben 
varstveni režim gopodarjenja. 

Glede na to da je bila raba vode za oskrbo s pitno vodo obdelana v drugih ela-
boratih, je bila tu proučena predvsem raba vode za namakanje zemljišč. Prikazana je 
obstoječa raba vode za namakanje ter načrtovana raba po predvideni realizaciji 
1. faze Nacionalnega programa namakanja Republike Slovenije. 

Rezultati raziskave 

Vodni prostor, območje, možnosti in pogoji rabe 

Vodna zemljišča 

V občini Ljutomer uvrščamo k vodnim zemljiščem območje vsakoletnih poplav 
med Muro in desnobrežnim visokovodnim nasipom z vsemi rokavi, mrtvicami in 
mokrišči ob Muri ter vse struge vodotokov, jezer in vodnih zadrževalnikov (akumu-
lacija Gajševci). 

V občini Ormož uvrščamo k vodnim zemljiščem vsakoletno poplavno območje 
ob Dravi, vključno s strugo, njenimi rokavi in mrtvicami ter strugo Pesnice med na-
sipi in struge ostalih potokov. 

Na območju bivše občine Ptuj sodijo k vodnim zemljiščem struge in območje 
vsakoletnih poplav Drave, Pesnice, Dravinje, Polskave in drugih potokov. 

Vodna zemljišča so javno dobro v državni lasti. Raba teh površin je možna ob 
pogoju, da nista ogroženi njihova vodnogospodarska in ekosistemska funkcija. 

Vodni svet 

Vodni svet obsega površine, na katerih se zaradi posrednega ali občasnega inten-
zivnega delovanja voda oblikujejo posebne razmere, ki pomembno vplivajo na vodni 
režim. 

V občini Ljutomer uvrščamo v vodni svet območje med strugo Mure in desnim 
visokovodnim nasipom oziroma celotno poplavno območje na desnem bregu Mure. 

44 



Vodni in obvodni prostor Drave in njenih pritokov 

V vodni svet je uvrščeno tudi poplavno območje ekstremnih visokih vod Ščavnice 
(predvsem nad zadrževalnikom Bolehnečici) ter poplavna območja povirnih delov 
desnih potokov Ščavnice. 

Na območju bivše občine Ptuj je v vodni svet uvrščeno poplavno območje na 
levem bregu Drave med Markovci in Zavrčem, poplavno območje ekstremnih viso-
kih vod v dolini Dravinje (celotni nižinski del doline in izlivni del med Dravo in 
Dravinjo) ter poplavna območja v dolinah Pesnice, Polskave, Rogatnice in drugih 
manjših vodotokov. V vodni svet so uvrščena tudi erozijska območja v povirnih de-
lih desnih pritokov Dravinje in Drave v Halozah. 

Na območju občine Ormož je v vodni svet uvrščeno poplavno območje na levem 
bregu Drave, ki sega do železniške proge Ormož-Središče, ter poplavna in erozijska 
območja v dolinah potokov Sejance, Lešnice, Pavlovskega potoka, Libanje, Črnca in 
Trnave. 

V vodni svet so uvrščene tudi druge površine, kjer voda posredno vpliva na 
vodne ekosisteme in ravnotežna stanja v prostoru. Na zemljiščih vodnega sveta so 
potrebni posebni varovalni ukrepi za zagotavljanje njihove funkcionalne namem-
bnosti ter ekoloških in krajinskih skladnosti z vodnim okoljem. Zemljišča so lahko v 
državni ali zasebni lasti. 

Zavarovana in vodovarstvena območja 

Ta območja obsegajo vodozbirna območja vodnih virov pitne vode in ostale po-
vršine, ki so zavarovane zaradi ohranjanja naravnega vodnega okolja. Navedena so 
območja z odloki zavarovanih vodovarstvenih pasov pomembnejših vodnih virov na 
območjih posameznih občin. 

V občini Ljutomer so to vodovarstvena območja črpališč pitne vode Vučja vas, 
Lukavci, Cven in Mota. 

Na območju nekdanje občine Ptuj so to območja vodovarstvenih pasov črpališč 
na Dravskem polju — Šikole, Kidričevo, Skorba in Lancova vas ter na Ptujskem po-
lju med kanalom HE Formin in Dravo pri Okršiču. 

Na območju občine Ormož je to območje vodovarstvenih pasov črpališča Mihov-
ci pri Ormožu. 

Raba površin na zavarovanih in vodovarstvenih območjih je omejena z odloki o 
zaščiti teh območij. Zemljišča so v državni (najožji vodovarstveni pas) ali zasebni 
lasti. 

Perspektivne možnosti rabe vode za namakanje kmetijskih površin 

Namakanje je izjemno velik porabnik vode, ki je v vodni bilanci manjšega obmo-
čja praktično nepovratno odvzeta iz vodnega vira, maksimalna poraba pa običajno 
sovpada z nizko kapaciteto vodnega vira v sušnem obdobju. 
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Vodni in obvodni prostor Drave in njenih pritokov 

Na območju Spodnjega Podravja s Prlekijo so možnosti zagotavljanja vodnih ko-
ličin za namakanje praktično idealne v primerjavi z drugimi območji v Sloveniji. Re-
ki Drava in Mura s svojim nivalnim hidrološkim režimom z veliko vodnatostjo tudi v 
poletnem obdobju omogočata direktno odvzemanje vode za namakanje z minimalnim 
vplivom na vodno bilanco. 

Danes se z vodo iz Drave namaka v Podravju približno 1600 ha kmetijskih povr-
šin, kar v času namakanja predstavlja 1 m7s. 

Na obravnavanem območju je v obdobju petih let načrtovana izgradnja namakal-
nih sistemov na površinah ob energetskem kanalu HE Formin, in sicer na območju 
nekdanje občine Ptuj na kompleksu Gorišnica-Moškanjci-Sobetinci (730 ha) ter na 
območju občine Ormož na kompleksu Cvetkovci-Trgovišče-Mihovci (825 ha). Na 
območju občine Ljutomer je predvideno namakanje površin na desnem bregu Mure 
severozahodno od Ljutomera v skupni velikosti okoli 500 ha. 

Sklep 

Okvirna določitev posameznih kategorij vodnega prostora na osnovi podatkov o 
poplavnih površinah, vodovarstvenih pasovih in dr. predstavlja predvsem omejitve, 
ki jih je pri načrtovanju razvoja obravnavanega prostora potrebno upoštevati. 

Razen omejitev v vodnem prostoru so podane tudi možnosti razvoja, ki jo pred-
vsem kmetijstvu nudi raba vode Drave in Mure za namakanje kmetijskih zemljišč. 

Ob možnostih rabe vode pa predstavljajo voda in vodni ter obvodni svet velik 
razvojni potencial turizma, športa in rekreacije, na območju biosfere pa pomemben 
habitat na vodo vezanim rastlinskim in živalskim vrstam. 
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Okoljski vidiki razvoja 

Stopnja in obseg pokrajinskih in degradacijskih procesov obravnavanega obmo-
čja odseva odzivnost pokrajinskih prvin in ravninsko-gričevnatih tipov na obreme-
njevanje okolja. V Spodnjem Podravju s Prlekijo sta se v grobem oblikovali dve 
značilni ravninski (Murska in Dravska ravan) in dve gričevnati (Haloze, Slovenske 
gorice) pokrajini, ki se zelo različno odzivajo na naravne nesreče in okoljske pritiske 
človekove dejavnosti. Ugodne reliefne in podnebne razmere (povprečna nadmorska 
višina je 251 metrov, povprečna strmina 6 stopinj, povprečna prejeta letna sončna 
energija pa nad 4100 MJ/m2) so vplivale na razmeroma gosto, a neenakomerno pose-
litev prebivalstva (102 prebivalca/km2) in intenzivno kmetijsko rabo. Pritiski na okolje 
so najmočnejši na pokrajinsko občutljivem območju mestne občine Ptuj, k i j e najbolj 
gosto naseljena (264 prebivalcev/km2) in emisijsko preobremenjena. Glede na labil-
nost kamninske, zlasti pa preperelinske podlage in večjih strmih pobočij Haloz (v 
povprečju 10-20 stopinj), je obstoječa kmetijska obdelava strmih pobočij in gostota 
(razpršene) poselitve (50-70 prebivalcev/km2) z vidika plazovitosti dokaj visoka. 

Delež njiv (11 %) in vinogradov (3 %) v celotnem obravnavanem območju tri-
krat presega slovensko povprečje, delež gozdov (29 %) pa je skoraj za polovico 
manjši. Po deležu njiv izstopata Dravska in Murska ravan, po deležu vinogradov pa 
Slovenske gorice in Haloze. Intenzivnost kmetijske, industrijske in druge rabe pove-
čuje emisijske pritiske predvsem na vodne vire v ravninah, v gričevju pa kmetijstvo, 
novogradnje in prometna infrastruktura pospešujejo pobočne erozijsko-denudacijske 
procese. Med naravnini potezami, ki temeljno vplivajo na pokrajinsko degradacijo, 
izstopajo kamninska zgradba, geomorfološka izoblikovanost in strmina pobočij. Med 
kamninami se najpogosteje pojavlja prevladujoč silikatni prod, ki je zapolnil Drav-
sko in Mursko ravnino ter omogočil nastanek obsežnih, za preskrbo z vodo izjemno 
pomembnih, a pokrajinsko ranljivih območij talne vode, ki pokrivajo četrtino celotne-
ga, zlasti ravninskega, kmetijsko zelo primernega območja. Poplave ogrožajo sedmi-
no obravnavanega ozemlja, po velikosti pa izstopa poplavni svet Dravinje in Polska-
ve. Med geomorfnimi pojavi so najbolj pogosti zemeljski plazovi terciarnega 
gričevja. Po obilnem neurju v začetku julija 1989 se je v Halozah sprožilo več kot 
5000 plazov oziroma skoraj 50 plazov/km2, njihovo pogostost pa so še povečali ne-
posredni človekovi posegi v labilno preperelinsko plast. Kot plazovno najbolj ogro-
ženo izstopa osrednje območje vinorodnih Haloz, zlasti občina Majšperk. Regene-
racija območij odlaganja plaznega gradiva je bila izjemno hitra, na pobočjih pa zelo 
počasna. Na najbolj prizadetih območjih je prisotno trajno opuščanje obdelovalnih 
površin in propadanje kulturne pokrajine, ki sicer zmanjšuje plazovno ogroženost. 
Sanacija zemeljskih plazov je zelo draga in presega finančne sposobnosti prizadetih 
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lastnikov zemljišč, zato prevladuje spontana regeneracija površja. Ogroženost pokra-
jine zaradi zemeljskih plazov je predvsem v Halozah upoštevanja vreden omejitveni 
razvojni dejavnik. Z vidika naravne ogroženosti zaradi poplav izstopajo logi ob Muri 
in Dravi. Meliorirane in regulirane doline Slovenskih goric (zlasti Ščavnice in Pe-
snice) označuje velika stopnja ranljivosti vseh pokrajinotvornih sestavin, predvsem 
pa ranljivost prsti, zelo močno obremenjevanje pokrajinotvornih sestavin pa je pri-
sotno tudi ob nižjih ravnicah ob Dravi, Polskavi in Dravinji. 

Med pokrajinotvornimi dejavniki obravnavanega območja zlasti izstopa pokra-
jinska ranljivost območij talne vode in poleti (skromni pretoki) vodnoekološko 
občutljivih vodotokov. Območja talne vode predvsem ogroža ploskovno kmetijsko 
onesnaževanje (uporaba mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev), ki se bo zaradi re-
gionalno izstopajočega vodooskrbnega pomena talne vode moralo prilagoditi njeni 
vodnoekološki občutljivosti, kar velja tudi za druge dejavnosti. Zaradi načrtovanega 
širjenja cestnega omrežja bo treba celostno oceniti predvidene negativne vplive in 
pri odločanju o poteku cest upoštevati različno pokrajinsko ranljivost. 

Glede možnosti regionalnega in prostorskega razvoja obravnavanega območja je 
treba z vidika celotne Slovenije podčrtati izjemne bioklimatske in reliefne značilnosti 
(za kmetijstvo) in naravni potencial vodnih virov, zlasti območij talne in termalne 
vode (vodooskrbni, turistično-zdravilni in energetski). Tudi hidroenergetski pomen 
HE na Dravi je nadregionalen, vendar prizadeto območje ne dobiva ustrezne rente za-
radi negativnih pokrajinskih in prostorskih posledic akumulacijskih jezer in zmerne do 
močne onesnaženosti Drave (2.-3. razred) še pred vstopom v obravnavano območje. 
Sodobna pokrajinska raba je le delno upoštevala pokrajinsko občutljivost in naravno 
ogroženost nasutih ravninskih in gričevnatih pokrajinotvornih sestavin, posledice se 
kažejo v večji intenzivnosti zemeljskih plazov gričevja in še nesklenjenih območjih 
večje pokrajinske degradiranosti (vod, prsti, delno zraka) nasutih ravnin in spodnjih 
delov melioriranih stranskih dolin, zlasti emisijsko obremenjenega Dravsko-Ptujske-
ga polja. Predvsem kakovost zgornje podtalnice Dravskega polja je neprimerna, saj 
vsebnost nitratov in ostankov pesticidov pogosto presega dovoljene koncentracije po 
predpisih Evropske zveze. Med vodotoki izstopa slaba kakovost Ščavnice, ki se je v 
prvi polovici 90-tih let praviloma uvrščala v 4. kakovostni razred. V celotni regiji se 
ustrezno čisti le manjši del odpadnih voda, centralna čistilna naprava na Ptuju pa je 
pogosto preobremenjena. Praviloma je delna izjema v ranljivosti pokrajinotvornih 
prvin le manjša ranljivost zraka, ki pa na urbaniziranih in industrializiranih območjih 
razvojne osi Spodnjega Podravja kljub večjim samočistilnim sposobnostim in posa-
meznim sanacijskim ukrepom še vedno občasno presega mejne koncentracije (Ptuj). 
Možno je naraščanje emisij cestnega prometa, predvsem na Ptuju. 

Gledano v celoti in primerjalno je geografsko okolje obravnavane regije z izjemo 
vodnih virov in prsti na melioriranih območjih manj polucijsko obremenjeno, poleg 
vodnoekološke občutljivosti pa izstopa močna naravna ogroženost s poplavami na 
ravninah in zelo pogostimi zemeljskimi plazovi v gričevju. Z razvojno-okoljskega 
vidika sta temeljni nalogi predvsem zemeljski plazovitosti prilagojena pokrajinska 
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raba Haloz in delno sosednjih Slovenskih goric ter veliki vodnoekološki občutljivosti 
prilagojena, sonaravno zasnovana kmetijsko-urbanizacijska raba nasutih ravnic s 
talno vodo, zlasti preobremenjenega in ranljivega Dravsko-Ptujskega polja. Pokra-
jinska raznolikost, množica pokrajinskih tipov in pokrajinskoekoloških enot in z njo 
povezana različna ranljivost okolja omogočajo večplastno gospodarsko usmeritev ter 
pokrajinsko rabo in le zmerno zgostitev prebivalstva in dejavnosti. 

Povečevanje razvojnih razlik in prebivalstveno praznjenje gričevnatega dela 
regije tudi z vidika zgoščenih pritiskov na okolje ni zaželena regionalna usmerjenost. 
Nujna prenovljena regionalna politika t. i. endogenega in sonaravnega razvoja Slo-
venije z večjimi državnimi spodbudami bi morala dobiti tudi regijsko oziroma lo-
kalno (občinsko) nadaljevanje in izvedbo. Ohranjanje in smotrna raba domačih virov, 
vključno naravnih, je temeljna za sonaravni regionalni in prostorski razvoj Spo-
dnjega Podravja s Prlekijo. Tudi okoljsko ni zaželena razvojna regionalna usmeritev 
le v posamezno razvojno žarišče ali zgolj v intenzivno kmetijstvo oziroma v emi-
sijsko in energetsko zahtevno industrijo. Srednjeročno in zlasti dolgoročno bo treba 
upoštevati tudi mnenje kmetijskih strokovnjakov, da bodo Slovenija kot celota in 
njene posamezne regije v primeru vstopa Slovenije v Evropsko zvezo zaradi nara-
vnih in drugih razlogov (majhna velikost in razdrobljenost kmetij) lahko kmetijsko 
konkurenčne predvsem s kvaliteto in ne s količino kmetijskih, pa tudi drugih 
proizvodov. Z vidika naravnih pogojev in omejitev kmetijstva v terciarnem gričevju 
(zlasti Haloze) pomenijo navedena pričakovanja dodaten ekonomski in okoljski 
razlog za ranljivosti okolja bolje prilagojeno pokrajinsko rabo. Po pričakovanjih naj 
bi se ob vstopu v Evropsko zvezo dohodki sadjarjev, vinogradnikov in rejcev goveda 
povečali, znatno poslabšanje dohodkov pa naj bi utrpeli pridelovalci pšenice, koruze 
ter rejci perutnine in prašičev. Z vidika obravnavane regije bi uresničitev navedenega 
razvoja pomenila predvsem možnost smotrne uporabe vinogradniško-sadjarskega in 
turističnega razvojnega naravnega potenciala Haloz in Slovenskih goric in zmanjšan 
polucijski kmetijski pritisk na vodnoekološko občutljive in vodnooskrbno pomem-
bne ravnice s talno vodo. Zaradi ohranjanja občutljivega naravnega ravnovesja, po-
krajinske, krajinske ter biološke raznolikosti bo treba zavarovati del (glede na ranlji-
vost okolja in naravovarstveno vlogo približno petino ozemlja) značilnih ravninskih 
in gričevnatih pokrajinskih ekosistemov ter glede na pokrajinsko ranljivost določiti 
območja intenzivnejše in ekstenzivnejše pokrajinske rabe. 

Lahko zaključimo, da okoljska slika in pokrajinska ranljivost obravnavane regije 
regionalno zelo pestri, vendar v večini primerov še ne gre za nepovratne okoljske 
procese in pojave. Naravni viri, naravna ogroženost, značilnosti pokrajinskih tipov in 
pokrajinskoekoloških enot, pokrajinska ranljivost ter obstoječi poselitveni vzorec 
predstavljajo nujne osnove in možnosti za postopno in zavestno prehajanje v sona-
ravno zasnovan regionalni razvoj enakomernejše poselitve, smotrne in raznovrstne 
pokrajinske rabe vseh tipov pokrajine, manjšega obremenjevanja okolja ravnic in 
večjega deleža naravovarstvenih območij. 

Dušan Plut 
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ENVIRONMENTAL VULNERABILITY 

Abstract 

The environmental vulnerability of the discussed areas was studied by means of an original 

geographical methodology that is coming into existence on the base of the provisions of the 

Environmental Protection Act (adopted in 1993). Spodnje Podravje with Prlekija was divided 

into 26 landscape-ecological units for which the analysis was performed as to the individual 

landscape-forming elements, and the evaluation was made of the landscape vulnerability (re-

generative and neutralizing capacities) and landscape pollution. On the basis of the ratio be-

tween the sensitivity and pollution, the evaluation was made of vulnerability of individual 

landscape-forming elements and landscape-ecological units. Outstanding in the discussed 

areas is water vulnerability, especially the vulnerability of groundwater areas. In taking de-

cisions on landscape utilization it will be necessary to take into account the vulnerability of 

other landscape-forming elements; it is further increased also by natural endangerment (flo-

ods, land slides). 

Key words: Environmental vulnerability, Natural endangerment, Pollution, Landscape-eco-

logical units 

Uvod 

Raziskava o ranljivosti okolja v Spodnjem Podravju s Prlekijo izhaja iz zakonsko 

opredel jene zahteve, da bodo planiranje, programiranje in projekt iranje posegov v 

okolje in usmer janje razvoja v prostoru morali izhajati iz študij ranljivosti okolja, ki 
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naj bi jih za svoje območje pripravile občine ali širše lokalne skupnosti. Vsebino 
študije ranljivosti okolja opredeljuje 52. člen Zakona o varstvu okolja, ki določa, da 
je treba za vsako izmed ekosistemskih enot (kasneje je bilo dogovorjeno, da so to 
pokrajinskoekološke enote) opraviti kakovostno in količinsko analizo okolja in nje-
govih pokrajinotvornih sestavin, njegove občutljivosti glede posegov v okolje, določi-
ti regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja, doseženo stopnjo celotne obre-
menjenosti in ogroženosti, oceno še sprejemljivega obsega obremenitve in predlog 
stopnje varovanja okolja pred obremenitvami, vključno z izdvojitvijo območij, na 
katerih novi posegi v okolje niso dovoljeni zaradi njihove čezmerne obremenjenosti. 

Namen obravnavanih študij je prikazati stopnjo ranljivosti okolja kot celote, prav 
tako pa tudi njegovih sestavin, zato smo podrobneje analizirali zrak, vode (povr-
šinske in podtalnico), relief z litologijo in prst. Značilnosti vegetacije so zaradi skro-
mnih podatkov za kvalitetno medsebojno primerjavo delno prikazane pri prsteh in 
pokrajinski rabi. Družbenogeografske poteze in osnovne značilnosti pokrajinske rabe 
pa obravnavamo v funkcijski povezavi s stanjem naravnogeografskih elementov ozi-
roma le njihove pokrajinske učinke z vidika ocenjevanja obremenjenosti (emisije, 
druge obremenitve, pritiski in motnje kot posledica človekovih dejavnosti). 

Za obravnavo posameznih pokrajinskih elementov smo uporabili interakcijsko 
matriko, kjer so vsi kazalci opredeljeni s štirimi količinskimi ali kakovostnimi raz-
redi. Skupni kriteriji za opredeljevanje mejnih vrednosti posameznih razredov so: 

1. razred 

1. količinska in kakovostna analiza: malo, nepomembno, komaj zaznavno, 
II. ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti: največja, 
III. dosežena stopnja celotne in integralne obremenjenosti: majhna, 
IV. ocena še sprejemljivega obsega obremenitve: zmogljivost okolja je malo ogro-

žena; 

2. razred 

I. količinska in kakovostna analiza: zmerno, pojav je opazen, zaznaven, 
II. ocena regeneracij skih in nevtralizacijskih sposobnosti: velika, 
III. dosežena stopnja celotne in integralne obremenjenosti: zmerna, 
IV. ocena še sprejemljivega obsega obremenitve: zmogljivost okolja je zmerno ogro-

žena. 

3. razred 

I. količinska in kakovostna analiza: močno, zelo razširjeno, 
II. ocena regeneracij skih in nevtralizacijskih sposobnosti: zmerna ali majhna, 
III. dosežena stopnja celotne in integralne obremenjenosti: velika, 
IV. ocena še sprejemljivega obsega obremenitve: zmogljivost okolja je močno ogro-

žena; 
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4. razred 

I. količinska in kakovostna analiza: zelo močno, kritično, 
II. ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti: šibka (močno zmanjšana), 
III. dosežena stopnja celotne in integralne obremenjenosti: zelo velika ali kritična, 
IV. ocena še sprejemljivega obsega obremenitve: zmogljivost okolja je kritično ogro-

žena. 

V metodološkem pogledu pa smo za študijo ranljivosti okolja v Spodnjem Po-
dravju s Prlekijo opravili naslednje raziskovalne faze: 

— količinska in kakovostna analiza temelji na funkcijskem vrednotenju ustreznih 
fizično- in družbenogeografskih (posrednih in neposrednih) kazalcev; 

— ocena regeneracij skih in nevtralizacijskih oziroma samočistilnih sposobnosti 
okolja in njegovih sestavin izhaja iz ekspertnega vrednotenja fizičnogeograf-
skih kazalcev. Med njimi je treba posebej poudariti tiste, ki imajo večji pomen 
in vlogo pri ocenjevanju samočistilnih sposobnosti posameznih elementov; 

— s funkcijskim vrednotenjem izbranih posrednih in neposrednih družbenogeo-
grafskih kazalcev je mogoče oceniti doseženo stopnjo celotne in integralne 
obremenjenosti posameznih sestavin okolja oziroma splošne onesnaženosti; 

— ocena še sprejemljivega obsega obremenjevanja izhaja iz razmerja med rege-
neracijskimi in nevtralizacijskimi sposobnostmi posameznih sestavin okolja 
in njihovo polucijsko obremenitvijo, bistveno drugačno pa je izhodišče za 
ocenjevanje še sprejemljivih obremenitev na varovanih območjih. 

Strokovno, celovito in kompleksno ekspertno vrednotenje zadnjih treh ocen je 
podlaga za oceno ranljivosti ne le posameznih sestavin okolja, ampak pokrajinsko-
ekološke enote v celoti. Iz t.i. skupne ranljivosti okolja izhaja tudi predlog za stopnjo 
varovanja, kjer je potrebno upoštevati tri skupine varovalnih zahtev: 

— varstvo pred onesnaževanjem, 
— varstvo naravnih virov, 
— varstvo narave. 

Treba je poudariti, da je ocenjena ranljivost okolja v vsaki od pokrajinskoeko-
loških enot, čeprav sodijo nekatere med njimi ali pa samo njihovi deli v obstoječa ali 
potencialna zavarovana območja. 

Celotno proučevano območje smo razdelili na 26 relativno homogenih pokrajin-
skoekoloških enot (karta 1), med pomembnejše kazalce te regionalizacije pa moremo 
šteti reliefno izoblikovanost, litološko zgradbo, vodno omrežje in vzorec pokrajinske 
rabe. V nasprotju s klasično delitvijo Haloz na Vinorodne (nižje gričevje vzhodno od 
doline Rogatnice) in Gozdnate Haloze (višje in strmejše gričevje zahodno od 
Rogatnice z večjim deležem gozda) smo jih razdelili na Nizke Haloze do n. v. 400 m, 
kjer je gostejša poselitev (54 preb./km2), manj gozda in večji delež vinogradov, in na 
Visoke Haloze z redkejšo poselitvijo (32 preb./km2), manjšim deležem vinogradov, 
večjimi strminami in hitrejšim propadanjem kulturne pokrajine. 
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Tabela 1: Splošne geografske značilnosti obravnavanih pokrajinskoekoloških enot Spodnjega Podravja s Prlekijo 

Pokrajinskoekološka enota Površina 

(v km2) 

Nadmorska 

višina 

(max, min) 

Število 

prebivalcev 

Gostota 

poselitve 

(preb./km2) 

Tip poselitve Prevladujoča 

raba tal 

III. 3.3 
Logi ob Muri 

11,2 190 m 
180 m 

0 neposeljeno neposeljeno gozd 

III. 3.4 
Mursko polje 

61,6 200 m 
180 m 

9648 157 gosta ruralna njive, travniki 

III. 4.1 
Zahodne Slovenske gorice 

57,3 360 m 
240 m 

14499 253 gosta ruralna, strnjena 
urbana in suburbana 

vinogradi, travniki 

III. 4.1.1 
Dolinsko dno ob Rogoznici 

14,7 300 m 
240 m 

1819 124 redka ruralna travniki, njive 

III. 4.2 
Kapelske gorice 

7,0 260 m 
195 m 

128 18 redka ruralna vinogradi 

III. 4.3 
Osrednje Slovenske gorice 

130,0 350 m 
180 m 

8981 69 redka ruralna travniki, vinogradi, 
sadovnjaki 

III. 4.3.1 
Dolinsko dno ob Sejanskem 
potoku 

7,1 260 m 
220 m 

705 99 redka ruralna njive, travniki 

III. 4.4 
Ljutomersko-Ormoške gorice 

116,0 325 m 
180 m 

9480 82 redka ruralna travniki, vinogradi, 
sadovnjaki 

III. 4.5 
Ščavniška dolina 

29,7 196 m 
184 m 

2224 75 redka ruralna travniki, 
njive 

III. 4.6 
Pesniška dolina 

40,7 240 m 
215 m 

1345 33 redka ruralna travniki, 
njive 

III. 4.7 
Starejše terase vzhodno od 
Ormoža 

44,5 300 m 
190 m 

4013 90 redka ruralna travniki, njive, 
vinogradi 

III. 5.2 Holocenska 
ravnica vzdolž Drave 

58,2 200 m 
190 m 

1182 20 redka ruralna travniki, 
njive 



III. 5.3.1 
Ravnina ob Polskavi 

40,9 245 m 
220 m 

3677 90 redka ruralna travniki, 
njive 

III. 5.3.2 
Glavna terasa Dravskega polja 

55,8 245 m 
220 m 

11521 206 gosta ruralna 
strnjena suburbana 

travniki, 
njive 

III. 5.3.3 
Osrednji gozdnati del 
Dravskega polja 

19,7 250 m 
230 m 

1947 99 redka ruralna travniki, njive 

III. 5.4 
Glavna terasa Ptujskega polja 
med Ptujem in Ormožem 

63,1 225 m 
220 m 

15861 251 gosta ruralna, strnjena 
suburbana 

travniki, njive 

III. 5.5 
Ravnica na levi strani Drave 
pod Ormožem 

20,0 200 m 
185 m 

2206 110 gosta ruralna njive, travniki 

III. 5.5.1 
Logi ob Dravi pod Ormožem 

5,8 180 m 
180 m 

0 neposeljeno neposeljeno travniki 

III. 6.2 
Dolinsko dno ob sp. Dravinji 

9,8 255 m 
230 m 

1669 170 gosta ruralna travniki, njive 

III. 6.4 
Dravinjske gorice 

20,9 340 m 
230 m 

1220 58 redka ruralna vinogradi, njive, 
sadovnjaki 

III. 7.1 
Nizke Haloze 

115,4 420 m 
200 m 

6251 54 redka ruralna vinogradi, njive, 
sadovnjaki 

III. 7.1.1 
Dolinsko dno ob Rogatnici 

5,0 255 m 
230 m 

818 164 gosta ruralna travniki 

III. 7.2 
Visoke Haloze 

96,2 570 m 
250 m 

3054 32 redka ruralna gozd 

III. 7.2.1 
Zetalska kotlinica 

2,6 320 m 
295 m 

415 160 gosta ruralna njive, travniki 

III. 7.3 
Macelj 

4,0 720 m 
400 m 

0 neposeljeno neposeljeno gozd 

III. 7.4 
Donačka gora 

1,4 880 m 
500 m 

0 neposeljeno neposeljeno gozd 
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Pokrajinske enote proučevanega območja so del splošne pokrajinskoekološke 
regionalizacije, kjer je Slovenija razdeljena na 205 pokrajinskoekoloških enot. 
Številčno oznako pokrajinskoekoloških enot, ki velja za celotno Slovenijo, smo 
obdržali tudi za oznako enot obravnavane regije. 

Proučevano območje obsega območje 11 občin severovzhodne Slovenije: Ptuj, 
Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Gorišnica, Dornava, Juršinci, Destrnik - Trnov-
ska vas, Ormož in Ljutomer. Pokrajinskoekološki pečat dajeta osnovna pokrajinska 
tipa, ki sta tudi sicer značilna za celotno subpanonsko in panonsko Slovenijo: široke 
ravnine ob Muri in Dravi, ki so razčlenjene na obsežne prodno-ilovnate terase, vmes 
pa je razmeroma nizko gričevje, razčlenjeno na dolga slemena, ki jih ločujejo neko-
liko širše doline ob večjih potokih. Gričevje večinoma gradijo miocenski lapornati in 
peščeni sedimenti, dolinska dna pa pretežno ilovnate in ilovnato-peščene naplavine, 
zato so mokrotna in izpostavljena pogostim poplavam. Naselja so se namestila na ne-
koliko dvignjenem, toplejšem dolinskem obrobju, na slemenih in pobočnih pomolih, 
kjer so obenem varna pred poplavami in tudi pred zelo pogostimi zemeljskimi plazovi. 

Pokrajinsko raznolikost še poudarjajo velike razlike v rabi tal med večinoma ob-
delanimi prisojnimi, južnimi, jugovzhodnimi in jugozahodnimi pobočji ter osojnimi 
pobočji, pretežno poraslimi z gozdom. 

Zrak 

I. Količinska in kakovostna analiza zraka 

I. A Funkcijsko vrednotenje fizičnogeografskih kazalcev za zrak 

Podnebje Spodnjega Podravja je celinsko z značilnimi mrzlimi zimami in vro-
čimi poletji. Na vseh meteoroloških postajah je najtoplejši mesec julij, najhladnejši 
pa januar. Temperaturna amplituda proti vzhodu zaradi izrazitejše kontinentalnosti 
narašča (Žiberna, 1992). 

Značilnosti celinske klime potrjujejo tudi podatki o mesečnih količinah padavin 
(HMZ 1995). Spodnje Podravje prejme v povprečju med 800 in 1100 mm padavin 
letno, količina pa se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. V Pragerskem, na zahodnem 
robu obravnavanega območja, pade letno 1014 mm padavin, v Veržeju na severovzho-
du pa le še 843 mm. Največ padavin prejmejo Visoke Haloze (Žetale 1136 mm). 
Glavnina padavin pade v topli polovici leta (julij in avgust), najmanj namočena 
meseca pa sta januar in februar. 

Podatki HMZ-ja (HMZ 1995) o pogostosti vetra po mesecih in smereh kažejo, da 
je obravnavana regija dokaj dobro prevetrena skozi vse leto. Presenetljivo visok 
odstotek brezvetrja imata le merilni postaji na Dravskem polju (Pragersko 37 % in 
Starše 21 %), vendar obstaja možnost vpliva mikrolokacije merilnega mesta. Prevla-
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dujejo JZ in J vetrovi, relativno pogost je tudi se vernik. Na postaji Podgradje je 
zaradi oblikovanosti doline ob Rogoznoci v smeri S-J najpogostejši severni veter. 
Velik del Spodnjega Podravja s Prlekijo zavzemajo široke, odprte ravnine ob Dravi 
in Muri, po katerih prodirajo panonski vplivi daleč v notranjost. Na S jih obdajajo 
nizke, močno razčlenjene Slovenske gorice z vmesnimi širokimi, dokaj odprtimi 
dolinami Pesnice in Ščavnice ter drugih manjših potokov. Dravsko-Ptujsko polje na J 
zapirajo Haloze z Macljem in Donačko goro, na Z pa Pohorje. 

Za večino klimatoloških postaj so na voljo tudi podatki o številu meglenih dni 
oziroma dnevih z meglo (HMZ 1995). Megleni dnevi so najpogostejši ob Muri; v 
Veržeju je v povprečju 38,6 % meglenih dni v letu, zato spadata enoti 3.3 in 3.4 v 4. 
razred (megla se pojavlja več kot 25 % dni v letu, preko celega leta). Predposta-
vljamo, da je megla dokaj pogosta tudi v enotah vzdolž Drave, vendar nimamo 
meritev. Merilno mesto ob Dravi je le v Ormožu, kjer je v povprečju več kot 8 % 
meglenih dni v letu, kar uvršča enote 4.7, 5.5 in 5.5.1 v 2. razred (megla se pojavlja 
povprečno do 10 % dni, pretežno v hladni polovici leta). V 2. razredu je tudi večji 
del J obrobja Dravsko-Ptujskega polja. Vse merilne postaje so v termalnem pasu, 
kjer se pojavlja megla povprečno do 10 % dni v letu, pretežno v hladni polovici leta 
(2. razred). Na S obrobju, v Slovenskih goricah, so megleni dnevi ponovno nekoliko 
pogostejši, v povprečju nad 10 % dni v letu in se tudi pojavljajo v glavnem v hladni 
polovici leta, zato sodijo enote 4.1, 4.3 in 4.4 v 3. razred (megla se pojavlja do 25 % 
dni v letu, preko celega leta). Še pogostejši so megleni dnevi na Dravskem polju 
(5.3), ki prav tako sodi v 3. razred. 

Iz zbranih podatkov vidimo, da je megla v večjem delu Spodnjega Podravja rela-
tivno pogost pojav. Prevladuje advekcijski tip megle, ki se pojavlja v hladnem zraku 
nad toplimi v glavnem vodninii površinami. O pojavu radiacijske megle tu težko go-
vorimo, saj je njen nastanek povezan s temperaturnim obratom, ki pa je na obra-
vnavanem območju premalo proučen. 

II. Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti zraka 

Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti zraka je rezultat ekspert-
nega vrednotenja meteoroloških podatkov, pri čemer sta veter in megla nedvomno 
najpomembnejša. Pomembna pa je tudi ocena splošnih geografskih značilnosti obra-
vnavane pokrajinskoekološke enote, predvsem reliefna izoblikovanost oziroma reliefna 
odprtost pokrajine. 

Ugodne splošne ocene nevtralizacijskih sposobnosti ozračja v Spodnjem Podravju 
s Prlekijo izhajajo iz njegove subpanonske lege in relativno dobre prevetrenosti ter 
reliefne odprtosti, posebno še, če jih ocenjujemo z vidika drugih slovenskih pokrajin. 

Zrak ima največje regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti nad širokimi in 
odprtimi ravninami ob Dravi in Muri. Vendar se prav ob vodotokih in akumulacij-
skih jezerih dokaj pogosto pojavlja advekcijska megla. Zato smo večino pokra-
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jinskoekoloških enot na Dravskem polju (5.3) in ravnino ob Muri (3.) uvrstili v 1.-2. 
razred in 2. razred (zelo velike do zmerne in zmerne regeneracij ske in nevtraliza-
cijske sposobnosti). Zaradi izpostavljenosti in dobre prevetrenosti imajo zelo velike 
regeneracij ske in nevtralizacijske sposobnosti (1. razred) Macelj (7.3) in Donačka 
gora (7.4) ter Ščavniška (4.5) in Pesniška dolina (4.6), ki sta precej odprti in široki. 
V skupino pokrajinskih enot z že manjšimi, torej zmernimi samočistilnimi sposobno-
stmi (2. razred), se uvrščajo gričevnate Slovenske gorice (4.), predvsem pa Haloze 
(7.), kjer prihaja ob močnejši reliefni razčlenjenosti do slabše prevetrenosti vmesnih 
dolin in globokih grap in se občasno pojavljajo tudi megleni dnevi. Večje samo-
čistilne sposobnosti ima vmesni vzpeti in gričevnati del omenjenih prostorskih enot. 

Tudi vmesne ožje doline ob Rogoznici (4.1.1) in Rogatnici (7.1.1) imajo podo-
bne značilnosti in zato zmerne (2. razred) ter zmerne do nizke regeneracij ske in 
nevtralizacijske sposobnosti (2.-3. razred). V obravnavanem območju ima najmanjše 
samočistilne sposobnosti Žetalska kotlinica (7.2.1), ki jo obdajajo strma, gozdnata 
pobočja Maclja in Donačke gore ter Visokih Haloz, zato je slabo prevetrena, z 
relativno pogostim pojavljanjem megle, v zimskem času verjetno tudi temperaturne 
inverzije. Uvrstili smo jo v 3. razred (z nizkimi regeneracijskimi in nevtraliza-
cijskimi sposobnostmi). 

I. B Funkcijsko vrednotenje družbenogeografskih kazalcev 

I. B 2.1 Emisije 

Na obravnavanem območju je bilo do sedaj zelo malo meritev emisij ali podrobne-
je proučenih pojavov onesnaževanja zraka iz industrijskih, komunalnih in prometnih 
virov. Nekaj več podatkov je na voljo le za najbolj onesnaženo območje med Ptujem 
in Kidričevim. Zadnji razultati meritev so objavljeni za leto 1994 (HMZ 1995). V 
letu 1995 je na Ptuju opravljal meritve emisij Inštitut za varstvo okolja iz Maribora, 
že leta 1992 pa je Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije iz Ljubljane ocenil 
količine emisij S02 in NOx po posameznih virih v okviru Strokovnih podlag za 
pripravo sanacijskega programa za varstvo zraka občine Ptuj (HMZ 1992). 

Tabela 2: Ocena emisije S02 na Ptuju in Kidričevem v letu 1990 po posameznih 
dejavnostih 

Kurilna sezona Nekurilna sezona Skupaj % 

Kotlovnice 156,6 t 72,8 t 229,4 t 28,3 
Drobna kurišča 450,8 t / 450,8 t 55,7 
Promet 64,6 t 64,6 t 129,2 t 16,0 

Skupaj 672 t 137,4 t 809,4 t 100,0 

Vir: Strokovne podlage za pripravo sanacijskega programa za varstvo zraka občine Ptuj, 

HMZ Republike Slovenije, 1992 

61 



V. Brečko, M. Hočevar, B. Lampič, K. Natek, D. Plut, A. Smrekar, I. Šebenik, M. Špes, A. Vovk 

Tabela 3: Ocena emisije NOx na Ptuju in Kidričevem v letu 1990 po posameznih 
dejavnostih 

Kurilna sezona Nekurilna sezona Skupaj % 

Kotlovnice 19,5 t 12,5 t 32,0 t 5,1 
Drobna kurišča 28,5 t / 28,5 t 4,4 
Promet 290,4 t 290,4 t 580,8 t 90,5 

Skupaj 338,4 t 302,9 t 641,3 t 100,0 

Vir: Strokovne podlage za pripravo sanacijskega programa za varstvo zraka občine Ptuj, 

HMZ Republike Slovenije, 1992 

Ocene emisij iz kotlovnic so bile narejene na osnovi porabe posameznih vrst 
goriv. Po količini emitiranega S02 in NOx so leta 1990 izstopale predvsem OPTE, 
Žabjak, Gumama, Ormoška c., in Agis, Raišpova c., ki so prispevale 118 t S02, kar 
je predstavljalo 51 % emisij S02 iz kotlovnic. Kar nekaj kotlovnic je tega leta še 
uporabljalo premog, njihova skupna emisija pa je znašala 42 t S02, kar je 18,5 % 
vseh emisij iz kotlovnic (HMZ 1992). 

Lokacije industrijskih in obrtnih obratov ter njihove tehnološke emisije smo sku-
šali ugotoviti s pomočjo ankete, ki smo jo poslali tem obratom, saj meritev do sedaj 
večinoma ni bilo. Ugotovili smo, da večina obratov še nima ustreznih filtrov in čistil-
nih naprav oziroma je prečiščevanje dimnih plinov pred izpustom neustrezno. Med 
emitiranimi snovmi izstopajo S02, NOx, CO in prah (Talum Kidričevo, Konus 
Usnjarna Ljutomer, kovinska in lesna industrija na Ptuju), v opekarnah (Mercator 
Ograd v Ljutomeru, Križevske opekarne v Borecih) pa poleg naštetih tudi fluorove 
spojine. V gumarski industriji (Gumama Save Kranj, Ptuj) nastajajo pri proizvodnji 
vulkanizacijski plini. Večina obratov obremenjuje okolje tudi s hrupom. Tovarna mo-
čnih krmil v Dražencih ter Perutnina Ptuj emitirata večje količine amoniaka in s tem 
obremenjujeta zrak z močnim smradom. 

Smrad se širi tudi iz živinorejskih obratov. Z okolje varstvenega vidika so še naj-
sprejemljivejše manjše zasebne piščančje farme, ki so raztresene zlasti v Slovenskih 
goricah in Halozah. V ravninskem svetu prevladujejo govedorejske in prašičjerejske 
farme, ki veliko bolj onesnažujejo okolje, zlasti če gre za večje število živine. 

Z vidika obremenjevanja okolja je zelo pomembno poznavanje meteoroloških 
razmer, saj pogojujejo širjenje onesnaženega zraka od vira emisij v bližnjo ali širšo 
okolico. Na obravnavanem območju je največji vir emisij Talum v Kidričevem. Ker 
škodljive snovi spuščajo v zrak iz visokih dimnikov, torej v višje plasti ozračja in 
večjo prostornino, se razredčijo in razpršijo. Glede na prevladujoče JZ, J in S vetro-
ve na Dravskem polju se emisije škodljivih snovi širijo proti Ptuju, prizadeto pa je 
tudi gričevnato in hribovito obrobje Dravsko-Ptujskega polja. Najpogosteje nasto-
pajo visoke koncentracije škodljivih snovi v zimskem času zaradi povečanih emisij z 
ogrevanjem in ob stabilni atmosferi v času temperaturne inverzije, za katero meteo-
rologi mislijo, da se pojavlja, nista pa še izmerjena njen obseg in višina. 
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Pri oceni emisij zaradi prometa na Ptuju so bili upoštevani podatki o prodaji go-
riv na mestnih bencinskih črpalkah. Prodaja goriv je precej visoka, kar lahko pripiše-
mo zelo velikemu tranzitnemu prometu skozi Ptuj, saj poteka gost (predvsem tovor-
ni) promet iz Avstrije preko Šentilja na Madžarsko in Hrvaško. Poleg tega je na tem 
območju pogost tudi promet z delovnimi kmetijskimi stroji, na nekaterih cestah v 
bližini industrijskih obratov pa je gostejši tovorni promet zaradi dovoza surovin in 
odvoza izdelkov. Ker je metodologija izračunavanja emisij prometa še precej nedo-
delana, navajamo le oceno HMZ-ja (HMZ 1992): na glavnem ptujskem križišču (kri-
žišče Zagrebške, Mariborske in Rogaške ceste) so leta 1990 našteli v povprečju 
19.700 vozil dnevno, kar pomeni letno emisijo 21,6 t CO, 3,9 t CH in 16,5 t NOx. 
Močno obremenjeni so tudi cestni odseki Hajdina-Ptuj, kjer so našteli v povprečju 
18.000 vozil dnevno (Republiška uprava za ceste 1995), Ptuj-Spuhlja (12.000 
vozil na dan), Hajdina-Maribor (11.680 vozil na dan), Ljutomer-Križevci (4680 vo-
zil na dan) in Pragersko-Ptuj (4300 vozil/dan). 

I. B 2.4 Imisije 

Na obravnavanem območju merijo onesnaženost zraka le v Kidričevem in Ptuju 
(HMZ 1995). Hidrometeorološki zavod R Slovenije v obeh mestih stalno spremlja 
24-urne koncentracije S02 in dima. Leta 1994 se je Ptuj uvrstil na 25. mesto po 
povprečnih (letnih) koncentracijah S02 med 51 slovenskimi kraji, kjer redno opra-
vljajo meritve onesnaženosti zraka. Glede na povprečne koncentracije dima v tem 
letu pa je celo na 12. mestu. V obdobju 1988-1994 je znašala največja povprečna 
koncentracija S02 na Ptuju 38 ug/m3 (leta 1990), dima pa 23 ug/mJ (leta 1988 in 
1993) (Stanje okolja, 1996). Nekoliko manj onesnaženo je Kidričevo, in sicer je na 
45. mestu po povprečnih koncentracijah S02 in na 36. mestu po povprečnih koncen-
tracijah dima v letu 1994. V spodnji tabeli navajamo rezultate meritev: 

Tabela 4: Povprečne koncentracije S02 in dima na Ptuju in v Kidričevem v letih 
1991/92* in 1994** (v fig/m3) 

Celo leto Kurilna sezona Nekurilna sezona Celo leto 
(1.4.-30.9.) 

Cp Cp Cm Cp Cm MIK KIK 

so2 Ptuj 30*/16** 60/32 140/167 10/2 50/21 2/3 0/0 
Kidričevo 20/8 30/13 100/57 10/1 40/13 0/0 0/0 

Dim Ptuj 20/21 30/28 90/83 10/15 30/56 0/0 0/0 
Kidričevo 10/13 20/16 100/68 10/8 20/32 0/0 0/0 

Vir: Onesnaženost zraka v Sloveniji v letu 1994, HMZ 1995 

Cp - povprečna koncentracija M I K - št. dni s preseženo mejno imisijsko koncetracijo 

Cm - najvišja 24-urna koncentracija K I K - število dni s preseženo kritično koncentracijo 
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Primerjava povprečne koncentracije S02 in dima v obdobju 1991-1994 na Ptuju 
in v Kidričevem kaže, da se je onesnaženost z S02 močno zmanjšala, onesnaženost z 
dimom pa je v obeh krajih celo nekoliko večja. Najvišja 24-urna koncentracija S02 

je v zadnjem letu večja le na Ptuju, in sicer v kurilni sezoni, medtem ko so najvišje 
24-urne koncentracije dima v obeh krajih višje v nekurilni sezoni. Druge vrednosti 
so v primerjavi s stanjem leta 1991 precej nižje, kar kaže na izboljšanje razmer, 
predvsem zaradi uvajanja čistejših goriv za ogrevanje in čistilnih naprav. Pričakovan 
pa je nadaljnji porast emisij cestnega prometa, zlasti na Ptuju. 

III. Dosežena stopnja celotne in integralne obremenitve okolja z vidika 
zraka oziroma splošna onesnaženost ozračja 

Z vidika zraka so najmanj obremenjene pokrajinskoekološke enote obravnavane 
regije Logi ob Muri (3.3) in Logi ob Dravi pod Ormožem (5.5.1), del Kapelskih go-
ric (4.2) ter Macelj (7.3) in Donačka gora (7.4), saj so neposeljene in brez indu-
strijskih obratov. Večji del gričevatih Slovenskih goric (4.) in Haloz (2.) je zmerno 
obremenjen. Prevladujejo razložena podeželska naselja z manj kot 500 prebivalci. 
Za ogrevanje pretežno uporabljajo les, v manjši meri tudi premog, ki ga v zadnjem 
času že nadomešča kurilno olje. Tu ni večjih industrijskih obratov, lokalne in regio-
nalne prometnice pa so zmerno obremenjene. Med lokalnimi onesnaževalci zraka 
izstopajo številne zasebne perutninske farme, ki so razpršene po celotnem gričevju, 
vendar vplivajo na okolje le s smradom. Zato smo Slovenske gorice (4.) in Haloze 
(7.) s podenotami uvrstili v 1.-2. (zrak je onesnažen do polovice mejnih vrednosti), 
nekatere vmesne doline z več obremenjevalci pa v 2. razred (zrak je onesnažen pod 
mejnimi vrednostmi). Najbolj obremenjeni so ravninski predeli, za katere je značilna 
gosta poselitev, tu je večji del industrijskih in obrtnih obratov in velika gostota pro-
meta. Zrak je občasno onesnažen preko mejnih vrednosti. Glede na stopnjo obreme-
nitve ozračja smo enote ob Muri in Dravi uvrstili v 2.-3., 3. (zrak je onesnažen nad 
mejnimi, vendar pod kritičnimi vrednostmi) in 3.-4. razred. 

IV. Ocena še sprejemljivega obremenjevanja okolja z vidika zraka 

Ocena še sprejemljivega obremenjevanja je rezultat vrednotenja in primerjanja 
regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti ozračja v posameznih enotah ter do-
sežene stopnje skupne obremenjenosti. 

Kljub relativno velikemu obremenjevanju zraka v Spodnjem Podravju s Prlekijo, 
predvsem v ravninskih predelih, je zaradi dobre prevetrenosti in s tem dobrih regene-
racijskih in nevtralizacijskih sposobnosti zraka njegova zmogljivost v večjem delu 
malo ogrožena oziroma se le ponekod kažejo znaki zmanjšane zmogljivosti zraka. 
Slabše ocene imajo predvsem dolinska dna, ki zaradi zaprtosti in slabše prevetrenosti 
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ne prenesejo večjega dodatnega obremenjevanja. Le v najbolj obremenjenih enotah, 
kot so Glavna terasa Dravskega polja (5.3.2) in Osrednji gozdnati del Dravskega 
polja (5.3.3) ter Glavna terasa Ptujskega polja med Ptujem in Ormožem (5.4), one-
snaženost zraka že zmanjšuje njegovo zmogljivost (2.-3. razred), zato tu predlagamo 
še posebej premišljeno načrtovanje novih posegov in dejavnosti. 

Tabela 5: Pregled ekspertnih ocen zraka po pokrajinskoekoloških enotah 

PEE Ocena Dosežena stopnja Ocena še Skupna ocena 
regeneracijskih in celotne in sprejemljivega ranljivosti 
nevtralizacijskih integralne obremenjevanja okolja z vidika 

sposobnosti zraka obremenitve okolja z vidika zraka 
okolja zraka 

III. 3.3 2 1 1 1 

III. 3.4 1-2 2-3 2 2 

III. 4.1 2 2-3 2 2 

III. 4.1.1 2 2-3 2-3 2 

III. 4.2 2 1 1-2 1 
III. 4.3 2 1-2 1-2 1 
III. 4.3.1 2 1 1-2 1 
III. 4.4 2 1-2 1-2 1 
III. 4.5 1 2 1-2 2 
III. 4. 6 1 1-2 1-2 2 
III. 4.7 1 2-3 2 2 
III. 5.2 2 2 2 2 
III. 5.3.1 1-2 2 1-2 2 
III. 5.3.2 1-2 3-4 2-3 2 
III. 5.3.3 1-2 3—4 2-3 2 
III. 5.4 1-2 3-4 2-3 2 
III. 5.5 1-2 3 2 2 

III. 5.5.1 1-2 1 1 1 
III. 6.2 2 2 2 1 

III. 6.4 2 1 1-2 1 
III. 7.1 2 1-2 2 1 

III. 7.1.1 2-3 1-2 2 2 

III. 7.2 2 1-2 2 1 
III. 7.2.1 o J 1-2 2 2 

III. 7.3 1 1 1 1 
III. 7.4 1 1 1 1 
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V. Skupna ocena ranljivosti okolja z vidika zraka in predlog stopnje 

varovanja 

Podoba skupne ranljivosti ozračja v Spodnjem Podravju s Prlekijo je ugodna, saj 
se giblje med majhno in zmerno (karta 2). To pomeni, da kljub močnejšemu obreme-
njevanju zraka v posameznih, predvsem dolinskih pokrajinskoekoloških enotah, dobre 
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti zraka omogočajo sprotno redčenje 
škodljivih emisij. Med zmerno ranljive enote se uvrščajo na eni strani enote v najbolj 
populacijsko, industrijsko, kmetijsko in prometno obremenjeni široki obdravski do-
linski osi, na drugi pa tudi delno reliefno zaprte doline sredi Slovenskih goric in 
Haloz. Druga območja obravnavane pokrajine pa kažejo na majhno ranljivost zraka, 
predvsem so to enote z manjšim ali neznatnim številom avtohtonih onesnaževalcev, 
samočistilne sposobnosti pa so v povprečju povsod ugodne, posebno še če jih pri-
merjamo z drugimi območji Slovenije. 

Vode 

Obravnavano območje pripada porečjema Drave in Mure, ki predstavljata 16,1 % 
in 6,8 % porečij večjih rek v Sloveniji. Oba vodotoka sta regulirana, Drava pa se 
tudi hidroenergetsko uporablja, kar ji je spremenilo naravne hidrološke značilnosti. 
Po dolinah prevladujejo manjši vodotoki, ki se na obravnavanem območju izlivajo v 
osrednja vodotoka. Prodne ravnine ob Dravi in Muri so bogate s podtalnico, ki pa je 
zaradi dejavnosti močno ogrožena. 

I. Količinska in kakovostna analiza okolja 

I. A Funkcijsko vrednotenje fizičnogeografskih kazalcev 

Površina zaledja vodotokov (km2) je predstavljena na osnovi podatkov za vodo-
merne postaje. Med najbolj problematične vodotoke uvrščamo Dravo (14.662 km2) 
in Muro (10.391 km2), ki vsaka z nad 10.000 km2 zaledja za več kot 10-krat prese-
gata spodnjo mejo 4. razreda (1001 km2). Le še Dravinja v Vidmu presega 500 km2, 
kar jo uvršča v 3. razred (501-1000 km2), v 2. razredu (201-500 km2) sta Pesnica in 
v spodnjem toku še Ščavnica, saj ima slednja na vodomerni postaji Pristava 273 km2 

vodozbirnega zaledja. V prvi razred (200 km2 in manj) pa sodijo Polskava, Rogatni-
ca in vsi drugi neimenovani manjši vodotoki. Dravinjske gorice (6.4), Macelj (7.3) 
in Donačka gora (7.4) pa so pokrajinskoekološke enote brez stalnih površinskih 
vodotokov (podatki o površini zaledja vodotokov: HMZ RS 1995). 

Ščavnica v Pristavi ima manjši specifični odtok (sqs, v 1/sek/km2) od 10 1/sek/km2 

(8,95) in se uvršča v 4. razred, vsi drugi vodotoki pa se uvrščajo v 3. razred (10, 
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10-25 1/sek/km2). Po nekaterih pokrajinskoekoloških enotah ne teče vodotok, ki bi 
imel gorvodno vodomerno postajo, in ker gre v teh primerih le za šibkejše potoke, 
jih uvrščamo tudi v 4. razred (podatki o specifičnih odtokih, HMZ RS 1995 a) 

Srednji letni pretok (sQs, v m3/sek) imata Mura v Gornji Radgoni in Drava v 
Borlu z nad 150 m3/sek in ju tako uvrščamo v prvi razred (50,1 m3/sek in več) ter 
Dravinja v Vidmu z 11,9 m3/sek, ki spada v drugi razred (10,1-50 m3/sek). Na vseh 
drugih vodomernih postajah je pretok pod 10 m3/sek, v tretji razred (1,1-10 m3/sek) 
uvrščamo Ščavnico, Dravinjo v Makolah, Pesnico in Polskavo. Srednji letni pretok 
Rogatnice v Podlehniku je 0,70 m3/sek in se uvršča v 4. razred (1 m3/sek in manj; 
podatki o srednjih letnih pretokih, HM ZRS 1995 a) 

Povprečni nizek pretok (nQnp, v m3/sek) imata Mura in Drava skoraj enak, saj se 
uvrščata v 1. razred (10,01 m3/sek in več) z 61,60 oziroma 61,54 m3/sek. Dravinja 
sodi v 2. razred (1,01 m3/sek-10,00 m3/sek), Polskava v Tržcu komaj doseže 3. raz-
red (0,51 m3/sek-1,00 m3/sek) z 0,56 m3/sek, Pesnica pa se v Gočovi uvršča v 4. raz-
red (0,50 m3/sek in manj) z 0,14 m3/sek, kakor tudi vsi drugi manjši vodotoki (po-
datki o povprečnih nizkih pretokih: HMZ RS 1995 a) 

Podolžni profil (v %o) prikazujemo s strmci. Rogatnica se v Žetalski kotlinici 
uvršča v 1. razred ( 1 0 , 1 %o in več) z 1 2 , 7 %o. V 2 . razred ( 3 , 1 % o - 1 0 , 0 %o) spada Čr-
mlja ( 4 , 8 %o) v zahodnih Slovenskih goricah, v 3 . razred ( 1 , 1 % o - 3 , 0 %o) uvrščamo 
Rogoznico ( 2 , 9 %o) v 4 . 1 . 1 , Upnico ( 1 , 6 %o) v 4 . 2 , Brnco ( 1 , 9 %o) v 4 . 3 , Lešnico 
(2,6 %o) v 4.4, Psičino (1,3 %o) v Nižjih (7.1) in Rogatnico (2,5 %o) v Višjih (7.2) 
Halozah. V drugih pokrajinskoekoloških enotah vodotoke glede strmca uvrščamo v 
4. razred (1,0 %o in manj). 

Rečni režim je na največjih vodotokih na obravnavanem območju (Mura in 
Drava) preprost z enim samim viškom v maju oziroma juniju ter nižkom januarja. 
Spomladansko in poletno povišanje temperature zraka in več padavin pospešuje hi-
tro kopnenje snega ter ledu, s čimer se obilno povečuje odtok vode. Na Sčavnici, 
Dravinji, Pesnici, Polskavi in Rogatnici se srečujemo s sestavljenim rečnim reži-
mom: s primarnim viškom marca ali najkasneje aprila in sekundarnim viškom no-
vembra in le izjemoma oktobra ali decembra. Primarni nižek pa zasledimo septembra, 
razen na Dravinji, kjer je avgusta. Vse te vodotoke torej lahko uvrstimo v dežno-sne-
žni režim, katerega osnovna značilnost je, da je delež deževnice večji od snežnice pri 
maksimalnih pretokih (Gams, 1996; Ridanovič, 1993). 

Ocena naravne ogroženosti upošteva poplave, ki so zajete glede na pogostost, 
silovitost in površino, ki jo prizadenejo. Ta je, odkar so bile izvedene regulacije, pre-
cej manjša. Drava poplavlja vzdolž vodotoka na obrežnih ravnicah obeh bregov od 
vstopa v obravnavano območje pri Staršah do sotočja Drave in kanala HE Zlatoličje. 
Dolvodno od Ptujskega jezera poplavlja Drava na levem bregu do pregrade HE 
Formin in od spodnjega dela Ormoškega jezera do Središča ob Dravi. Dravinja po-
plavlja na obeh straneh vodotoka od vstopa v obravnavano območje in vse do izliva 
v Dravo, že ob pogostih poplavah je ogrožen južni del Majšperka. Polskava popla-
vlja obsežno območje do Reke, od Pongerc do Župečje vasi in na obrobju Savin-
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skega od Sestrž do Podlož. Pesnica prestopi bregove že ob vstopu v obravnavano 
območje in se ob katastrofalnih poplavah razlije v Pesniški dolini do 2 km široko, 
katastrofalne poplave pa ogrožajo celo severni del Mezgovcev. Ob katastrofalnih po-
plavah se razlijejo tudi pritoki Pesnice Brnca, Sejanski in Bresniški potok. Mura 
poplavlja na 10 do 20 let vzdolž celotnega vodotoka v obravnavanem območju od 
Vučje vasi do Gibine (Ogroženost Republike Slovenije ... 1995). 

Dinamična izdatnost Dravskega polja na profilu Zlatoličje-Kidričevo-Župečja 
vas je ocenjena na 2,8 m3/sek ob normalnem in 1,2-2,1 m3/sek ob nizkem stanju, kar 
jo uvršča med vodonosnike z zelo veliko izdatnostjo (1. razred — nad 2 m3/sek). 
Celotno Dravsko polje je med najbolj bogatimi območji s podtalnico v Sloveniji. 
Dinamična izdatnost Ptujskega polja je približno 0,7 m3/sek in Murskega 0,6 do 
1 m3/sek, kar pomeni, da sta območji s srednje izdatnim vodonosnikom (3. razred — 
0,5 do 0,9 m3/sek). Za Središko polje (5.5, 5.5.1) predvidevamo, da izdatnost ne pre-
sega 0,5 m3/sek (4. razred) (Idejnotehnična zasnova... 1991; Strategija vodnogospo-
darskega... 1995; Vodnogospodarske osnove 1978). 

Debelina vodonosnih sedimentov na območju Dravskega polja je med 6 in 
25 metri. V zahodnem delu polja (5.3.1) je debelina 6-13 m, v osrednjem delu in 
vzhodno proti Dravi (5.3.2) med 20 in 25 m (1. razred), na profilu Rošnja (zunaj 
obravnavanega območja)-Cirkovci (5.3.2 zah. del)-Pleterje (na meji med 5.3.2 in 
5.3.1) pa med 11 in 20 m (2. razred). Na Ptujskem polju je debelina vodonosnih pla-
sti med 5 in 12 m. V zahodnem in severnem delu (Budina, Spuhlja, Dornava) je nad 
10 m, proti vzhodu in jugu (5.2) pa se zmanjša pod 7 m (Moškanjci, Cunkovci, 
Formin), kar jo uvršča v 3. razred (5-10 m). Na Murskem polju se debeline vodo-
nosnih sedimentov gibljejo med 7 in 14 m, najmanjše so v zahodnem, največje pa v 
jugovzhodnem delu polja (Noršinci — 7 m, Ljutomer — 10 m, Razkrižje — pri-
bližno 14 m) (Breznik, 1962; Žlebnik, 1991). 

Globina podtalnice na Dravskem polju je od 3 do 13 m, kar predstavlja prehod iz 
2. (11-20 m) v 3. razred (3-10 m). V osrednjem delu polja (5.3.3) je od 12 do 13 m 
(Kungota 12-12,5 m, Brunšvik 12,5-13,5 m), v južnem in jugovzhodnem delu (5.3.1 
in 5.3.2) od 3 do 8 m (Zg. Jablane 5,7-6,8 m, Sp. Hajdina 2,6-3,7 m), proti Dravi 
(5.2) pa je podtalnica še bližje površju. Na celotnem Ptujskem polju je podtalnica 
razmeroma plitva, saj ne preseže 10 m (3. razred). V osrednjem deluje globina od 5 
do 9 m (Sobetinci 7,6-7,8 m, Gorišnica 5,3-5,8 m), proti obrobju pa med 3 in 5 m 
(Dornava 3,9-4,1 m, Ptuj 3-3,6 m, Trgovišče 3,4-3,8 m). Najplitvejša je med 
Ptujskim jezerom, Dravo in nizko teraso (5.2) z 1,9 do 3,6 m v sušnem stanju, sicer 
pa še manjšo globino (4. razred — pod 5 m). Mursko polje globina podtalnice prav 
tako uvršča v 4. razred, saj je v večjem delu približno 3 m in ne preseže 5 m (Veščica 
2,6-3,3 m, Gornje Krapje 2,2-3,8 m, Ključarovci 2,2-3,1 m in Bunčani 2,3-3 m). V 
območju Noršincev in Ljutomera je globina podtalnice od 2 do 5 m (podatki o 
globinah podtalnic, HMZ 1996). 

Smer toka podtalnice na območju Dravskega polja je SZ-JV. Podtalnica doteka 
iz smeri Hotinje vasi in Dobrove in iz južnega obrobja (5.3.1), teče v vzhodni smeri 

69 



V. Brečko, M. Hočevar, B. Lampič, K. Natek, D. Plut, A. Smrekar, I. Šebenik, M. Špes, A. Vovk 

proti Dravi, kanalu HE Zlatoličje in v jugovzhodni smeri, kjer izvira v studenčnicah 
južno od Ptuja (Studenčnica, Struga). V vzhodni in jugovzhodni smeri teče tudi pod-
talnica Ptujskega polja, ki dobiva na severnem obrobju polja dotoke s prenikanjem 
potokov iz Slovenskih goric, na južnem obrobju pa odteka v izvire studenčnic (For-
minske, Muretinske in Osluševske zvirenčine) in neposredno v Dravo (pri Zavrču). 
Glede na lego Središkega polja (5.5, 5.5.1) in tok Drave je smer toka podtalnice tudi 
na tem območju v jugovzhodni in južni smeri proti Dravi. Podtalnica Murskega polja 
ima prevladujoči tok v jugovzhodni in vzhodni smeri. Najpomembnejši vir obnavlja-
nja podtalnice na tem območju je podzemni dotok iz severozahodnega dela (Raden-
sko polje) in prenikanje vode iz zahodnega obrobja, odteka pa v izvire in v strugo 
Mure (Breznik, 1962; Žlebnik, 1991; Strategija vodnogospodarskega..., 1995). 

Prepustnost krovne plasti vodonosnika na večjem delu Dravskega polja je pre-
cejšnja, izjema je le južni del, kjer so prepustni sedimenti vodnosnika prekriti z več 
metrov debelimi ilovnato-glinenimi nanosi pohorskih potokov. Glineni (rjava peš-
čena glina in prod z rjavo glino) in ilovnati sedimenti prekrivajo tudi manjši del Ptuj-
skega, Središko (5.5) in Mursko polje (3.3). Bolj ali manj sklenjene slabše prepustne 
plasti melja in gline pomenijo zaščito vodonosnika, zato je podtalnica na Murskem 
polju manj onesnažena kot na preostalih območjih (Osnovna geološka karta SFRJ, 
Maribor in Leibnitz). 

Površinski pokrov (prst in rastje) na Dravskem polju predstavlja za vodo prepu-
stna prst tipa distrični ranker in distrična rjava tla na nekarbonatnem produ, ki so 
kmetijsko intenzivno izkoriščena (njivske površine), gozdne površine pa so le v 
okolici Kidričevega (5.3.3). V južnem delu polja prevladuje slabo prepustni, srednje 
močan hipoglej na glineno ilovnati podlagi in po melioracijah intenzivno obdelane 
površine. Vzdolž Drave (5.2) so prepustna obrečna tla, karbonatna na peščeno-pro-
dnatem aluviju, deloma tudi oglejena (Pobrežje, Skorba) z več naravnega rastja. 
Podobna kot v večjem delu Dravskega polja je prst na Ptujskem polju (5.4) s 
prevladujočo kmetijsko rabo. Na Središkem polju (5.5, 5.5.1) je slabše prepustna 
evtrična, globoko oglejena prst na ilovnatem aluviju, razen ob Dravi. Na Murskem 
polju (3.4) so slabše prepustne neoglejene, srednje globoko in globoko oglejene prsti 
s prevladujočo kmetijsko rabo, ob Muri (3.3) pa so obrečne prsti, peščeno-prodnate 
na holocenski naplavini z naravnim rastjem (Osnovna pedološka karta Murska 
Sobota in Ptuj). 

II. a) Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti vodotokov 

Regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost se na celotnem območju zelo 
razlikuje, saj gre za precej heterogeno pokrajino. Pri tej oceni upoštevamo predvsem 
srednji letni pretok, povprečni nizki pretok in podolžni profil v pokrajinskoekološki 
enoti. Majhno regeneracijsko sposobnost vodotokov zasledimo v osrednjem in vzho-
dnem delu Slovenskih goric (4.3, 4.4), Nizkih Haloz (7.1), na Murskem polju (3.4) 
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in Starejših terasah vzhodno od Ormoža ( 4 . 7 ) ter v dolinah Ščavnice ( 4 . 5 ) , Sejan-
skega potoka ( 4 . 3 . 1 ) , Pesnice ( 4 . 6 ) in Rogatnice ( 7 . 1 . 1 ) . V vzpetem svetu sta srednji 
letni pretok in povprečni nizek pretok izjemno majhna, strmec pa je med 1,1 in 
3,0 %o. V preostalih omenjenih enotah zasledimo nekaj večji srednji letni pretok in 
manjši strmec. Velike regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti pa zasledimo 
vzdolž Drave ( 5 . 2 , 5 . 5 , 5 . 5 . 1 ) in Mure ( 3 . 3 ) , predvsem zaradi velikih pretokov. 

II. b) Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti podtalnice 

Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti podtalnice Dravskega polja so 
ocenjene kot zmerne zaradi velike količine podtalnice, ki je v osrednjem delu polja 
(5.3.2, 5.3.3) razmeroma globoko, a je zaradi prepustne krovne plasti in prsti zelo 
izpostavljena vplivom s površja. Gozdno rastje ima zelo skromen obseg. Na Ptuj-
skem polju (5.4) so samočistilne sposobnosti kritično nizke zaradi manjše izdatnosti, 
gladine plitvo pod površjem in prepustnosti vrhnjih plasti. Podobne so razmere na 
Središkem polju (5.5, 5.5.1), kjer pa sta krovna plast in prst slabše prepustni. Na 
Murskem polju (3.4) so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti podtalnice 
nizke zaradi manjše izdatnosti in plitvosti, vrhnja plast pa je slabše prepustna. Delež 
gozdnega rastja je majhen, grmovno pa prevladuje ob Muri (3.3). 

I. B Funkcijsko vrednotenje družbenogeografskih kazalcev 

Priključenost gospodinjstev na vodovodno omrežje je razmeroma visoka in v 
večini enot presega 50 %. Najbolje so opremljene enote na Dravskem polju s Ptujem 
(5.2, 5.3.1, 5.3.3), na Murskem polju z Ljutomerom (3.4, 4.2) in Ormož z okolico 
(4.7), ki se uvrščajo v 4. razred (80,1 % in več). Najmanjša priključenost pa je v 
večjem delu Haloz (7.1, 7.2), ki so v 2. razredu (50 % in manj; najnižja ocena za 
poseljeno območje; Popis prebivalstva... 1991). 

Priključenost gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje je v splošnem majhna, saj 
se večina enot uvršča v 4. razred (25,0 % in manj). Med najbolje opremljenimi, ki se 
uvrščajo v 2. razred (50,1 % in več), pa so območja Ptuja (4.1, 5.2), Kidričevega 
(5.3.3) in Ormoža (4.7) (Popis prebivalstva... 1991). 

Količina porabljene vode na gospodinjstvo se po pridobljenih podatkih giblje 
med 6,4 in 15,5 m3 mesečno. V 4. razredu (13,1 m3 in več) so: Dolinsko dno ob Ro-
gatnici (7.1.1), Glavna terasa Dravskega polja (5.3.2), Holocenska ravnica vzdolž 
Drave (5.2), Pesniška dolina (4.6) in Starejše terase vzhodno od Ormoža (4.7). Naj-
manjšo porabo vode zasledimo v večjem delu Haloz (7.1, 7.2) in v vzhodnih Sloven-
skih goricah (4.3.1, 4.4). Podatki kažejo le porabo iz javnega vodovodnega omrežja, 
dejanska poraba pa lahko vključuje še vaške vodovode in individualne vire oskrbe 
(podatki iz arhivov KP Ljutomer, KP Ormož in KP Ptuj 1995). 

Količina porabljene vode v podjetjih je bila leta 1994 največja pri naslednjih 
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industrijskih porabnikih: TALUM s 5,248.920 m3 (5.3.3), Perutnina Ptuj z 
913.871 m3 (5.2), KK — Farma prašičev z 276.981 m3 (5.3.2), ABC Pomurka — 
Tovarna sladkorja s 119.253 m3 (5.5) in Sava Kranj — Gumama s 100.264 m3 (5.4) 
porabljene vode (podatki iz arhiva MOP 1995). 

Centralna čistilna naprava mesta Ptuj (5.2, 5.3.2) s kapaciteto 105.000 PE je 
trenutno preobremenjena, saj vanjo doteka 125.000 PE. Glavna uporabnika sta Peru-
tnina Ptuj in KK — Farma prašičev, ostale kapacitete pa so zasedene z odplakami 
manjših industrijskih obratov in s komunalnimi odplakami. Čistilno napravo ima tudi 
Osnovna šola Hajdina, a služi samo za biološko čiščenje lastnih odplak. Zgrajena je 
bila zaradi varovanja podtalnice in bližine črpališč vodovoda v Skorbi. Čistilna 
naprava Zavoda za varstvo in delovno usposabljanje mladine v Dornavi (5.4) je na-
menjena čiščenju komunalnih odplak novozgrajenih objektov zavoda. Petrolov 
motel v Podlehniku (7.1.1) ima čistilno napravo, ki služi za mehansko-biološko 
čiščenje lastnih odplak. Čistilna naprava z biološko stopnjo čiščenja v Ormožu ima 
kapaciteto 4000 PE. Nanjo je priključen del komunalnih odplak Ormoža in nekaj 
industrijskih obratov: Carrera Optyc, ABC Pomurka — Tovarna sladkorja (fekalne 
vode), obrat Vinske kleti, Opekarna (fekalne vode). Mesto Ljutomer ima industrijsko 
čistilno napravo s fizikalno stopnjo čiščenja in zmogljivostjo 10 1/sek. Nanjo so 
priklopljeni obrati: Krka, Eta Mizarstvo, Murales in skladišče Elektro Ljutomer 
(podatki iz arhivov KP Ljutomer, KP Ormož in KP Ptuj 1995). 

S črpanjem podtalnice je na območjih Dravskega, Ptujskega in Murskega polja 
odvzet le majhen del dinamične izdatnosti vodonosnikov. Na Dravskem polju so 
črpališča Kidričevo, Skorba in Lancova vas z odvzemom okoli 0,5 m3/sek pod-
talnice, iz podtalnice Ptujskega polja je v črpališčih Sobetinci, Rogoznica, Dornava, 
Markovci, Ormož in Zamušani odvzeto 0,05 m3/sek, iz podtalnice Murskega polja pa 
v črpališčih Mota in Lukavci 0,09 m3/sek. 

III. Dosežena stopnja celotne in integralne obremenitve z vidika 

vodotokov in podtalnice 

Kakovost vodotokov na obravnavanem območju je slaba, saj se sredi 90. let uvr-
ščajo v 2. do 3. kakovostni razred (Drava, Mura, Dravinja, Pesnica), razen Ščavnice, 
ki se tudi v celotnem obdobju 1989-1994 uvršča v 4. razred (Stanje okolja, 1996). 
Kakovost Drave in Mure se je zaradi izvedenih sanacijskih ukrepov v Avstriji ob 
vstopu na ozemlje Slovenije v zadnjem desetletju izboljšala, kar pa ne velja za njen 
tok skozi Slovenijo. Naravne in samočistilne značilnosti Drave je zelo spremenila 
tudi izgradnja verige HE. Onesnaženost Drave se na ozemlju Slovenije postopoma 
povečuje dolvodno in je največja v Borlu, kjer sta visoka tako KPK kot BPK5. 
Občasno so izmerjene visoke vsebnosti svinca in cinka, v Ormožu pa zaznamo vpliv 
kmetijskih površin, saj je relativno visoka vsebnost atrazina. Pesnica je zmerno obre-
menjen vodotok (2.-3. razred) z dokaj visoko prenasičenostjo s kisikom, prav tako 
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tudi Dravinja, le da ima povišane koncentracije mineralnih olj in sulfata, prisotne so 
tudi bakterije fekalnega izvora. Pri Muri ugotavljamo torej po sanacijskih ukrepih v 
Avstriji trend izboljšanja kakovosti. Kemijska potreba po kisiku je precej visoka, 
prav tako tudi vsebnost nitrita, sulfata, detergentov in mineralnih olj. Med organ-
skimi spojinami so najbolj kritične fenolne spojine, prisotne pa so tudi bakterije fe-
kalnega izvora. Pred državno mejo s Hrvaško kakovost Mure poslabša pritok Sčav-
nica. V Ščavnici opažajo izredno visoko kemijsko potrebo po kisiku, visoka je vse-
bnost amonija, detergentov, formaldehida in maksimalna vsebnost fenolnih spojin. 
Kvaliteta Ščavnice se je v zadnjih letih še poslabšala in predstavlja sredi 90. let zelo 
onesnažen vodotok (4. razred). 

Kakovost podtalnice na Dravskem polju je slaba, saj se že vrsto let opaža visoka 
vsebnost nitratov in fitofarmacevtskih sredstev. Presežene mejne dopustne koncen-
tracije (MDK) za nitrate so ugotovljene na osmih od enajstih opazovalnih mest, med 
katerimi so tudi črpališča pitne vode (Stanje okolja, 1996). Vrednosti se po več-
letnem naraščanju v zadnjem obdobju umirjajo. V podtalnici so močno prisotni tudi 
pesticidi, ki na sedmih zajemnih mestih presegajo mejne vrednosti EU za vsoto 
pesticidov (0,5 ug/l), najvišje koncentracije pa so stalne v Brunšviku (do 5 ug/l). 
(Stanje okolja, 1996). Na celotnem Dravskem polju so povišane tudi koncentracije 
kalija in cinka. Na Ptujskem polju je ugotovljena visoka vsebnost nitratov v črpa-
liščih Sobetinci, Rogoznica, Dornava in zlasti Markovci. Vrednosti nitratov se 
gibljejo od 6,2 do 66,4 mg N03/1 (Stanje okolja, 1996), najvišja ugotovljena vre-
dnost v Markovcih pa je leta 1991 presegla 98 mg N03/1. Med pesticidi sta v večji 
količini prisotna atrazin in desetil-atrazin, skupna količina pa večinoma presega 
dovoljeno mejo po predpisih EU in se giblje med 0,12 do 2,19 jug/1. Na območju 
Murskega polja je podtalnica čista, značilno pa je splošno pomanjkanje kisika in višje 
koncentracije določenih snovi, ki so geološko pogojene (kloridi, sulfati itd). Vre-
dnosti nitratov večinoma ne presegajo mejnih vrednosti, razen na zajemnem mestu 
Zgornje Krapje (v prekmurskem delu — Beltinci, Rankovci, Črnske meje so koncen-
tracije mnogo višje). Koncentracije pesticidov ne presegajo pri nas veljavnih norma-
tivov, presegajo pa normative EU. Vrednosti so se bistveno znižale od leta 1988 do 
1991 (Poročilo o kakovosti voda, HMZ 1991 in 1993). 

Ocena obstoječe obremenjenosti je najvišja na območju Dravskega (5.2, 5.3.2, 
5.3.3) in Ptujskega polja (5.4), Ravnice na levi strani Drave pod Ormožem (5.5) ter 
Murskega polja (3.4). Na tem območju so večja urbana in ruralna središča, kjer je 
priključenost na vodovodno omrežje visoka v primerjavi s priključenostjo na kana-
lizacijo, še manjši pa je delež prečiščenih voda. Znotraj navedenih enot je tudi ve-
čina večjih industrijskih in živinorejskih porabnikov in onesnaževalcev voda, zelo 
intenzivna pa je tudi kmetijska raba tal. Posledica obremenjevanja je kritična one-
snaženost vodotokov in podtalnice, na katere vpliva tudi alohtono onesnaževanje v 
porečju. Najmanj obremenjena območja so Haloze (7.1, 7.2, 7.3, 7.4), Dravinjske 
gorice (6.4) in Osrednje Slovenske gorice (4.2, 4.3, 4.3.1), kjer je redkejša poselitev 
in ekstenzivnejša raba prostora. 
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IV. a) Ocena še sprejemljivega obremenjevanja vodotokov 

Še dopustno obremenjevanje vodotokov je odvisno od primerjave zmogljivosti 
samočiščenja in že obstoječe obremenjenosti vodotokov. Obremenjenost že redno 
presega zmogljivosti v ravninskem svetu, in sicer na Glavni terasi Dravskega (5.3.2) 
in Ptujskega polja (5.4) ter deloma na Murskem polju (3.4). Kjer so manjši vodotoki, 
so slabše regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti, že obstoječa obremenjenost 
pa je visoka, saj so te pokrajinskoekološke enote praviloma gosto naseljene, prav vse 
pa so gospodarsko zelo intenzivne, s komaj povprečno stopnjo čiščenja odpadnih 
voda. Na drugi strani pa je obremenjevanje majhno do zmerno na obrobju Kapelskih 
goric (4.2), v Osrednjih Slovenskih goricah (4.3) in bližnjih dolinah (4.1.1 in 4.3.1) 
ter v Halozah (7.1, 7.2, 7.2.1, 7.3. in 7.4) z izjemo Dolinskega dna ob Rogatnici 
(7.1.1). Zmogljivosti vodotokov so v teh enotah sicer skromne, vendar je obstoječa 
obremenjenost majhna, saj gre za manj razvita območja z ekstenzivnim gospodar-
stvom. Posebej moramo izločiti Holocensko ravnico vzdolž Drave (5.2), saj kljub vi-
soki stopnji obremenjenost Drave ne presega njene zmogljivosti, čemur so vzrok 
njeni visoki pretoki. 

IV. b) Ocena še sprejemljivega obremenjevanja podtalnice 

Na območjih Dravskega (5.2, 5.3.2, 5.3.3) in Ptujskega polja (5.4), Ravnice na 
levi strani Drave pod Ormožem (5.5) ter Murskega polja (3.4) je že prisotna velika 
obremenjenost, ki presega razmeroma dobre regeneracijske in nevtralizacijske sposo-
bnosti podtalnic. Na Ptujskem polju, kjer so slabše samočistilne sposobnosti, je prese-
ženo obremenjevanje še bolj očitno. Posledice so opazne v visokih koncentracijah 
nitratov in pesticidov, ki so že kritične in ne dopuščajo nadaljnjega obremenjevanja. 

V. Skupna ocena ranljivosti voda in predlog stopnje varovanja voda v 

pokrajinskoekološki enoti 

Mursko polje (3.4) z Logi ob Muri (3.3) je močno do prekomerno ranljivo zaradi 
nizkih regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti manjših vodotokov in pod-
talnice, Mura pa ima zmerno samočistilno sposobnost (karta 3). Obremenjenost po-
gosto dosega in na Murskem polju presega stopnjo zmogljivosti, kar odseva v kako-
vosti voda. Vzroki za obremenitev na Murskem polju so gosta poselitev, intenzivno 
kmetijstvo (prašičerejske farme s kapaciteto 10.900 pitancev) in industrija. Območje 
logov ob Muri je neposeljeno, prevladuje naravno rastje, obremenitev pa je rezultat 
visoke stopnje alohtonega onesnaževanja (intenzivni dotoki v podtalnico in onesna-
ženost Mure). Ker je podtalnica Murskega polja vir pitne vode, predlagamo omeje-
vanje nadaljnjih posegov v prostor, izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja 
in čistilne naprave ter sanacijo Mure. 
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Tabela 6: Pregled ekspertnih ocen voda po pokrajinskoekoloških enotah 

PEE Ocena Ocena Dosežena Ocena še Ocena še Skupna 
regeneracij - regeneracij - stopnja sprejemljivega sprejemlji- ocena 

skih in skih in celotne in obremenje- vega obre- ranljivo-
nevtraliza- nevtraliza- integralne vanja menje- sti voda 

cijskih cijskih obremenitve z vodotokov vanja 
sposobnosti sposobnosti vidika podtalnice 
vodotokov podtalnice vodotokov in 

podtalnice 
3.3 
2 2 3 2 - 3 o J o J 

3.4 4 3 3 3 - 4 4 3 

4.1 3 - 2 3 - 2 

4.1.1 4 - 2 2 - 3 

4.2 4 - 2 2 - 2 

4.3 4 - 2 2 - 2 

4.3.1 4 - 2 2 - 2 

4.4 4 - 2 - 3 3 -
o J 

4.5 4 - 3 - 4 3 -

o J 

4.6 o 
J - 3 3 o J 

4.7 4 -
o J 3 3 

5.2 2 2 4 3 4 4 

5.3.1 3 2 2 - 3 2 2 3 

5.3.2 3 3 4 4 4 4 

5.3.3 3 2 4 3 4 4 

5.4 3 4 4 4 4 4 

5.5 2 4 4 3 o J 4 

5.5.1 2 -> J o J 3 o J o J 

6.2 3 — 3 o 
J -

o J 

6.4 — — - -

7.1 4 - 1 2 2 - 2 

7.1.1 4 - 2 2 - 3 - 2 

7.2 o j - 1 1 - 1 

7.2.1 3 - 2 - 3 2 - 3 

7.3 - -

7.4 -

Zahodne Slovenske gorice (4.1), Kapelske gorice (4.2) in Osrednje Slovenske 
gorice (4.3) so pokrajinskoekološke enote z zmerno ranljivostjo v vzpetem svetu. V 
povirnih delih so pretoki majhni, kar ima za posledico kritično nizke regeneracij ske 
in nevtralizacijske sposobnosti. Zmogljivost obremenjevanja vodotokov je občasno 
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zmanjšana, saj gre, razen v okolici Ptuja, le za redko ruralno poselitev z eksten-
zivnim kmetovanjem. Ob ustreznejšem odvajanju in čiščenju odplak bi lahko z zelo 
premišljenimi varovalnimi ukrepi in ob upoštevanju, da gre za povirni svet, dodatno 
razvijali dejavnosti. 

Dolinsko dno ob Rogoznici (4.1.1) in Sejanskem potoku (4.3.1) sta območji, ki 
sta z vidika vodotokov zmerno do močno ranljivi. Zaradi kritično nizkih regenera-
cijskih in nevtralizacijskih sposobnosti (pretoki, strmec) in kljub le občasno zmanj-
šani obremenjenosti ni mogoče večje dodatno obremenjevanje vodotokov, čeprav 
gre za ekstenzivnejšo rabo prostora. 

Ljutomersko-Ormoške gorice (4.4) so močno ranljive, saj so samočistilne spo-
sobnosti vodotokov kritično nizke (povirni svet), obremenjenost pa že pogosto dose-
ga stopnjo zmogljivosti kljub zmerni gostoti prebivalstva. Prevladujoče obremenje-
vanje predstavlja intenzivno kmetijstvo. Predlagamo zlasti strog nadzor nad porabo 
zaščitnih sredstev in umetnih gnojil v vinogradništvu in sadjarstvu in odvajanjem ter 
čiščenjem odplak, še posebej zato, ker gre za povirno območje. 

Ščavniška (4.5) in Pesniška dolina (4.6) sta z vidika vodotokov močno ranljivi, 
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti so kritično nizke, obremenjenost pa 
zelo pogosto dosega stopnjo zmogljivosti, saj je visoka koncentracija poselitve, kme-
tijstva in tudi industrije. Ščavnica in deloma tudi Pesnica sta zelo močno avtohtono 
in tudi alohtono onesnaženi reki. Pogoj za nadaljnji skladen razvoj območij sta sana-
cija vodotokov že pred vstopom v pokrajinskoekološki enoti in izgradnja ustreznega 
kanalizacijskega sistema s čiščenjem odpadnih voda. 

Starejše terase vzhodno od Ormoža (4.7) so z vidika voda močno ranljive, regene-
racij ske in nevtralizacijske sposobnosti so kritično nizke, obremenjenost vodotokov 
pa pogosto dosega stopnjo zmogljivosti, saj gre za večjo koncentracijo prebivalstva 
in industrijskih ter tudi kmetijskih dejavnosti na ožjem in širšem območju Ormoža. 
Obremenjevanje zmanjšuje že zgrajeni del kanalizacijskega omrežja s čistilno napra-
vo. V pokrajinskoekološki enoti je že precej intenzivna raba prostora, zato bi lahko 
le ob sanaciji obstoječih virov onesnaževanja razmišljali o nadaljnjih omejenih pose-
gih v prostor, seveda le s predhodno opravljeno presojo vplivov na okolje. 

Holocenska ravnica vzdolž Drave (5.2) je z vidika voda ocenjena kot kritična 
kljub zmernim regeneracijskim in nevtralizacijskim sposobnostim zaradi velikih pre-
tokov in količine podtalnice. Površinske vode in podtalnica so prekomerno obreme-
njene zaradi alohtonega onesnaževanja in avtohtonih točkovnih virov, ki jih pretežno 
predstavlja Ptuj s koncentracijo prebivalstva, industrije, centralno čistilno napravo in 
drugimi dejavnostmi. Predlagamo ukrepe za izboljšanje kakovosti Drave, kar bi omo-
gočilo širšo rabo Ptujskega jezera in ohranitev obrežnega ekotopa. 

Ravnina ob Polskavi (5.3.1) je močno ranljiva zaradi nizke regeneracijske in 
nevtralizacijske sposobnosti vodotokov. Območje je redko ruralno poseljeno, brez 
večjih urbanih centrov in industrije, zmogljivost voda je le občasno zmanjšana, zato 
je možno premišljeno načrtovanje dejavnosti in posegov na tem območju. 
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Glavna terasa Dravskega polja (5.3.2), Osrednji gozdnati del Dravskega polja 
(5.3.3) in Glavna terasa Ptujskega polja med Ptujem in Ormožem (5.4) so ocenjene 
kot kritično ranljive zaradi nizke, na Ptujskem polju pa kritično nizke regeneracijske 
in nevtralizacijske sposobnosti podtalnice. Samočistilne sposobnosti vodotokov pa 
so povsod nizke. Območje je zelo obremenjeno z gosto poselitvijo in kmetijstvom 
(prašičerejska farma Draženci (5.3.2) s kapaciteto 40.000 pitancev, govedorejske 
farme na Ptujskem polju s kapaciteto 3100, intenzivna raba tal). Vodno obremenje-
vanje predstavljajo tudi številni industrijski obrati na Ptuju z okolico in Kidričevem, 
odlagališča odpadkov (gramoznice) ter osrednja deponija odpadkov (5.4). Predla-
gamo strogo omejitev vseh dodatnih obremenitev voda, zlasti z nadzorovano porabo 
zaščitnih sredstev in gnojil, sanacijo odlagališč, pri načrtovanih posegih pa presojo 
vplivov na okolje in zbiranje ter čiščenje odpadnih voda. 

Ravnica na levi strani Drave pod Ormožem (5.5) in Logi ob Dravi pod Ormožem 
(5.5.1) so v poseljenem delu kritično ranljivo območje, regeneracijske in nevtraliza-
cijske sposobnosti podtalnice so namreč ocenjene kot kritično nizke, Drave pa zmer-
ne. Obremenjenost, ki presega stopnjo zmogljivosti, je rezultat koncentracije pose-
litve in industrije v Ormožu in okolici ter intenzivne kmetijske rabe zemljišč. Zelo 
obremenjujoče je alohtono onesnaževanje Drave. Predlagamo omejitev nadaljnjih 
posegov, ki bi obremenjevali vode. 

Dolinsko dno ob spodnji Dravinji (6.2) je močno ranljivo, regeneracij ske in 
nevtralizacijske sposobnosti so ocenjene kot nizke. Vodotoki so obremenjeni tako, da 
pogosto dosegajo stopnjo zmogljivosti, še zlasti osrednji vodotok Dravinja. Enota je 
namreč gosto poseljena, z neurejenim kanalizacijskim omrežjem in ekstenzivno 
stopnjo dejavnosti. Zaradi slabe samočistilne sposobnosti Dravinje predlagamo zbi-
ranje in čiščenje odplak in šele temu ukrepu bi lahko sledilo nadaljnje načrtovanje 
posegov v prostor z doslednim upoštevanjem vode kot omejitvenega dejavnika. 

Nizke (7.1) in Visoke Haloze (7.2) so z vidika voda malo do zmerno ranljive, re-
generacijske in nevtralizacijske sposobnosti so sicer kritično nizke (majhni pretoki in 
strmci), vendar ocena še sprejemljivega obremenjevanja kaže na le občasno zmanj-
šano zmogljivost. Ta je posledica zmerne gostote prebivalstva brez večjih središč in 
koncentracije dejavnosti v ekstenzivno vinogradniških Nizkih in gozdnatih Visokih 
Halozah. Ker gre za povirno območje, je potrebna visoka stopnja varovanja voda. 

Dolinsko dno ob Rogatnici (7.1.1) je pokrajinskoekološka enota, ki je z vidika 
voda zmerno ranljiva. Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti Rogatnice so 
ocenjene kot kritično nizke. Območje pa je tako obremenjeno, da vodotoki občasno 
že dosegajo stopnjo zmogljivosti, saj je v dolinskem dnu gosta poselitev z relativno 
intenzivnim kmetijstvom vzdolž pomembne meddržavne prometnice. Vodne razmere 
zahtevajo visoko stopnjo varovanja, zato je ob vseh morebitnih dodatnih obreme-
nitvah nujna presoja vplivov na okolje. 

Žetalska kotlinica (7.2.1) je z vidika voda zmerno do močno ranljiva pokra-
jinskoekološka enota z nizkimi regeneracijskimi in nevtralizacijskimi sposobnostmi 
(majhni pretoki). Enota je sredi pretežno gozdnate pokrajine gosteje poseljena in 
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relativno intenzivno obdelana, tako da obremenjevanje vodotokov občasno dosega 
stopnjo zmogljivosti. Samočistilne sposobnosti voda ne omogočajo večjih dodatnih 
obremenitev. 

Dravinjske gorice (6.4), Macelj (7.3) in Donačka gora (7.4) so pokrajinskoeko-
loške enote brez stalnih površinskih vodotokov in podtalnice. 

Zaradi že obstoječe prevelike obremenjenosti okolja z vidika voda predlagamo 
premišljeno načrtovanje posegov in dejavnosti zlasti v naslednjih pokrajinskoeko-
loških enotah: Holocenska ravnica vzdolž Drave, Glavna terasa Dravskega polja, 
Osrednji gozdnati del Dravskega polja in Ptujsko polje. Strožji režim varovanja je 
potreben za ohranitev kakovosti podtalnic, ki so trenutno najbolj obremenjene s 
kmetijsko rabo, in povirnega sveta vodotokov, ki ga ogroža razpršena poselitev. Že 
zavarovana območja (logi z mrtvicami in poplavnimi travniki ob Muri in krajinski 
park Šturmovci) zahtevajo varovanje in premišljeno poseganje v obrečne ekotope. 

Relief 

I. Količinska in kakovostna analiza reliefa 

Relief je v Sloveniji eden od najpomembnejših pokrajinskih elementov, od ka-
terega so v veliki meri odvisni drugi fizičnogeografski (npr. vode, prst) in družbeno-
geografski pokrajinski elementi (poselitev, raba tal, prometnice idr.). Po eni strani 
predstavlja značilnost prostora (izoblikovanost površja), po drugi sklop geomorfnih 
procesov, ki neprestano preoblikujejo površje in so med seboj v labilnem ravnovesju. 

Ranljivost pokrajine z vidika reliefa se od drugih vidikov ranljivosti (ranljivost 
voda, zraka, prsti, rastja in živalstva) razlikuje po tem, da relief sam v bistvu ni ra-
nljiv, saj predstavlja le določeno značilnost pokrajine in ga ne more zmanjkati kot 
npr. gozda ali pitne vode, pač pa so zelo ranljivi geomorfni procesi, saj se lahko pod 
vplivom človeka spremenijo v naravno katastrofo velikih razsežnosti. Recentni geo-
morfni procesi so odraz trenutnega labilnega ravnovesja znotraj sistema geomorfnih 
procesov v pokrajini in so zaradi tega pri ugotavljanju ranljivosti pokrajine v 
ospredju. Zato je treba poznati vrsto teh procesov, območje pojavljanja ter njihovo 
jakost in pogostnost. To dosežemo s proučevanjem recentne izoblikovanosti površja, 
ki je rezultat njihovega delovanja, z analizo recentne geomorfne dinamike (med dru-
gim ugotavljanje obsega poplavnih, plazovitih, erodiranih idr. območij), destrukti-
vnih učinkov teh procesov v preteklosti (proučevanje učinkov nekdanjih naravnih 
nesreč) in njihovega vpliva na druge pokrajinske elemente, posebno na razporeditev 
dejavnosti v pokrajini kot rezultat prilagoditve tem procesom na podlagi izkušenj 
prejšnjih generacij. 

V Spodnjem Podravju s Prlekijo prevladuje fluvialni relief, kjer na gričevnatih 
območjih potekajo recentni denudacijski in erozijski procesi, medtem ko v ravnin-
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skih delih vzdolž večjih in manjših vodnih tokov potekajo razmeroma intenzivni 
procesi rečnega transporta in akumulacije z območij odnesenega gradiva. Ti procesi 
potekajo večino časa počasi, za večino ljudi skoraj neopazno, vendar predstavljajo 
na nekaterih območjih latentno grožnjo, da se ob močnih padavinah v kratkem času 
spremenijo v divjanje naravnih sil proti nemočnemu človeku. V ravninskem svetu so 
to poplave ob večjih rekah, ob Dravi "načeloma" odpravljene zaradi hidroener-
getskega sistema, v Pesniški in Ščavniški dolini zaradi obsežnih hidromelioracij, v 
stranskih dolinah pa so izrazito hudourniškega značaja z veliko rušilno močjo. V 
gričevnatem svetu, posebno v močno razčlenjenih in strmih Halozah, med destrukti-
vnimi procesi prevladujejo zemeljski plazovi, posebno enkratni, manjši plazovi, ki se 
prožijo ob večjih nalivih. Naravna ogroženost z destruktivnimi geomorfnimi procesi 
je torej ena izmed pomembnih značilnosti obravnavane regije, ki bistveno vpliva tudi 
na ranljivost reliefa. Ocena naravne ogroženosti pokrajine z vidika reliefa nam pove, 
s kakšno intenzivnostjo in pogostnostjo ter na kako obsežnem območju se v pokra-
jini pojavljajo destruktivni geomorfni procesi. 

II. Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti reliefa 

Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti reliefa nam pove, v ko-
likšni meri je relief (predvsem recentni geomorfni procesi) zmožen nevtralizirati 
posege, ki vplivajo na razmerje med geomorfnimi procesi. Kaže nam tudi sposobnost 
nevtralizacije vplivov, ki bi lahko porušili labilno ravnovesje. Ocena izhaja iz 
splošnih značilnosti reliefa (naklon pobočij, vertikalna in horizontalna razčlenjenost) 
in iz ocene intenzivnosti geomorfnih procesov, predvsem denudacijskih in erozijskih. 
Ti so najbolj intenzivni v Halozah, pa tudi na Maclju in Donački gori, kjer niso 
toliko opazni zaradi prevlade gozdnatih pobočij in varovalne vloge gozda. V grič-
evnatem svetu Dravinjskih in Slovenskih goric so manj intenzivni, saj je površje 
manj razčlenjeno (predvsem manjša vertikalna razčlenjenost reliefa, širša slemena in 
manj strma pobočja v peščeno-prodnatih pliocenskih sedimentih). 

Pri ocenjevanju intenzivnosti recentnih geomorfnih procesov je treba upoštevati, 
da so ti procesi zelo intenzivni tudi na poplavnih območjih, čeprav je erozijsko in 
akumulacijsko delovanje tekoče vode omejeno na zelo kratka obdobja visokih voda. 
Takrat lahko hudourniške vode zaradi naglega odtoka in velikih količin vode ter 
plavja dosežejo izjemno erozijsko moč in rušijo vse pred seboj. Posebno učinkovite 
so hudourniške poplave vzdolž manjših potokov, ki tečejo po ozkih grapah, po inten-
zivnosti pa jim sledijo poplave ob obeh velikih rekah, Muri in Dravi. Ob Dravi so 
poplave z izgradnjo hidroenergetskega sistema sicer prenehale, kar pa je z vidika 
geomorfne dinamike le začasni zastoj. Ob potokih v gričevju so poplave sicer pogo-
stnejše, vendar so procesi zaradi manjših vodnih množin in majhnega strmca manj 
intenzivni, četudi lahko lokalno dosežejo izjemno rušilno moč. 

V fluvialnem reliefu je regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost reliefa pra-
viloma obratno sorazmerna z intenzivnostjo recentnih denudacijskih in erozijskih 
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procesov. Zato ima pokrajina s strmimi pobočji v neprepustnih kamninah in z gostim 
omrežjem ozkih dolin (kot npr. Haloze), kjer so recentni geomorfni procesi zelo 
intenzivni, veliko manjšo regeneracijsko in nevtralizacijsko sposobnost kot manj 
razčlenjene Slovenske gorice ali pa ravninski svet, kjer je ta sposobnost zelo visoka. 

III. Dosežena stopnja obremenjenosti reliefa z vidika človekovega 

delovanja 

Čeprav človekovi posegi v relief praviloma ne vnašajo novih snovi (kot npr. 
imisije v ozračje, vode ali prst), pa tudi poseganje v recentne geomorfne procese po-
meni obremenjevanje okolja, saj se lahko le do neke mere prilagodijo novim razme-
ram, nato pa pride do nepovratne porušitve ravnovesja. Kot primer naj navedemo 
gradnjo objektov na poplavnem območju, kjer vsaka novogradnja predstavlja oviro 
za odtok poplavne vode in s tem obremenitev za okolje. Kadar je teh objektov to-
liko, da v kritičnem trenutku onemogočijo odtok poplavne vode, lahko pride do 
naravne katastrofe. Za poplave ob Savinji 1. novembra 1990 je bilo npr. ugotovljeno, 
da so zastoji pri odtoku poplavnih voda lokalno bistveno prispevali k razdejanju. Ob 
ujmi 4. julija 1989 v Halozah se je kar 70,5 % zemeljskih plazov utrgalo na travnikih 
in pašnikih, 2 3 , 0 % na njivah in vinogradih in le 6 , 5 % v gozdu. 4 5 , 3 % vseh 
zemeljskih plazov se je utrgalo v neposredni povezavi s človekovim poseganjem v 
preperelinsko plast, to je tik nad ali pod cesto oziroma poljsko potjo, na zgornjem ali 
spodnjem robu njive ali na omejkih (Natek, 1990, 14). 

V kolikšni meri je relief obremenjen zaradi dejavnosti v prostoru, lahko ugoto-
vimo na osnovi ocene gostote in intenzivnosti vpliva dejavnosti na recentne geo-
morfne procese. Nekateri vplivi so razmeroma blagi in le malo do zmerno vplivajo 
nanje, vendar delujejo na obsežnih površinah (npr. obdelovanje zemlje), drugi so 
sicer zelo intenzivni, morebiti celo destruktivni (npr. pridobivanje proda, peska, gli-
ne, premoga), vendar omejeni na majhne površine. Razlikovati je treba tudi med 
posegi, ki zmanjšujejo jakost in pogostnost delovanja geomorfnih procesov (npr. 
regulacija reke sicer zmanjša jakost in pogostnost poplav, vendar se delovanje teh 
procesov le prestavi na drugo mesto), in posegi, ki povečujejo njihovo jakost in 
obseg (npr. širjenje vinogradov na strmih pobočjih, gradnja gozdnih in poljskih poti). 

Na proučevanem območju so nekateri veliki posegi (melioracije v Pesniški in 
Ščavniški dolini, izgradnja hidroenergetskega sistema na Dravi) močno zmanjšali re-
centno geomorfno dinamiko, obremenjenost reliefa pa je tudi drugod razmeroma 
majhna, saj je v gričevju ostal velik deleže gozda (predvsem na osojah), večji del 
preostalega površja pa je v travnikih, ki v normalnih razmerah celo zavirajo denu-
dacijske procese na pobočjih, čeprav je njihova zaviralna vloga ob neurju v Halozah 
julija 1989 povsem odpovedala. Zaradi specifičnih reliefnih razmer (večje strmine 
pobočij) je obremenjenost reliefa v Halozah večja kot v Slovenskih goricah, pred-
vsem v Nizkih Halozah, kjer so obsežne vinogradniške in druge kmetijske površine 
na zelo strmih pobočjih. 
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IV. Ocena še sprejemljivega obsega obremenitve okolja z vidika reliefa 

Iz splošno razširjenjega pojmovanja okolja kot prostora za opravljanje najraz-
ličnejših dejavnosti v korist človeka kot posameznika in družbe, izhaja prepričanje, 
da lahko okolje obremenjujemo do določene stopnje, ne da bi pri tem ogrozili labil-
no ravnovesje med posameznimi dejavniki. Samoregulacijski mehanizmi v okolju 
resnično obstajajo in so prek zapletenih spletov povratnih učinkov marsikdaj spo-
sobni kompenzirati zelo velika odstopanja, vendar pa to ne pomeni, da vsa razlika 
med naravno zmogljivostjo pokrajine, ki je obstajala že pred prihodom človeka, in 
že doseženo stopnjo obremenjenosti pripada človeku na dosedanji stopnji razvoja. 

Ta "rezerva" pri obremenjevanju reliefa neke pokrajine, ki jo še "imamo na raz-
polago", ni zgolj razlika med zmogljivostjo pokrajine z vidika reliefa in obstoječo 
stopnjo obremenjenosti. Visoka stopnja "že izkoriščene obremenjenosti" sicer zmanjša 
še sprejemljiv obseg obremenitve, vendar pa je treba upoštevati še regeneracijske in 
nevtralizacijske sposobnosti reliefa in značilnosti človekovega poseganja v potek 
geomorfnih procesov. Težava je namreč v tem, da je še sprejemljiv obseg obremenje-
vanja okolja podoben v pokrajinah z majhno zmogljivostjo in majhno obremenitvijo 
ter v pokrajinah z veliko zmogljivostjo in že doseženo veliko obremenitvijo. 

Zmogljivost pokrajine z vidika reliefa nam pove, v kolikšni meri je relief v po-
krajini "še sposoben" kompenzirati obstoječe in prihodnje posege, ne da bi se pri 
tem sprožili nesprejemljivi ali škodljivi destruktivni procesi. Ocena temelji na ugo-
tovljeni regeneracijski in nevtralizacijski sposobnosti pokrajine ob upoštevanju 
dosedanjih posegov vanjo, saj lahko ti bistveno zmanjšajo "naravno zmogljivost" 
pokrajine. Zelo nazorna primera sta hidromelioracijska sistema v Pesniški in Ščavni-
ški dolini, kjer smo zaradi kratkoročnih ekonomskih koristi žrtvovali tudi regenera-
cijske in nevtralizacijske sposobnosti tamkajšnjih pokrajin, posledica tega pa je 
tolikšno znižanje zmogljivosti, da pokrajini ne moreta več obstajati brez umetnega 
krmiljenja hidroloških in geomorfnih procesov. 

Zmogljivost drugih pokrajinskih enot z vidika reliefa v glavnem še ni ogrožena, 
saj imajo predvsem ravninski deli visoko stopnjo regeneracijskih in nevtralizacijskih 
sposobnosti, ta pa je zmerna do velika tudi v manj strmih delih gričevja, obenem pa 
je tudi dosežena stopnja obremenjenosti z vidika reliefa majhna do zmerna, pred-
vsem zaradi prevlade manj intenzivnih posegov, povezanih s kmetijstvom, poseli-
tvijo in prometom. Zmogljivost je presežena le v Pesniški in Ščavniški dolini, zmanj-
šana pa je v naplavni ravnici ob Dravi (zaradi hidroenergetskega sistema) ter v 
Halozah (zaradi intenzivnega vinogradništva na zelo strmih pobočjih). 

V. Ocena ranljivosti okolja in predlog stopnje varovanja z vidika reliefa 

Ocena ranljivosti okolja z vidika reliefa temelji na splošni oceni naravne ogro-

ženosti, regeneracijski in nevtralizacijski sposobnosti in zmogljivosti pokrajine z 

vidika reliefa. Pove nam, v kolikšni meri je pokrajinska enota primerna za nadaljnje 
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posege, upoštevaje občutljivost sistema geomorfnih procesov in že doseženo stopnjo 
obremenjenosti. 

Najnižjo oceno ranljivosti imajo ravninske pokrajine Murskega, Dravskega in 
Ptujskega polja na pleistocenskih prodnih nanosih Drave in Mure, ki ležijo zunaj 
območij intenzivnega delovanja recentnih geomorfnih procesov, npr. poplavna ob-
močja (karta 4). Manj ranljive so tudi doline z dnom iz pretežno ilovnatega gradiva, 
ki imajo velike regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti, obenem pa človek 
vanje ni pretirano posegal (Dolinska dna ob Rogoznici in Sejanskem potoku v Slo-
venskih goricah ter dno Žetalske kotlinice v Halozah). 

Tabela 7: Pregled ekspertnih ocen reliefa po pokrajinskoekoloških enotah 

PEE Ocena naravne Ocena Dosežena sto- Zmogljivost Ocena 

ogroženosti regeneracij, in pnja celotne in pokrajine z ranljivosti 

okolja z vidika nevtralizacij. integralne vidika reliefa okolja z 

reliefa sposobnosti 

reliefa 

obremenjenosti 

okolja 

vidika reliefa 

III. 3.3 4 2 1 1 4 

III. 3.4 0 4 1 1 1 

III. 4.1 3 2 2 1 2 

III. 4.1.1 2 4 1 1 1 

III. 4.2 3 3 2 1 2 

III. 4.3 3 2 2 1 2 

III. 4.3.1 2 4 1 1 1 

III. 4.4 3 2 2 1 2 

III. 4.5 3 4 2 4 3 

III. 4.6 3 4 2 4 3 

III. 4.7 1 4 1 1 1 

III. 5.2 4 2 1 2 4 

III. 5.3.1 3 4 1 1 2 

III. 5.3.2 0 4 1 1 1 

III. 5.3.3 0 4 1 1 1 

III. 5.4 0 4 1 1 1 

III. 5.5 2 3 1 1 2 

III. 5.5.1 4 2 1 2 4 

III. 6.2 4 4 1 1 4 

III. 6.4 2 3 1 1 1 

III. 7.1 4 1 4 2 4 

III. 7.1.1 2 4 1 1 2 

III. 7.2 4 1 3 2 4 

III. 7.2.1 2 3 1 1 1 

III. 7.3 3 1 1 1 4 

III. 7.4 4 1 1 1 4 
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Pokrajinske enote, ki so izpostavljene razmeroma pogostim poplavam (dolina 
Dravinje, naplavni ravnici ob Muri in Dravi), so kljub manjši intenzivnosti degra-
dacijskih geomorfnih procesov in ravnosti površja ocenjene za zelo ranljive, pred-
vsem zaradi tega, ker poseganje vanje neposredno vpliva na odtekanje poplavnih 
voda in rečnih naplavin na celotnem območju nizvodno od kraja posega. 

Stopnja varovanja okolja z vidika reliefa nam lahko pove, v kolikšni meri je re-
lief v pokrajini pomemben kot omejitveni dejavnik človekovega delovanja in v 
kolikšni meri so potrebni različni varovalni ukrepi. Pri tem moramo upoštevati splošne 
značilnosti reliefa (horizontalna in vertikalna razčlenjenost, degradacijski procesi), 
zmogljivost ter regeneracijsko in nevtralizacijsko sposobnost reliefa in ranljivost 
okolja z vidika reliefa. 

Na proučevanem ozemlju Spodnjega Podravja s Prlekijo so se pokazale velike 
razlike v stopnji in načinu varovanja med geomorfološko labilnimi območji v močno 
razčlenjenih gričevjih ali hribovjih (npr. Haloze), kjer je relief močan ali zelo močan 
omejitveni dejavnik in je potrebna visoka stopnja previdnosti in varovanja, in rav-
ninskimi deli, kjer relief ni omejitveni dejavnik. Izjema so poplavna območja vzdolž 
rek, kjer so poplave naravni del zelo intenzivnega geomorfnega dogajanja, tako da je 
na teh območjih tudi z vidika reliefa potrebna zelo visoka stopnja varovanja, s katero 
moramo omogočiti bolj ali manj nemoteno odtekanje poplavnih voda in s tem de-
lovanje fluvialnih geomorfnih procesov. 

Prst 

Na obravnavanem območju je prst10 kot pokrajinotvorna sestavina močno izpo-
stavljena neugodnim naravnim razmeram — destruktivnim geomorfnim procesom 
(rečne poplave v dolinah, zemeljski plazovi v gričevju) in človekovim dejavnostim 
(predvsem kmetijstvu). 

I. Količinska in kakovostna analiza prsti 

I. A Funkcijsko vrednotenje fizičnogeografskih kazalcev 

V okviru vrednotenja fizičnogeografskih kazalcev je treba izpostaviti naslednje: 
prevladujoče tipe prsti po pokrajinskoekoloških enotah, delež površin, ki jih po-
krivajo prsti po reliefnih oblikah, delež površin, ki jih pokrivajo prsti glede na 
naklon, in delež površin, kijih pokrivajo prsti glede na matično osnovo. 

V tekstu se pojavljata oba termina, tako prst kot tla. Do te navidezne neenotnosti pri-
haja zaradi terminoloških razlik med geografijo in pedologijo. Pedologi dosledno uporabljajo 
termin tla, v tekstu pa je uporabljen takrat, kadar se navajajo tipi prsti iz pedoloških kart. 
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Med šestindvajsetimi pokrajinskoekološkimi enotami obravnavanega območja jih 
je kar šestnajst ravninskih. V enotah Logi ob Muri (3.3), Mursko polje (3.4), Holo-
censka ravnica vzdolž Drave (5.2), Ravnica na levi strani Drave pod Ormožem (5.5), 
Logi ob Dravi pod Ormožem (5.5.1) in Dolinsko dno ob spodnji Dravinji (6.2) pre-
vladujejo obrečne prsti. To so mlade, slabo razvite prsti, nastale na recentnih rečnih 
usedlinah. Te so nerazvite, plitve v enoti 3.3 in 5.5.1 (ki za kmetijstvo niso pri-
merne), do srednje globoke in globoke na peščeno-prodnatem aluviju in srednje glo-
boko in globoko oglejene na ilovnatem aluviju. V preostalih ravninskih enotah so 
najpogosteje zastopani psevdogleji in hipogleji: v enotah Dolinsko dno ob Rogoznici 
(4.1.1), Dolinsko dno ob Sejanskem potoku (4.3.1), Ščavniška dolina (4.5), Pesniška 
dolina (4.6), Starejše terase vzhodno od Ormoža (4.7), Ravnina ob Polskavi (5.3.1) 
in Dolinsko dno ob Rogatnici (7.1.1), ki zaradi svojih naravnih lastnosti predsta-
vljajo slabša kmetijska tla, (ta se lahko izboljšajo z melioracijami) ter distrična rjava 
tla in distrični ranker v enotah Glavna terasa Dravskega polja (5.3.2), Osrednji 
gozdnati del Dravskega polja (5.3.3) in Glavna terasa Ptujskega polja med Ptujem in 
Ormožem (5.4). Vsi omenjeni tipi prsti po svojih lastnostih niso najprimernejši za 
kmetijsko dejavnost, ki pa se je kljub temu, zaradi ugodnega reliefa, razvila praktično 
v vseh omenjenih enotah. 

V gričevju prevladujejo psevdogleji (pobočni), evtrična in distrična rjava tla in 
evtrični in distrični ranker, karbonatna rendzina, ki se pojavlja skupaj z evtričnimi 
rjavimi tlemi na laporju in lapornatih kamninah ter rigolana (antropogenizirana) 
tla. Slednja so nekoliko bolj zastopana v Ljutomersko-Ormoških goricah (4.4), 
Osrednjih Slovenskih goricah (4.3), Nizkih Halozah (7.1) in deloma še v Visokih 
Halozah (7.2). 

Med fizičnogeografskimi kazalci je treba omeniti tudi delež površin, ki jih po-
krivajo prsti glede na naklon. Ta kazalec je pomemben tako z vidika prsti, saj 
ugotovimo delež prsti na večjih naklonih, ki so v povezavi z zemeljskimi plazovi in 
podori, kot tudi z vidika človeka, saj naklon 12° pomeni zgornjo mejo modernega 
kmetijstva in poselitve, naklon 20° pa pomeni mejo kmetijstva in poselitve v celoti. 

Večji delež prsti (preko 50 %) na naklonu nad 5° imajo enote Zahodne Slovenske 
gorice (4.1), Osrednje Slovenske gorice (4.3), Ljutomersko-Ormoške gorice (4.4), 
Dravinjske gorice (6.4), Nizke Haloze (7.1), Visoke Haloze (7.2), Žetalska kotlinica 
(7.2.1), Macelj (7.3) in Donačka gora (7.4). Večji delež prsti na naklonu, večjem od 
20°, ki pomeni mejo pri poselitvi in kmetijstvu, pa imajo Nizke in Visoke Haloze, 
Macelj in Donačka gora. 

I. B Funkcijsko vrednotenje družbenogeografskih kazalcev 

Med družbenogeografskimi kazalci imajo posebno težo neposredni kazalci. Sem 
sodi delež njiv, ki v enotah Mursko polje (3.4), Dolinsko dno ob Sajenskem potoku 
(4.3.1), Ščavniški dolini (4.5), Glavni terasi Dravskega polja (5.3.2), Glavni terasi 
Ptujskega polja (5.4) in Ravnici na levi strani Drave pod Ormožem (5.5) presega 
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40 % celotne površine (4. razred). Gre za območja intenzivne kmetijske proizvodnje, 
kjer so prevladujoče pridelovalne kulture sladkorna pesa, koruza, pšenica in buče. 
Enoti Logi ob Muri (3.3) in Logi ob Dravi pod Ormožem (5.5.1) pa zaradi rečnih 
poplav in nerazvitih obrečnih prsti sodita v 1. razred (pod 10 % njiv), v 1. razred pa 
se uvrščajo tudi posamezne enote v Halozah. Delež vinogradov, hmeljišč in plan-
tažnih sadovnjakov je večji od 10% (4. razred) samo v Ljutomersko-Ormoških 
goricah (4.4). 

V celoti vzeto, je ocena intenzivnosti kmetijstva na podlagi rabe tal večja v 
ravninskih enotah, med gričevnatimi, vinogradniškimi pa po intenzivnosti, poleg 
enote 4.4, izstopajo še Zahodne Slovenske gorice (4.1), Osrednje Slovenske gorice 
(4.3) in Nizke Haloze (7.1). 

Oba zgoraj navedena kazalca, delež njiv ter delež vinogradov, hmeljišč in plan-
tažnih sadovnjakov, obravnavamo predvsem v luči možnega onesnaževanja kmetij-
ske zemlje. Vsa omenjena zemljišča zahtevajo intenzivno kmetijsko obdelavo, kamor 
sodi tudi velika poraba organskih in mineralnih gnojil ter zaščitnih sredstev. Ta pa se 
kaže tako v onesnaženosti kmetijske zemlje kot tudi v onesnaženosti voda. 

Po dognanjih Kmetijskega inštituta Slovenije in Oddelka za Agronomijo na Bio-
tehniški fakulteti so bili na Dravskem polju (enote 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3) ugotovljeni 
ostanki fitofarmacevtskih sredstev v tleh. Najvišje so bile vrednosti DDT, ki je bil 
ugotovljen na izbranih lokacijah v vseh treh enotah, triazini in alaklor pa le na po-
sameznih. 

Na Dravsko-Ptujskem polju že nekaj let ugotavljajo onesnaženost pitne vode z 
nitrati, v tej povezavi pa so bile tudi opravljene analize prisotnosti nitratnega dušika 
v tleh. Na treh izbranih lokacijah (njive Agrokombinata Ptuj) v Osrednjem, gozdna-
tem delu Dravskega polja (5.3.3) so bile na dveh njivah ugotovljene nizke vrednosti 
N O 3 (0,4 in 0,1 mg/kg), na eni pa srednje (6,6 mg/kg). Ti podatki sicer kažejo, da 
raven nitratnega dušika v tleh ne predstavlja velike nevarnosti za izpiranje v pod-
talnico, visoke koncentracije nitratov v podtalnici pa kažejo ravno nasprotno. Ker so 
se ravno pri nitratnem dušiku v tleh pokazale velike razlike med posameznimi ob-
močji, bo potrebno sistematično zbiranje teh podatkov (Kmetijstvo na vodovarstve-
nih območjih, 1994). 

Opravljene sondne analize o stopnji onesnaženosti kmetijske zemlje z ostanki 
fitofarmacevtskih sredstev in nitratnim dušikom nimajo prave teže pri tovrstnih štu-
dijah. Ob razvijanju monitoringa onesnaženosti tal pa bo ta podatek o dejanski one-
snaženosti tal odločilen pri nadaljnjih raziskavah. 

Z visoko intenzivnostjo kmetijstva, kar se rabe tal tiče, sovpadajo tudi meliori-
rane površine ravninskih območij. Po deležu melioriranih površin sodijo v 4. razred 
(nad 25 % melioriranih površin) Dolinsko dno ob Rogoznici in Sajenskem potoku 
(4.1.1, 4.3.1), Ščavniška in Pesniška dolina (4.5, 4.6) in Ravnina ob Polskavi (5.3.1). 
Podatke o melioriranih površinah bi bilo treba še natančneje preveriti. 

Posredni kazalci so sicer številnejši, imajo pa z vidika celotne in integralne obre-
menitve prsti (kjer jih tudi upoštevamo) manjši pomen. Pomembnejša je živinorejska 
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gostota (GNŽ/ha), kjer se enote Mursko polje (3.4), Dolinsko dno ob Sejanskem 
potoku (4.3.1), Ščavniška in Pesniška dolina (4.5, 4.6), Ravnina ob Polskavi (5.3.1) 
in Dravinjske gorice (6.4) uvrščajo v 3. razred (1,21-2 GNŽ/ha), in ocena kmetij-
skega obremenjevanja na podlagi usmeritve in kapacitete živinorejskih obratov, kjer 
izstopajo (4. razred) enote Zahodne Slovenske gorice (4.1), Ravnina ob Polskavi 
(5.3.1), Glavna terasa Dravskega polja (5.3.2), Glavna terasa Ptujskega polja (5.4) in 
Ravnica na levi strani Drave pod Ormožem (5.5) z večjimi govedorejskimi in 
prašičerejskimi obrati. 

Kazalec o proizvodnih obratih in kazalec o dolžini in obremenjenosti cest sta 
manj pomembna z vidika prsti, saj gre trenutno pretežno za linijsko oz. točkovno 
obremenjevanje okolja in s tem prsti kot njegove pokrajinotvorne sestavine. 

I. C Ocena naravne ogroženosti 

Na obravnavnem območju Spodnjega Podravja s Prlekijo prevladujeta dva domi-
nantna destruktivna geomorfna procesa, ki imata odločilen pomen za nastajanje in 
razvoj prsti. Prvi so poplave, ki imajo odločujoč vpliv na sam pedogenetski proces v 
enotah Logi ob Muri (3.3) in Logi ob Dravi pod Ormožem (5.5.1). Pogoste in silo-
vite poplave (vsaj trikrat letno) predstavljajo visoko naravno ogroženost (4. razred) 
tudi v Dolinskem dnu ob spodnji Dravinji (6.2). Vodotoki v preostalih enotah, ki so 
še pred časom predstavljali velik omejitveni dejavnik zaradi pogostih in silovitih 
poplav, so bili regulirani, npr. Ravnina ob Polskavi (5.3.1), Ščavniška dolina (4.5), 
Pesniška dolina (4.6), s tem pa se je naravna ogroženost bistveno zmanjšala. Plazovi 
uvrščajo v 4. razred enote 7.1, 7.2 in 7.4 (Nizke Haloze, Visoke Haloze in Donačko 
goro). 

II. Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja z 

vidika prsti 

Kritično nizke samočistilne sposobnosti prsti nima nobena obravnavana enota. 
Končno oceno regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja z vidika prsti 
določamo na podlagi globine profila prsti, reakcije prsti, odstotek organskih snovi v 
prsti, kationske izmenjalne kapacitete in deleža površin s težkimi prstmi. Glede glo-
bine profila prsti večina prsti na obravnavanem območju sodi v 1. razred (srednje 
globoke in globoke prsti, globina nad 41 cm). Globokih in izpranih prsti (nad 80 cm) 
je na obravnavanem območju malo. Po skromni globini profila prsti izstopajo Logi 
ob Dravi pod Ormožem (5.5.1), ki se uvrščajo v 3.-4. razred (zelo plitve prsti, 
nesklenjene prsti) in Logi ob Muri (3.3) v 2.-3. razredu (plitve, zelo plitve prsti). 

Reakcija prsti je kisla do slabo kisla (pH 5,1-6) ali močno kisla do kisla 
(pH 4-5), med slednje sodijo predvsem enote, kjer prevladuje distrični ranker. 
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Večina prsti je srednje humusnih (2 ,1 -4% organske snovi), kationska izmenjalna 
kapaciteta pa je nizka (10-20 me/100 g prsti). 

Večja neenotnost se pokaže pri deležu površin s težkimi prstmi. Prsti z večjim 
deležem gline se oblikujejo na površinah, kjer je glina prisotna v matični osnovi. 
Nad 75 % površin (1. razred) s težkimi prstmi z glinasto in glinasto meljasto teksturo 
ima kar 11 pokrajinskoekoloških enot, zelo nizek delež težkih prsti (pod 2 5 % 
površin) pa 10 enot. 

Končna ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti prsti se giblje od 
zmerne do nizke. Tako imajo nizko (3. razred) regeneracijsko sposobnost prsti 
(prevladujoči talni tipi) v enotah Logi ob Muri (3.3) in Logi ob Dravi pod Ormožem 
(5.5.1) zaradi plitvega profila in majhnega deleža težkih prsti. Prsti v enotah Glavna 
terasa Dravskega polja (5.3.2), Osrednji gozdnati del Dravskega polja (5.3.3), 
Macelj (7.3) in Donačka gora (7.4) se uvrščajo v 3. razred predvsem zaradi reakcije 
prsti (močno kisle do kisle), nizke kationske izmenjalne kapacitete in majhnega 
deleža težkih prsti. Nizko do zmerno regeneracijsko in nevtralizacijsko sposobnost 
imajo še prsti v enotah 4.3 (Osrednje Slovenske gorice), Holocenski ravnici vzdolž 
Drave (5.2) in Glavni terasi Ptujskega polja med Ptujem in Ormožem (5.4). Naj-
boljše samočistilne sposobnosti imajo enote Dolinsko dno ob spodnji Dravinji (6.2), 
Dravinjske gorice (6.4) in Dolinsko dno ob Rogatnici (7.1.1) (zmerne do zelo viso-
ke). Tudi vse preostale enote, v katerih prevladujejo psevdogleji, sodijo v 2. razred. 

III. Dosežena stopnja celotne in integralne obremenitve okolja 

z vidika prsti 

Pri oceni celotne in integralne obremenitve okolja z vidika prsti izstopa večji del 
(9 enot) ravninskih pokrajinskoekoloških enot, ki dosegajo veliko do zelo veliko 
obremenitev. Pri samem ocenjevanju upoštevamo družbenogeografske kazalce, s po-
sebnim poudarkom na neposrednih kazalcih (delež njiv, delež vinogradov, hmeljišč 
in plantažnih sadovnjakov, ocena intenzivnosti kmetijstva na podlagi rabe tal, delež 
melioriranih površin), manj na posrednih kazalcih (živinorejska gostota, usmeritev in 
kapaciteta živinorejskih obratov, ocena kmetijskega obremenjevanja na podlagi 
usmeritve in kapacitete živinorejskih obratov, proizvodni obrati, promet, dolžina, 
gostota in obremenjenost cest). Upoštevati je treba tudi oceno naravne ogroženosti 
posamezne enote, delež površin, katerih prsti so pod vplivom vodne erozije, delež 
površin prsti, ki pokrivajo pobočja z naklonom nad 20°, in delež intenzivno kme-
tijsko obdelanih ter pozidanih površin. 

Najvišjo oceno celotne in integralne obremenitve (4. razred) imajo tako enote 
Ščavniška dolina (4.5), Glavna terasa Dravskega polja (5.3.2), Glavna terasa Ptuj-
skega polja (5.4) in Ravnica na levi strani Drave pod Ormožem (5.5). Vse štiri enote 
so območja intenzivnega poljedelstva. Enoti s še vedno veliko celotno obremenje-
nostjo (3.-4. razred) sta še Mursko polje (3.4), Dolinsko dno ob Rogoznici (4.1.1). 
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Drugo skrajnost predstavljajo pokrajinskoekološke enote, katerih celotna in inte-
gralna obremenitev je majhna do zmerna (1—2. razred). To so neposeljene enote, pri 
katerih k celotni obremenitvi največ prispevajo naravne razmere. Pri Logih ob Muri 
in Logih ob Dravi pod Ormožem (3.3, 5.5.1) so to poplave, vodna erozija, pri enotah 
Macelj (7.3) in Donačka gora (7.4) pa plazovi in naklon. Tako prideta končni oceni 
celotne obremenitve sorazmerno nizki, čeprav oba procesa nista nepomembna. Vino-
rodna območja v gričevju dosegajo 3. oziroma 2. razred celotne obremenitve prsti 
(velika, zmerna). 

IV. Ocena še sprejemljive obremenitve okolja z vidika prsti 

Pri ocenjevanju še sprejemljive obremenitve okolja z vidika prsti smo upoštevali 
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti prsti ter njeno celotno in integralno 
obremenitev. Problematično je določanje še sprejemljive obremenitve pri tistih eno-
tah, kjer je naravna ogroženost (poplave, plazovi) odločilna za sam nastanek in 
kasnejši razvoj prsti. Čeprav človekova dejavnost teh enot praktično ne obremenjuje, 
se pojavlja dilema, ali je v take enote sploh dopusten še kakršenkoli vnos. V to sku-
pino sodijo enote Logi ob Muri (3.3), Logi ob Dravi pod Ormožem (5.5.1) in 
Dolinsko dno ob spodnji Dravinji (6.2), ki so poplavna območja, ter Macelj (7.3) in 
Donačka gora (7.4), ki sta gozdnati enoti, prst pa je podvržena plazovom in hudo-
urnikom. Skupna ocena še sprejemljive obremenitve prsti te enote uvršča v 2.-3. 
razred (zmogljivost je zmanjšana, stopnja ogroženosti dosega ali rahlo presega zmo-
gljivost). 

Enote, kjer dodatne obremenitve prsti niso več mogoče, ker je njihova zmoglji-
vost presežena (uvrščamo jih v 4. razred), so meliorirana Ščavniška dolina (4.5), 
katere regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti prsti so sorazmerno ugodne, 
celotna obremenitev pa je tolikšna (intenzivno kmetijstvo, poseljenost), da ne do-
pušča nobenih dodatnih obremenitev, Glavna terasa Dravskega polja (5.3.2), katera 
je poleg intenzivnega poljedelstva obremenjena še z usmerjenimi živinorejskimi 
obrati, proizvodnimi obrati in prometom, hkrati pa so samočistilne sposobnosti prsti 
v tej enoti nizke (3. razred), in Glavna terasa Ptujskega polja (5.4). Tudi slednja je 
močno obremenjena z intenzivnim kmetijstvom, poselitvijo in prometom. 

V enotah Mursko polje (3.4) in Ravnica na levi strani Drave (5.5) je ocena še 
sprejemljive obremenitve okolja med 3. in 4. razredom, v 3. razred, kjer stopnja 
ogroženosti dosega ali rahlo presega zmogljivost, pa se uvrščajo enote Dolinsko dno 
ob Rogoznici (4.1.1), Dolinsko dno ob Sejanskem potoku (4.3.1), Pesniška dolina 
(4.6) in Ravnina ob Polskavi (5.3.1). 

Izstopajo še enote Starejše terase vzhodno od Ormoža (4.7), Dravinjske gorice 
(6.4), Dolinsko dno ob Rogatnici (7.1.1), Visoke Haloze (7.2) in Žetalska kotlinica 
(7.2.1) z visoko regeneracijsko in nevtralizacijsko sposobnostjo (1.-2. razred) ter 
zmerno celotno in integralno obremenitvijo, kar jih uvršča v 2. razred (zmogljivost 
je zmanjšana). 
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V. 1 Ocena ranljivosti in predlog stopnje varovanja prsti 

Skupno oceno ranljivosti prsti določa ranljivost prsti za onesnaženje in ranljivost 
prsti za degradacijo, dodatni dejavnik pa je tudi naravna ogroženost (poplave, 
plazovi). Ranljivost prsti za onesnaženje je odvisna od njenih fizikalnih in kemičnih 
lastnosti — od njene samočistilne sposobnosti, degradacija prsti pa je rezultat vseh 
tistih naravnih procesov in družbenih dejavnosti, ki onemogočajo normalen potek 
pedogenetskega procesa. Kazalci, ki nam pomagajo pri določanju ranljivosti prsti za 
degradacijo, so delež površin z intenzivno vodno in pobočno erozijo (poplave, pla-
zovi), velikost sklenjenih intenzivnih kmetijskih površin in delež površin intenzivne-
ga kmetijstva, industrije, prometa in poselitve. 

Logi ob Muri (3.3) in Logi ob Dravi pod Ormožem (5.5.1) so zaradi nizkih 
samočistilnih sposobnosti močno, prekomerno ranljivi za onesnaženje (plitve, ske-
letne prsti — karta 5). Obremenjenost obeh enot je zaradi človekovih dejavnosti 
majhna, nepomembna (neposeljeni enoti), zaradi naravne ogroženosti pa je zelo 
velika, kritična. Skupna obremenjenost torej ne presega same zmogljivosti, ker pa so 
pogoste poplave odločujoče pri tvorbi prsti (prekinejo proces) in ker poplavljajo 
skoraj celotni območji enot, je skupna ocena ranljivosti zelo močna, kritična (4. 
razred). 

Ščavniška dolina (4.5) je enota z zmerno samočistilno sposobnostjo, vendar je 
celotna obremenitev enote zelo visoka, kritična. Prsti so pod pritiskom intenzivne 
kmetijske rabe, visok je tudi delež pozidanih površin. Z vidika prsti je ta enota kri-
tično ranljiva (4. razred), kritično ranljive pa so tudi prsti v enotah Glavna terasa 
Dravskega polja (5.3.2) in Glavna terasa Ptujskega polja (5.4). Vse omenjene enote 
sodijo med najbolj intenzivna kmetijska območja Slovenije. 

Dolinsko dno ob spodnji Dravinji (6.2) in Dolinsko dno ob Rogatnici (7.1.1) 
imata z vidika prsti zmerne do visoke samočistilne sposobnosti, ocena ranljivosti za 
onesnaženje je zmerna, za degradacijo pa močna zaradi visokega deleža površin z 
erozijo. Skupna ocena ranljivosti prsti je tako močna, prekomerna (3. razred). 

Prsti v neposeljenih enotah Macelj (7.3) in Donačka gora (7.4) imajo sicer nizke 
samočistilne sposobnosti, ker pa sta to območji, kjer potekajo človekove dejavnosti 
v zelo skrčeni obliki (predvsem tu ni kmetijske dejavnosti), velja pri oceni skupne 
ranljivosti prsti upoštevati le delež plazovitih pobočij v obeh enotah. Tako je le ta 
zmerna (2. razred). 

Tudi Kapelske gorice (4.2), Dravinjske gorice (6.4) in Visoke Haloze (7.2), sicer 
litološko in pedološko različne, so zmerno ranljive z vidika prsti. Ker gre za enote v 
gričevnatem svetu, kjer naravne danosti omejujejo pretiran razmah kmetijstva in 
poselitve, večje nevarnosti obremenitve prsti ni, hkrati pa imajo tudi dobre 
samočistilne sposobnosti. V isti razred sodi še ravninska enota Starejše terase 
vzhodno od Ormoža (4.7) z dobrimi samočistilnimi sposobnostmi in zmerno celotno 
obremenitvijo. 
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Vse druge pokrajinskoekološke enote, tako ravninske kot gričevnate in hribovite, 

imajo zmerno do močno ranljivost, bodisi za onesnaženje bodisi za degradacijo. V 

teh enotah bodo morali kakršenkoli poseg (kmetijska obdelava, širjenje infrastruk-

ture, naselij) tehtno načrtovati. 

V. 2 Predlagana stopnja varovanja prsti pred onesnaženostjo in 
degradacijo 

V vseh pokrajinskoekoloških enotah predstavlja prst določen omejitveni dejavnik 
(bodisi zaradi naravnih razmer ali pa zaradi že prisotne človekove dejavnosti v pro-
storu) in zahteva poseben režim varovanja pred dodatnimi velikimi obremenitvami. 

V enotah Logi ob Muri in Logi ob Dravi pod Ormožem (3.3, 5.5.1) so pogoste 
poplave, ki prekinjajo pedogenetski proces (nerazvita in plitva obrečna tla). Gre 
torej za izrazito občutljivi enoti z vidika prsti, prsti so močan omejitveni dejavnik in 
izključene so vse dodatne obremenitve (4. razred). Obe enoti se zaradi naravne ogro-
ženosti zaradi poplav kljub zmerni obremenitvi uvrščata med kritično ranljiva ob-
močja (4. razred) glede prsti. Izstopajo še Ščavniška dolina (4.5), Glavna terasa 
Dravskega polja (5.3.2) in Glavna terasa Ptujskega polja (5.4), kjer je ravno tako 
potreben najstrožji režim varovanja, saj so prsti teh enot izrazito preobremenjene z 
intenzivnim poljedelstvom. 

Blažje varovalne ukrepe pred dodatnimi velikimi obremenitvami (2. razred) je 
treba izvajati v gričevnatih enotah: Kapelskih goricah (4.2), Dravinjskih goricah 
(6.4) in Visokih Halozah (7.2), kjer niti kmetijstvo niti druge dejavnosti še ne pred-
stavljajo večje omejitve. V posebno skupino sodita neposeljeni enoti Macelj (7.3) in 
Donačka gora (7.4), ki še kažeta dokaj naravno okolje. 

Vse druge pokrajinskoekološke enote, večinoma v ravninskem svetu, pa zahte-
vajo visoko stopnjo varovanja prsti (3. razred). Posebno obravnavo zahtevajo še tiste 
enote, v katerih gre za večje površine melioriranih površin. 

V celoti vzeto, je očitna razlika med enotami na ravnini in enotami gričevnatega 

sveta. Ravninske enote so preobremenjene predvsem z intenzivnim kmetijstvom 

(poljedelstvom), ki s svojo dejavnostjo spreminja kemične in fizikalne lastnosti prsti, 

jih dodatno obremenjuje z gnojili in zaščitnimi sredstvi in destruktivnimi geomor-

fnimi procesi — poplavami. Dodatno obremenjevanje (v manjši meri) pomenijo še 

naselja, industrijska dejavnost in promet. Zaradi prevelike obremenitve so kakršni-

koli novi posegi lahko močno vprašljivi v Ščavniški dolini, na Glavni terasi Drav-

skega polja, Glavni terasi Ptujskega polja in Ravnici na levi strani Drave pod Or-

možem. Prst je v ravninah močan omejitveni dejavnik, zato je potreben najstrožji 

režim varovanja. Enote gričevnatega sveta pa so, z izjemo v vinogradništvo usmerje-

nih Zahodnih Slovenskih goric (4.1), Ljutomersko-Ormoških goric (4.4) in Nizkih 

Haloz (7.1), obremenjene pretežno z destruktivnimi geomorfnimi procesi — plazovi, 

pa še ti se izraziteje pojavljajo samo v Visokih Halozah in na Donački gori. 
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Ker je kmetijstvo tista dejavnost, ki na obravnavanem območju najbolj obreme-

njuje posamezne enote z vidika prsti, bodo morali ukrepi za zaščito kritično ranljivih 

enot predvideti skladnejši razvoj te dejavnosti. 

Tabela 8: Pregled ekspertnih ocen prsti po pokrajinskoekoloških enotah 

PEE Ocena regeneracijskih 

in nevtralizacijskih 

sposobnosti 

Dosežena stopnja 

celotne in inte-

gralne obremenitve 

Ocena še spre-

jemljive obreme-

nitve okolja 

Skupna ocena 

ranljivosti prsti 

3.3 3 1 -2 2 - 3 4 

3.4 2 3—4 3 - 4 3 

4.1 2 3 2 -3 o J 

4.1.1 2 3 - 4 o J> o J 

4.2 2 2 -3 2 - 3 2 

4.3 2 - 3 2 2 - 3 3 

4.3.1 2 3 3 3 

4.4 2 o J 2 - 3 3 

4.5 2 4 4 4 

4.6 2 3 3 3 

4.7 2 2 2 2 

5.2 2 -3 2 - 3 2 - 3 3 

5.3.1 2 3 o J> 3 

5.3.2 o J 4 4 4 

5.3.3 •*> j 2 2 - 3 3 

5.4 2 - 3 4 4 4 

5.5 2 4 3^1 3 

5.5.1 o J 1 -2 2 -3 4 

6.2 1-2 2 -3 2 o J 

6.4 1 -2 2 2 2 

7.1 2 2 -3 2 - 3 o J 

7.1.1 1 -2 2 2 o J 

7.2 2 2 2 2 

7.2.1 2 2 2 o J 

7.3 o J 1 -2 2 -3 2 

7.4 o J 1 -2 2 -3 2 
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Sklep 

3.3 Logi ob Muri (11,2 km2) 

Enota obsega del poplavne ravnice ob Muri med Vučjo vasjo in Razkrižjem z 
značilnimi logi, vlažnimi ekotopi, bogato floro ter favno. Kljub regulacijam poplave 
omogočajo ohranitev nekaterih logov z mrtvicami in poplavnimi travniki (pri Ver-
žeju), ki predstavljajo pomembno naravovarstveno vrednoto enote in celotne regije 
(Inventar... 1988). Ta najmlajši del ravnine holocenske starosti ločuje od terase 
Murskega polja neizrazita ježa, v precejšnjem delu pa protipoplavni nasipi, ki varu-
jejo obdelovalne površine in vasi Murskega polja pred poplavljanjem Mure. Enota je 
zaradi stalne izpostavljenosti poplavam ostala neposeljena. 

Zaradi zmernih regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti, zmerne samoči-
stilne sposobnosti Mure, pogostih poplav in intenzivnega dotoka prekomerno one-
snažene vode je vodnoekološka ranljivost enote močna (tabela 9). Ranljivost prsti je 
zaradi pogostih poplav, ki prekinjajo proces tvorbe prsti, zelo močna oziroma kri-
tična, kar velja tudi za relief. 

3.4 Mursko polje (61,6 km2) 

Velik del občine Ljutomer zavzema Mursko polje, do 5 km široka rečna terasa iz 
wurmske ledene dobe na desni strani Mure, ki se ob reki navzdol znižuje in potone 
pod mlajše naplavine Mure in Ščavnice. V podlagi je zgrajena iz fluvioglacialnega 
proda Mure, ob sotočju Mure in Ščavnice pa iz debelih glinastih plasti, kjer je zaradi 
slabše rodovitnosti in mokrotnosti še danes precejšen del ravnega površja ostal pod 
gozdom. 

Po popisu iz leta 1991 je na Murskem polju živelo 9648 prebivalcev. Značilna sta 
gosta ruralna poselitev (157 preb./km2) in intenzivnost poljedelstva, večina naselij 
pa ima do 500 prebivalcev. Enota obsega tudi večji del Ljutomera, kjer je večina 
industrijskih in obrtnih obratov, lociranih v glavnem v industrijski coni na severnem 
robu naselja. Sredi gosto zazidanega stanovanjskega predela mesta je Konus 
Usnjarna Ljutomer z močnimi negativnimi vplivi na okolje. V Ljutomeru, Cvenu in 
Noršincih so velike družbene prašičje farme z izrazitimi negativnimi vplivi, 
predvsem na vodne vire. 

Velike samočistilne sposobnosti zraka, ki so pogojene z dobro prevetrenostjo, 
kljub občasni megli, ki se pojavlja nad vodnimi površinami, omogočajo dobro red-
čenje ljutomerskih industrijskih in komunalnih emisij. Zaradi slabših samočistilnih 
sposobnosti vodnih virov in visoke stopnje obremenjenosti je enota kritično ranljiva. 
Ranljivost prsti pa je močna zaradi prekomernega kmetijskega obremenjevanja. 
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4.1 Zahodne Slovenske gorice (57,3 km2) z dolino Rogoznice (14,7 km2) 

To je nizko gričevje med Pesniško dolino in Dravo, ki je po zgradbi in zunanji 
podobi zelo podobno Osrednjim Slovenskim goricam, na dva dela jih deli dolina 
Rogoznice (4.1.1). Enota obsega tudi severozahodni del Ptuja do železniške postaje, 
ki je pretežno stanovanjski, industrijski obrati pa so zgoščeni v industrijski coni v 
severnem delu mesta. Okolje najbolj obremenjuje Opekarna Opte Ptuj. Strnjena ur-
bana in suburbana poselitev prehaja v gosto ruralno poselitev Slovenskih goric, kjer 
prevladujejo naselja z manj kot 500 prebivalci. Dolina Rogoznice je redkeje pose-
ljena. V naseljih na njenem obrobju je precej zasebnih perutninskih farm, v Placarju 
pa tudi govedorejska farma Kmetijske zadruge Ptuj. 

Zmerne samočistilne sposobnosti in povečana stopnja zračnih emisij vplivajo na 
zmerno zračno ranljivost enote. Samočistilne sposobnosti voda so zaradi povirnosti 
območja kritično nizke, zmogljivost obremenjevanja vodotokov je občasno zmanjša-
na, enota je z vidika voda zmerno, z vidika prsti pa prekomerno ranljiva. Dolina 
Rogoznice pa je zaradi kritično nizkih samočistilnih sposobnosti voda že močneje 
ranljiva. 

4.2 Kapelske gorice (7 km2) 

Na proučevano ozemlje sega le manjši, južni del Kapelskih goric, ki še ni tako 
tipično izoblikovan v vinogradniške gorice kot severneje ležeče osrednje območje. 
Poselitev je zelo redka, z dvema naseljema z manj kot 100 prebivalci. V enoti ni in-
dustrijskih in drugih avtohtonih obremenjevalcev okolja. 

Nevtralizacijske sposobnosti povirnih vod so kritično nizke, stopnja obremenje-
nosti in ranljivosti vod pa je zmerna, kar velja tudi za prst. 

4.3 Osrednje Slovenske gorice (130 km2) z dolino Sejanskega potoka (7,1 km2) 

Med Ščavniško in Pesniško dolino se od severozahoda proti jugovzhodu vleče 
približno 4 km širok hrbet Osrednjih Slovenskih goric, ki so zgrajene iz lapornatih in 
peščenih miocenskih sedimentov. Gričevje sega do 300-320 m, značilna pa so širo-
ka, uravnana slemena, med katera se zajedajo številne kratke doline z ozkimi mokro-
tnimi naplavnimi ravnicami, ki so večinoma v travnikih, deloma pa so ostale tudi pod 
gozdom. Največja je dolina Sejanskega potoka, ki smo jo izločili kot samostojno 
podenoto (4.3.1). Gostota poselitve je redka. Številna naselja imajo manj kot 500 
prebivalcev in so razložena po slemenih. V okolici so obdelovalne površine. 

Blaga reliefna razčlenjenost omogoča boljšo samočistilno sposobnost (razen ob 
specifičnih vremenskih razmerah), zato je zračna ranljivost majhna. Zaradi skromnih 
pretokov in goste povirne rečne mreže so regeneracijske sposobnosti kritično nizke. 
Obremenjenost voda je občasna, ranljivost pa zmerna, kar velja tudi za dolino Sejan-
skega potoka. Ranljivost reliefa je zaradi specifičnih geomorfoloških razmer zmerna, 
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torej manjša kot v reliefno močneje razčlenjenih Halozah. Ranljivost prsti je zaradi 
blage reliefne razčlenjenosti v Osrednjih Slovenskih goricah zmerna, ob Sejanskem 
potoku pa zaradi visoke stopnje kmetijske obremenjenosti prekomerna. 

4.4 Ljutomersko-Ormoške gorice (116 km2) 

Enota obsega gričevje med Ljutomerom in Ormožem, ki je po zgradbi, pokra-
jinskih značilnostih in obliki poselitve precej podobno Osrednjim Slovenskim gori-
cam. Značilna so manjša ruralna naselja z manj kot 500 prebivalci, ki so razložena 
po slemenih. Prevladujoča dejavnost je kmetijstvo, predvsem vinogradništvo in živi-
noreja. V naseljih na severovzhodnem obrobju goric (Veščica, Šafarsko, Gibina) je 
precej zasebnih perutninskih farm, ki obremenjujejo okolje. 

Industrijskih obratov ni, posamezni obrtni obrati v lokalnih središčih pa nimajo 
pomembnejših vplivov na okolje, zato je ob zmerni samočistilni sposobnosti zraka 
ranljivost majhna. Samočistilne sposobnosti vodotokov so kritično nizke, obremenje-
nost pa zaradi večje koncentracije prebivalstva in dejavnosti pogosto dosega stopnjo 
zmogljivosti, ranljivost voda je zato prekomerna. Obremenjnost prsti je predvsem 
zaradi vinogradništva močna, stopnja ranljivosti pa prekomerna. Zaradi manjše 
reliefne razčlenjenosti so geomorfni procesi manj intenzivni. Jeruzalemske gorice so 
zaradi tipične pokrajinske podobe (površina 1370 ha) uvrščene med krajinske parke 
(Stanje okolja, 1996). 

4.5 Ščavniška dolina (29,7 km2) 

Ščavniška dolina ima skoraj 1 km široko dolinsko dno, ki je zaradi ilovnate na-
plavine mokrotno. Z obsežnimi melioracijami se je v zadnjih letih sicer zmanjšala 
nevarnost poplav in so se pridobile nove obdelovalne površine, vendar so bila hkrati 
uničena ekološko pomembna mokrišča in drugi vlažni ekotopi. Poselitev je redka, 
zaradi nekdanjih pogostih poplav pa so naselja na nekoliko višjih terasah na obrobju 
doline. Največji industrijski obrat z negativnimi vplivi na okolje so Križevske ope-
karne v Borecih. 

Zračna ranljivost je ob velikih samočistilnih sposobnostih zmerna. Zaradi regu-
lacij so samočistilne sposobnosti voda še manjše (kritično nizke), obremenjenost pa 
je predvsem zaradi intenzivnosti kmetijstva občasno tudi kritično visoka, ranljivost 
pa prekomerna (tabela 9). Kritična ranljivost reliefa je pogojena z zmanjšanimi rege-
neracijskimi in nevtralizacijskimi sposobnostmi, ki so posledica izgradnje hidrome-
lioracijskih sistemov. Zaradi izrazite preobremenjenosti z intenzivnim poljedelstvom 
je ranljivost prsti, kljub ugodnim samočistilnim sposobnostim, kritična. 

4.6 Pesniška dolina (40,7 km2) 

Po obliki in zgradbi je podobna Ščavniški dolini, vendar so nekdanjo mokrotno 
poplavno ravnico z obsežnimi melioracijami že v 70. letih spremenili v njivske 
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površine koruze in sladkorne pese. Dolina se skoraj neopazno izteka na široko teraso 
Ptujskega polja na levem bregu Drave. Je redko poseljena, manjša naselja so na 
višjem obrobju doline, ob vznožju Slovenskih goric. Manjše negativne vplive na 
okolje imajo zasebne piščančje farme, drugih industrijskih ali obrtnih obratov pa tu 
ni. Zračna ranljivost je zmerna in je odraz delne reliefne zaprtosti doline, zarezane v 
pobočja Slovenskih goric. 

Podobno kot prejšnja pokrajinskoekološka enota ima tudi meliorirana Pesniška do-
lina kritično nizke regeneracijske sposobnosti ter prekomerno obremenjenost in ran-
ljivost vod. Intenzivno kmetijstvo na melioriranih površinah je vzrok prekomerne ran-
ljivosti prsti, pokrajinska posledica melioracij pa so tudi manjše zmogljivosti reliefa. 

4.7 Starejše terase vzhodno od Ormoža (44,5 km2) 

Pri Ormožu se Drava približa gričevju na severni strani doline, na zoženem delu 
ravnine stoji občinsko središče Ormož. Vzhodno od mesta pa imamo med goricami 
in Dravo približno 2 km širok pas starejših pleistocenskih naplavin reke Drave. 
Zgrajene so iz debelih plasti pretežno kremenovega proda, ki ga prekrivajo več kot 
1 m debele ilovnate plasti. Teraso so razjedli številni potoki (Libanja, Trnava), ob 
katerih so ilovnate, mokrotne naplavne ravnice. Zaradi težkih ilovnatih tal je pre-
cejšen del površja še vedno pod gozdom. V večjem delu enote je poselitev redka (v 
povprečju 90 preb./km2), pretežno ruralna in brez avtohtonih onesnaževalcev okolja. 
Velika večina industrijskih obratov, predvsem kovinske industrije, je v industrijski 
coni v Ormožu. 

Industrijsko onesnaževanje zraka zmerno do močno obremenjuje enoto, vendar je 
zaradi zelo velikih samočistilnih sposobnosti zračna ranljivost zmerna. Kritično 
nizke samočistilne sposobnosti, prekomerna obremenjenost in ranljivost označujejo 
tudi vodne vire obravnavane enote. 

5.2 Holocenska ravnica vzdolž Drave (58,2 km2) 

Prodna terasa Ptujskega polja vzhodno od Ptuja preide v holocensko naplavno 

ravnico, k i j e široka do 2 km in se vleče vzdolž Drave vse do Ormoža. V najnižjem 

delu je porasla z logi, na nekoliko višjem severnem delu, ki je bil pred izgradnjo 

hidroenergetskega sistema pogosto poplavljen, pa prevladujejo travniki. Krajinski 

park Šturmovci zajema le še delno ohranjen preostanek loke na sotočju Drave in 

Dravinje (Štumberger in dr., 1993). Ravnina je večinoma neposeljena, vasi so na 

njenem obrobju, tik ob vznožju višje terase. V enoto sodi tudi južni del Ptuja, kjer 

sta največja onesnaževalca okolja Perutnina Ptuj s piščančjo farmo in Mlekarna Ptuj. 

Samočistilno sposobnost zraka delno zmanjšuje vodna površina Ptujskega jezera 

(pogostejša megla), poglavitna onesnaževalca zmerno obremenjujeta ozračje, zato je 

zračna ranljivost zmerna. Ranljivost voda je kljub zmernim samočistilnim sposobno-

stim zaradi prekomernega obremenjevanja ocenjena kot kritična. 
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5.3 Dravsko polje s podenotami: 
5.3.1 Ravnina ob Polskavi (40,9 km2), Glavna terasa Dravskega polja — 5.3.2 
(206 km2) in 5.3.3 Osrednji gozdnati del Dravskega polja (19,7 km2) 

Dravsko polje je po nastanku obsežen prodni vršaj iz nekarbonatnega fluvio-
glacialnega proda, ki ga je v wurmski poledenitvi nasula Drava. V holocenu se je 
Drava zarezala v prodne nanose za približno 10 m globoko, tako da se med poplavno 
ravnico (zaradi izgradnje hidroenergetskega sistema ni več poplav) in višje ležečo 
ravnino sklenjeno vleče izrazita ježa vse od Maribora do Vidma, ob kateri je nastal 
niz obcestnih vasi (5.3.2). Ta del Dravskega polja je tudi najgosteje poseljen (206 
preb./km2). Hkrati z dravskim nasipanjem proda so potoki s Pohorja na robu in v 
srednjem delu polja odložili debele plasti ilovic, največ Polskava na južnem robu 
polja (5.3.1). Svet v teh finejših naplavinah je mokroten (čreti) in tudi v Osrednjem, 
gozdnatem delu Dravskega polja so ostale obsežne površine zaradi mokrotnosti in 
slabše rodovitnih, kislih tal pod gozdom (5.3.3). Na Dravskem polju je več velikih 
industrijskih in kmetijskih obratov, ki močno obremenjujejo okolje. Največji indu-
strijski onesnaževalec okolja (onesnažen zrak, deponija rdečega blata) v tej enoti in 
Spodnjem Podravju nasploh je Talum v Kidričevem. Tu je tudi družbena govedo-
rejska farma, v bližnjih Njivercah pa več zasebnih perutninskih farm. Na Glavni te-
rasi Dravskega polja je več obratov kovinske industrije. S smradom močno obreme-
njujejo zrak Tovarna močnih krmil v Dražencih, ob kateri je tudi večja prašičja 
farma Kmetijskega kombinata, sušilnica hmelja v Vidmu pri Ptuju in manjše zasebne 
perutninske farme. Zrak močno onesnažuje tudi promet, saj prek Dravskega polja 
peljeta cesti Ptuj-Hajdina in Hajdina-Maribor, po katerih vsakodnevno poteka zelo 
gost potniški in tovorni promet. 

Z vidika zračnih emisij so podenote med vsemi obravnavanimi najbolj obreme-
njene, onesnaževanje zraka občasno presega mejne vrednosti. Zaradi velikih samo-
čistilnih sposobnosti v pretežnem delu leta (razprševanje in redčenje emisij) pa je 
zračna ranljivost še vedno zmerna. Dravsko polje in vse njegove pokrajinske pode-
note označuje nizka regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost vod, v povprečju 
pa so močno obremenjene, vodna ranljivost pa kritična, z izjemo Ravnine ob Pol-
skavi (prekomerna). Pokrajinsko ranljivost talne vode povečujejo nekatere gramoz-
nice z odpadki (Problematika onesnaževanja... 1988). Slabše rodovitna prst Drav-
skega polja je zaradi možnosti strojne obdelave (ravnina) kmetijsko močno obreme-
njena, zato je ranljivost prsti prekomerna, na Glavni terasi Dravskega polja pa 
kritična. 

5.4 Ptujsko polje (63,1 km2) 

Pod Ptujem Drava prečka ravnino in se prisloni ob Haloze, tako d a j e na levem 
bregu obsežna terasa Ptujskega polja, zgrajena iz podobnega nekarbonatnega fluvio-
glacialnega proda kot Dravsko polje, ki je na obrobju prekrit z ilovnatimi napla-
vinami potokov iz Slovenskih goric. Tudi ta terasa se z izrazito, vendar le nekaj 
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metrov visoko ježo dviguje nad naplavno ravnico ob Dravi in tudi ob njej je po-
doben niz obcestnih vasi kot na Dravskem polju. Ptujsko polje je gosto poseljeno 
(251 preb./km2) in v celoti obdelano. Enota obsega tudi vzhodni del ptujske indu-
strijske cone, kjer je večina industrijskih obratov te regije. Prevladujejo tekstilna in-
dustrija (obrat Laboda iz Novega mesta), kovinarstvo in gumarska industrija (Gu-
mama Save iz Kranja). Na Ptujskem polju so številne zasebne perutninske farme ter 
veliki družbeni govedorejski farmi v Dornavi in Sobetincih. Enoto prečka glavna 
cesta Ptuj-Ormož, ki je najbolj obremenjena na odseku do Spuhlje. 

Ptujsko polje je glede zračnih emisij in regeneracijskih in nevtralizacijskih spo-
sobnosti podobno Dravskemu polju (velike količine emisij, ugodne samočistilne spo-
sobnosti), zato je njegova zračna ranljivost zmerna (tabela 9). Komunalne in pro-
metne emisije Ptuja ter njegova mikroklima pa kljub temu uvrščajo to mesto med 
prekomerno onesnažene slovenske kraje (III. območje onesnaženosti). Zaradi kritično 
nizkih samočistilnih sposobnosti podtalnice ter rednega preseganja še sprejemljivega 
obremenjevanja (kmetijskega in industrijskega) se Ptujsko polje uvršča med kritično 
vodno ranljive enote. Zmerna samočistilna sposobnost prsti in prekomerno kmetijsko 
obremenjevanje (nad 40 % vseh površin so njive) pogojujeta kritično ranljivost prsti. 

5.5 Ravnica na levi strani Drave pod Ormožem (20 km2) in 5.5.1 Logi ob Dravi 
pod Ormožem (5,8 km2) 

Vzhodno od Ormoža je na levi strani Drave, po kateri teče državna meja, obrečna 
ravnica, ki je v ozkem pasu ob reki pogosto poplavljena. Zato je neposeljena in 
porasla z logi. Naselja so na višji terasi, kjer je gostejša poselitev (110 preb./km2) in 
intenzivna kmetijska raba tal. V Središču ob Dravi je velika govedorejsko-prašičerej-
ska družbena farma. K enoti sodi tudi del industrijske cone v Ormožu. Tu sta po-
membnejša industrijska obrata opekarna Mercator Ograd in Tovarna sladkorja. 

Zračna obremenjenost je prekomerna, samočistilne sposobnosti velike, skupna 
zračna ranljivost pa zmerna. Kljub relativno dobri regeneracijski sposobnosti vod je 
zaradi močnega obremenjevanja ranljivost kritična. Dravski logi pa imajo manjšo 
obremenitev, vendar so vode še vedno prekomerno ranljive. Poplave so osnovni 
vzrok za kritično ranljivost prsti v enoti Dravski logi. Recentni geomorfni procesi so 
na poplavnem svetu logov zelo intenzivni, zato je reliefna ranljivost kritična. 

6.2 Dolinsko dno ob spodnji Dravinji (9,8 km2) 

Južni del proučevanega območja obsegata gričevji Dravinjskih goric in Haloz, ki 
ju ločuje do 500 m široka naplavna ravnica vzdolž Dravinje. Ravnica ob Dravinji je 
izpostavljena poplavam, zato so vsa naselja na nekoliko višjem obrobju. 

Slabe regeneracijske sposobnosti vod, njihova prekomerna obremenjenost so 
vzrok za prekomerno vodno ranljivost enote. 
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6.4 Dravinjske gorice (20,9 km2) 

Dravinjske gorice so ozko gričevje iz miocenskih in deloma pliocenskih pešče-
nih, lapornatih in prodnih sedimentov, ki se med Polskavo in Dravinjo vlečejo od 
zahoda proti vzhodu v nadmorski višini približno 300 m. Značilno je zelo široko, 
uravnano sleme s posamičnimi razloženimi naselji. Ugodne samočistilne sposobnosti 
prsti in manjša količina obremenjevanja se odražajo v zmerni ranljivosti. 

7.1 Nizke Haloze (115,4 km2) z Dolinskim dnom ob Rogatnici (5 km2) ter 

7.2 Visoke Haloze (96,2 km2) z Žetalsko kotlinico (2,6 km2) 

Med dolino Dravinje in slovensko-hrvaško mejo ležijo Haloze, močno razčlenje-
no gričevje v miocenskih peščenih in lapornatih sedimentih, v okolici Žetal tudi iz 
oligocenskih laporjev. Večje nadmorske višine (v jugozahodnem delu do 600 m) in 
zelo močna horizontalna ter vertikalna razčlenjenost so posledica tektonskega dvi-
ganja na območju t. i. ormoške antiklinale. V primerjavi s Slovenskimi goricami so v 
Halozah pobočja zelo razčlenjena, slemena ožja, manj uravnana, na njih pa prav tako 
stojijo razložena naselja. Na strmejših, razgaljenih pobočjih se zelo pogosto prožijo 
zemeljski plazovi. Velike strmine otežujejo kmetijsko rabo, dodatni negativni dejav-
nik pa je izjemno neugodna posestna in demografska struktura, saj v Halozah pre-
vladujejo majhne kmetije, ki se niso sposobne preživljati z lastnimi dohodki. Veli-
kega dela strmih pobočij ni mogoče obdelovati s sodobno mehanizacijo, obenem pa 
so višji deli Haloz tudi temperaturno neprimerni za pridelovanje kvalitetnega vina. 
Posledici skrajno neugodne kombinacije naravno- in družbeno-geografskih razmer 
sta močna depopulacija in zelo naglo opuščanje obdelovalnih površin, predvsem v 
višjih delih Haloz. Zato tu ni večjih industrijskih in obrtnih obratov, pač pa se kmetje 
usmerjajo v perutninarstvo. Zasebne perutninske farme so dokaj enakomerno razpr-
šene po vseh Halozah. 

Velika reliefna razčlenjenost v številnih ozkih dolinah in hudourniških grapah 
zmanjšuje samočistilne zračne sposobnosti, vendar je zračno obremenjevanje skro-
mno, skupna ranljivost pa je majhna. Zaradi razčlenjene in pretežno hudourniške 
vodne mreže imajo Haloze kritično nizke (Nizke Haloze) oziroma nizke (Visoke 
Haloze) samočistilne sposobnosti, stopnja vodne obremenjenosti pa je le neznatna. 
Nizke Haloze označuje zmerna, Visoke Haloze pa majhna vodna ranljivost. Ugodne 
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti označujejo prsti celotnih Haloz. Za-
radi večje gozdnatosti Visokih Haloz je njihova ranljivost zmerna, vinogradniških 
Nizkih Haloz pa prekomerna. Reliefna ranljivost Haloz je kritična zaradi intenzivno-
sti geomorfnih procesov, ki so posledica strmine pobočij in velike reliefne razčlenje-
nosti, torej pogostega sprožanja zemeljskih plazov. 

Kot posebno podenoto smo pri Nizkih Halozah izdvojili do 500 m široko Dolin-
sko dno ob (spodnji) Rogatnici (7.1.1), po kateri poteka magistralna cesta Maribor-
Zagreb, ter majhno, a izrazito Žetalsko kotlinico (7.2.1) tik pod strmimi, gozdnatimi 
pobočji Maclja in Donačke gore. 
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Prostorninsko majhni in utesnjeni Žetalska kotlinica in dolina spodnje Rogatnice 

označuje pomembno zmanjšana zračna samočistilna sposobnost, vendar je zaradi 

skromnega sedanjega obremenjevanja njuna zračna ranljivost zmerna. Vodna ranlji-

vost doline ob spodnji Rogatnici je zmerna, Žetalske doline pa močna. 

7.3 Macelj (4 km2) 

7.4 Donačka gora (1,4 km2) 

Kot posebni enoti smo izločili neposeljen in z gozdom porasel Macelj ter mar-
kantno Donačko goro iz odpornejšega litotamnijskega apnenca in kremenovega 
peščenjaka. Zaradi intenzivnih denudacijskih in erozijskih procesov na strmih po-
bočjih Maclja in Donačke gore je reliefna ranljivost kritična, čeprav zaradi prevlade 
gozdnatih pobočij manj opazna. 

Med pokrajinotvornimi sestavinami so najbolj ranljivi vodni viri, zlasti območja 
podtalnice, in manjši vodotoki, ki jih vodnoekološko označujejo izjemno nizki po-
letni pretoki. Ker predstavljajo območja podtalnice z regionalnega in državnega vidi-
ka izjemno pomemben naravni vodnooskrbni vir, bo treba pokrajinsko rabo nasutih 
ravnic prilagoditi vodnoekološki občutljivosti. Predvsem to velja za kmetijstvo, ki 
pogosto prekomerno obremenjuje območja talne vode. Tudi preostali pokrajinotvor-
ni elementi so v posameznih pokrajinskoekoloških enotah zelo ranljivi, praviloma je 
izjema le manjša ranljivost zraka. Med procesi naravne ogroženosti posameznih enot 
izstopajo poplave in plazovi, ki povečujejo ranljivost reliefa in prsti. Vrednotenje 
ocen ranljivosti posameznih pokrajinotvornih sestavin je pokazalo, da je z vidika t. i. 
skupne ranljivosti in izhodišč za načrtovanje bodoče pokrajinske rabe primerna 
okvirna razvrstitev pokrajinskoekoloških enot obravnavane regije v naslednje sku-
pine pokrajinske ranljivosti: 

1. skupina: 

— obe široki, meliorirani in regulirani dolini Slovenskih goric, Ščavniška in Pesni-

ška dolina (4.5 in 4.6), izkazujeta veliko stopnjo ranljivosti vseh sestavin in 

zmerno ranljivost zraka. Zaradi obsežnih melioracij in intenzivnosti kmetijskega 

obremenjevanja izstopa ranljivost prsti; 

— Loge ob Muri in Loge ob Dravi pod Ormožem (3.3, 5.5.1 in delno 5.2) označuje 

velika naravna ogroženost zaradi poplav, plitve obrečne prsti, posledice regulacij, 

pokrajinski učinki alohtonega onesnaževanja vod in le delna zavarovanost naj-

bolj značilnih vlažnih biotopov; 

— Holocensko ravnico vzdolž Drave (5.2), Ravnico na levi strani Drave pod Ormo-

žem (5.5), Ravnino ob Polskavi (5.3.1) in Dolinsko dno ob spodnji Dravinji (6.2) 

označujejo intenzivnejše obremenjevanje pokrajinotvornih sestavin, a relativno 

dobre samočistilne sposobnosti za večino elementov, skupna rezultanta pa je 

povečana ranljivost. 
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2. skupina: 

— Glavno teraso Dravskega polja (5.3.2), Osrednji gozdnati del Dravskega polja 

(5.3.3), Glavno teraso Ptujskega polja (5.4) označujejo povečano obremenje-

vanje, velika vodna in nizka reliefna ranljivost; 

— Osrednje Slovenske gorice (4.4) so ranljive zlasti za vode in prst. 

3. skupina: 

— Dravinjske gorice (6.4) nimajo stalnih vodotokov, sicer pa prevladuje nizka ra-

nljivost večine pokrajinotvornih elementov; 

— Slovenske gorice (4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3, 4.3.1) z izjemo Osrednjih (4.4) označujejo 

intenzivna kmetijska raba, blage reliefne oblike in boljše samočistilne sposobno-

sti (izjema povirne vode); 

— Haloze (7.1, 7.2), skupaj z Žetalsko kotlinico (7.2.1) in Dolinskim dnom spodnje 
Rogatnice (7.1.1) so manj ranljive razen reliefa, kjer je velika naravna ogrože-
nost, ki jo stopnjuje človek s posegi v pokrajino (plazovi); 

— Macelj (7.3) in Donačko goro (7.4) ozačuje podobna ranljivost kot Haloze, a sta 

bolj strma in gozdnata; 

— Mursko polje (3.4), Starejše terase vzhodno od Ormoža (4.7) so zlasti vodnoeko-
loško nekoliko bolj ranljive. 

Tabela 9: Skupna ocena regeneracijskih ter nevtralizacijskih sposobnosti, stopnje 
obremenjenosti, še sprejemljivega obremenjevanja in ranljivosti po posameznih 
pokrajinskoekoloških enotah 

PEE Ocene Zrak Vodotoki Podtalnica Relief Prst 

regener. in nevtral. 

sposobnosti 

2 2 2 2 3 

III. 3.3 stopnja obremenjenosti 1 3 3 1 1 -2 

še sprejemljivo 

obremenjevanje 

1 2 - 3 3 1 2 - 3 

ranljivost 1 3 3 4 4 

regener. in nevtral. 

sposobnosti 

1-2 4 3 4 2 

III. 3.4 stopnja obremenjenosti 2 - 3 3 3 1 3 - 4 

še sprejemljivo 

obremenjevanje 

2 3 - 4 4 1 3 - 4 

ranljivost 2 3 3 1 3 
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regener. in nevtral. 2 3 2 2 
sposobnosti 

III. 4.1 stopnja obremenjenosti 2-3 2 2 3 

še sprejemljivo 2 3 1 2 -3 
obremenjevanje 

ranljivost 2 2 2 3 
regener. in nevtral. 2 4 4 2 
sposobnosti 

III. 4.1.1 stopnja obremenjenosti 2-3 2 1 3 -4 

še sprejemljivo 2-3 2 1 o 
J 

obremenjevanje 

ranljivost 2 o J 1 3 

regener. in nevtral. 2 4 o J 2 
sposobnosti 

III. 4.2 stopnja obremenjenosti 1 2 2 2 -3 
še sprejemljivo 1-2 2 1 2 -3 
obremenjevanje 

ranljivost 1 2 2 2 
regener. in nevtral. 2 4 2 2-3 
sposobnosti 

III. 4.3 stopnja obremenjenosti 1-2 2 2 2 

še sprejemljivo 1-2 2 1 2 -3 
obremenjevanje 

ranljivost 1 2 2 o J 

regener. in nevtral. 2 4 4 2 
sposobnosti 

III. 4.3.1 stopnja obremenjenosti 1 2 1 3 

še sprejemljivo 1-2 2 1 3 
obremenjevanje 

ranljivost 1 2 1 o J 

regener. in nevtral. 2 4 2 2 
sposobnosti 

III. 4.4 stopnja obremenjenosti 1-2 2-3 2 o J 

še sprejemljivo 1-2 o J 1 2-3 
obremenjevanje 

ranljivost 1 o J 2 o J) 

regener. in nevtral. 1 4 4 2 
sposobnosti 

III. 4.5 stopnja obremenjenosti 2 3-4 2 4 

še sprejemljivo 1-2 o J 4 4 
obremenjevanje 

ranljivost 2 o J 3 4 
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regener. in nevtral. 1 3 4 2 

sposobnosti 

III. 4.6 stopnja obremenjenosti 1-2 3 2 3 

še sprejemljivo 1-2 3 4 3 

obremenjevanje 

ranljivost 2 3 
o 
J) 3 

regener. in nevtral. 1 4 4 2 

sposobnosti 

III. 4.7 stopnja obremenjenosti 2-3 3 1 2 

še sprejemljivo 2 3 1 2 

obremenjevanje 

ranljivost 2 3 1 2 

regener. in nevtral. 2 2 2 2 2-3 

sposobnosti 

III. 5.2 stopnja obremenjenosti 2 4 4 1 2-3 

še sprejemljivo 2 3 4 2 2-3 

obremenjevanje 

ranljivost 2 4 4 4 o 
J 

regener. in nevtral. 1-2 3 2 4 2 

sposobnosti 

III. 5.3.1 stopnja obremenjenosti 2 2-3 2-3 1 3 

še sprejemljivo 1-2 2 2 1 3 

obremenjevanje 

ranljivost 2 3 o 
J 2 3 

regener. in nevtral. 1-2 o J o 
J 4 o 

J 

sposobnosti 

III. 5.3.2 stopnja obremenjenosti �3—4 4 4 1 4 

še sprejemljivo 2-3 4 4 1 4 

obremenjevanje 

ranljivost 2 4 4 1 4 

regener. in nevtral. 1-2 3 2 4 o J 

sposobnosti 

III. 5.3.3 stopnja obremenjenosti 3-4 4 4 1 2 

še sprejemljivo 2-3 3 4 1 2-3 

obremenjevanje 

ranljivost 2 4 4 1 o 
J 

regener. in nevtral. 1-2 3 4 4 2-3 

sposobnosti 

III. 5.4 stopnja obremenjenosti 3—4 4 4 1 4 

še sprejemljivo 2-3 4 4 1 4 

obremenjevanje 

ranljivost 2 4 4 1 4 
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regener. in nevtral. 1 - 2 2 4 o J 2 

sposobnosti 

III. 5.5 stopnja obremenjenosti 3 4 4 1 4 

še sprejemljivo 2 3 3 1 3—4 

obremenjevanje 

ranljivost 2 4 3 2 3 

regener. in nevtral. 1 - 2 2 3 2 3 

sposobnosti 

III. 5.5.1 stopnja obremenjenosti 1 3 3 1 1 - 2 

še sprejemljivo 1 3 o J 2 2 - 3 

obremenjevanje 

ranljivost 1 o J 3 4 4 

regener. in nevtral. 2 3 4 1 - 2 

sposobnosti 

III. 6.2 stopnja obremenjenosti 2 3 1 2 - 3 

še sprejemljivo 2 3 1 2 

obremenjevanje 

ranljivost 1 3 4 o J 

regener. in nevtral. 2 3 1 - 2 

sposobnosti 

III. 6.4 stopnja obremenjenosti 1 1 2 

še sprejemljivo 1 - 2 1 2 

obremenjevanje 

ranljivost 1 1 2 

regener. in nevtral. 2 4 1 2 

sposobnosti 

III. 7.1 stopnja obremenjenosti 1 - 2 1 - 2 • 4 2 - 3 

še sprejemljivo 2 2 2 2 - 3 

obremenjevanje 

ranljivost 1 2 4 o J 

regener. in nevtral. 2 - 3 4 4 1 - 2 

sposobnosti 

III. 7.1.1 stopnja obremenjenosti 1 - 2 2 1 2 

še sprejemljivo 2 2 - 3 1 2 

obremenjevanje 

ranljivost 2 2 2 3 

regener. in nevtral. 2 o j 1 2 

sposobnosti 

III. 7.2 stopnja obremenjenosti 1 - 2 1 o J 2 

še sprejemljivo 2 1 2 2 

obremenjevanje 

ranljivost 1 1 4 2 
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III. 7.2.1 

regener. in nevtral. 

sposobnosti 

3 3 o J 2 

III. 7.2.1 stopnja obremenjenosti 1-2 2 -3 1 2 III. 7.2.1 

še sprejemljivo 

obremenjevanje 

2 2 1 2 

III. 7.2.1 

ranljivost 2 3 1 o j 

III. 7.3 

regener. in nevtral. 

sposobnosti 

1 1 o j 

III. 7.3 stopnja obremenjenosti 1 1 1 -2 III. 7.3 

še sprejemljivo 

obremenjevanje 

1 1 2 - 3 

III. 7.3 

ranljivost 1 2 

III. 7.4 

regener. in nevtral. 

sposobnosti 

1 1 o J 

III. 7.4 stopnja obremenjenosti 1 1 1 -2 III. 7.4 

še sprejemljivo 

obremenjevanje 

1 1 2 - 3 

III. 7.4 

ranljivost 1 4 2 
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TIPI POKRAJIN IN NARAVNE NESREČE 

Jerneja Fridl*1, Matej Gabrovec*2, Mauro Hrvatin*3, Milan Orožen 
Adamič*4, Miha Pavšek*5, Drago Perko*6 

LANDSCAPE TYPES AND NATURAL DISASTERS 

Abstract 

By means of the GIS which had been established for all the municipalities (eleven altogether) 

of Spodnje Podravje with Prlekija, several natural elements were analyzed: altitude above sea 

level, surface inclination and exposure, insolation, rocks, soils, vegetation and groundwater. 

While specifying their inter-relations the following three elements have been established as 

the most important: rocks, potential vegetation and inclination. By combining these three 

natural elements, 19 landscape types were specified, of which only 6 individually cover over 

5 % of the entire area. Natural disasters were also surveyed, above all the earthquakes, the 

floods and the landslides, and the endangerment of landscape types was established as to the 

individual natural disasters. 

Key words: GIS, Landscape types, Natural disasters, Potential vegetation, Rocks, Inclination, 

Insolation, Floods, Earthquakes, Landslides 

Uvod 

Raziskali smo 103.345 ha veliko območje v Spodnjem Podravju s Prlekijo, ki ga 
pokrivajo občine Destrnik - Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, 
Ljutomer, Majšperk, Ormož, Ptuj, Videm in Zavrč (karta na strani 126). Severovzho-
dni del zavzema Murska ravan z Murskim poljem, osrednji severni del Slovenske 
gorice, ki proti jugu potonejo pod Dravsko ravan z Dravskim in s Ptujskim poljem. 
Jug pripada Halozam, ki se na jugozahodu dvignejo proti Maclju in Boču. Za 
Spodnje Podravje s Prlekijo sta v grobem torej značilni dve ravninski in dve 
gričevnati območji, v drobnem pa množica tipov pokrajin. 

S pomočjo geografskega informacijskega sistema, ki smo ga vzpostavili za vseh 
enajst občin izbranega območja, smo poleg drugih naravnih prvin pokrajine anali-

*' Dipl. ing. geod., asistent, GI ZRC SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, SLO. 
*2 Dr., asistent, GI ZRC SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, SLO. 
*3 Dipl. geog., asistent, GI ZRC SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, SLO. 
*4 Dr., znanstveni sodelavec, GI ZRC SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, SLO. 
*5 Dipl. geog., asistent, GI ZRC SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, SLO. 
*6 Dr., znanstveni sodelavec, GI ZRC SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, SLO. 
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zirali tudi nadmorsko višino, naklon in ekspozicijo površja, sončno obsevanje, 
kamnine, prsti, rastje in talno vodo ter jih predstavili v preglednicah in na zemlje-
vidih v merilu 1 : 350.000. Na temelju medsebojne povezanosti pokrajinskih prvin 
smo določili 19 tipov pokrajin (pokrajinskih tipov), pri čemer smo največji pomen 
dali kamninam, potencialnemu rastju in naklonu. 

Analizirali smo tudi več vrst naravnih nesreč, natančneje pa poplave, zemeljske 
plazove in potrese. Ugotavljali smo ogroženost tipov pokrajin glede na posamezne 
naravne nesreče. 

Naravne razmere 

Kamnine 

Najpogosteje se pojavlja prod, ki pokriva tretjino območja in je večinoma silika-
ten. Z njim sta reki Drava in Mura na široko zapolnili Dravsko in Mursko ravan, tako 
da je silikatni prod značilnost ravninskega sveta v tem območju. Murini in Dravini 
pritoki z gričevja so v svojih dolinah in ob robu Dravske in Murske ravni nasuli 
glino, ki pokriva dobro četrtino območja. Slabo četrtino območja pokriva lapor, ki 
ga je največ v Halozah. V Slovenskih goricah so slemena predvsem iz peska. Obmo-
čje, kjer se Haloze dvignejo proti Maclju in Boču, je iz peščenjaka (Verbič, 1996). 

Splošna razporeditev najbolj razširjenih kamnin je torej silikatni prod na ravnini, 
glina na robu ravnine in v dolinah gričevnatega območja ter pesek in lapor v gričevju. 

Tabela 1: Kamnine z odstotnimi deleži površin 

Kamnine Silikatni Pesek Glina, Pešče- Lapor Andezitni Skupaj 

prod melj njak tuf 

Dest. - Tr. vas 0,0 37,3 51,9 0,0 10,8 0,0 100,0 

Dornava 21,0 43,5 35,3 0,0 0,2 0,0 100,0 

Gorišnica 42,2 0,7 18,0 0,0 39,1 0,0 100,0 

Juršinci 0,0 16,2 48,6 0,0 35,2 0,0 100,0 

Kidričevo 63,9 0,0 36,1 0,0 0,0 0,0 100,0 

Ljutomer 40,3 21,2 36,5 0,0 2,0 0,0 100,0 

Majšperk 0,0 8,3 24,3 15,5 51,8 0,0 100,0 

Ormož 41,3 23,2 17,8 0,0 17,7 0,0 100,0 

Ptuj 66,9 14,5 18,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

Videm 18,4 1,4 23,8 1,8 54,6 0,0 100,0 

Zavrč 10,6 0,0 0,0 0,0 89,4 0,0 100,0 

SKUPAJ 32,8 15,7 27,4 1,9 22,2 0,0 100,0 
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Nadmorska višina 

Povprečna nadmorska višina območja je 251 m (Destrnik - Trnovska vas 262 m, 
Dornava 238 m, Gorišnica 242 m, Juršinci 258 m, Kidričevo 241 m, Ljutomer 
203 m, Majšperk 345 m, Ormož 233 m, Ptuj 239 m, Videm 280 m in Zavrč 268 m). 
Celotno območje in vse občine imajo tako precej nižjo povprečno nadmorsko višino 
kot Slovenija (557 m). Glavnina Murske ravni je med 150 in 200 m, Dravske med 
200 in 250 m, Slovenskih goric med 250 in 400 m, v Halozah pa pomemben del, 
predvsem v zahodnem delu, predstavljajo višinski pasovi nad 400 m (slaba četrtina). 
Višinsko so najbolj razgibane Haloze, kjer v zahodnem delu višinske razlike pone-
kod presegajo 200 m, kar uvršča Haloze na mejo med gričevjem in hribovjem (Perko, 
1996 a). 

Tabela 2: Nadmorske višine (v metrih) z odstotnimi deleži površin 

Občine 150-199 200-249 250-299 300-349 350-399 400 in več Skupaj 

Dest. - Tr. v. 0,0 43,8 40,3 14,0 1,9 0,0 100,0 
Dornava 0,0 70,1 29,2 0,7 0,0 0,0 100,0 
Gorišnica 0,2 61,0 30,5 7,2 1,0 0,0 100,0 
Juršinci 0,0 38,9 52,1 8,9 0,0 0,0 100,0 
Kidričevo 0,0 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 100,0 
Ljutomer 63,2 24,3 11,5 0,9 0,0 0,0 100,0 
Majšperk 0,0 11,2 20,6 26,1 22,2 19,9 100,0 
Ormož 17,8 50,9 29,9 1,4 0,0 0,0 100,0 

Ptuj 0,0 79,3 11,7 7,2 1,8 0,0 100,0 

Videm 0,0 38,1 31,0 18,8 8,7 3,6 100,0 

Zavrč 0,0 33,2 48,3 16,4 2,1 0,0 100,0 

SKUPAJ 14,3 47,0 23,9 8,5 3,9 2,5 100,0 
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Naklon 

Povprečni naklon območja je 6,0° (Destrnik - Trnovska vas 4,7°, Dornava 4,2°, 
Gorišnica 71°, Juršinci 6,8°, Kidričevo 0,3°, Ljutomer 3,3°, Majšperk 13,9°, Ormož 
5,1°, Ptuj 2,4°, Videm 10,6° in Zavrč 11,5°). Ker je povprečni naklon Slovenije 
13,1°, je samo površje v občini Majšperk nadpovprečno nagnjeno. Na Murski in 
Dravski ravni prevladujejo nakloni med 0 in 2°, na robu gričevja okoli 5°, v 
Slovenskih goricah med 5 in 10°, v Halozah pa med 10 in 20° (Perko, 1996 b). 

Tabela 3: Nakloni (v stopinjah) z odstotnimi deleži površin 

Občine 0,0-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 12,0-19,9 20,0-29,9 30,0 in več Skupaj 

Dest. - Trn. v. 35,3 25,9 30,4 8,3 0,1 0,0 100,0 

Dornava 40,9 22,7 30,0 6,2 0,1 0,0 100,0 

Gorišnica 43,0 10,5 17,4 20,4 8,2 0,4 100,0 

Juršinci 21,1 20,8 40,1 17,4 0,6 0,0 100,0 

Kidričevo 97,9 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

Ljutomer 59,7 16,1 16,1 7,5 0,6 0,0 100,0 

Majšperk 8,8 12,9 21,8 27,6 24,4 4,5 100,0 

Ormož 30,5 28,5 30,2 10,4 0,3 0,0 100,0 

Ptuj 69,7 13,5 11,2 4,9 0,7 0,0 100,0 

Videm 24,0 13,0 19,3 25,1 16,8 1,8 100,0 

Zavrč 3,2 14,7 34,8 35,4 11,5 0,3 100,0 

SKUPAJ 41,9 17,4 21,1 13,2 5,6 0,7 100,0 
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Ekspozicija 

Ekspozicija pove, na katero stran neba je obrnjeno površje, zato popolnoma 
ravno površje nima ekspozicije (Perko, 1994). Za Dravsko in Ptujsko ravan, ki visita 
proti jugu oziroma jugovzhodu, so poleg ravnega sveta značilne južne in jugovzho-
dne ekspozicije. Slovenske gorice so sorazmerno enakomerno obrnjene proti vsem 
stranem neba, v Halozah pa je največ severnih leg, kar dvakrat toliko kot južnih. 
Največ južnih leg ima občina Kidričevo, največ severnih pa občina Majšperk, kar 
četrtino celotne površine (Perko, 1996 c). 

Tabela 4: Ekspozicije (lege) z odstotnimi deleži površin 

Občine S SV SZ V Z JV JZ J Ravno Skupaj 

Dest. - Trn. v. 8,8 17,3 4,6 20,5 7,5 13,4 8,9 10,7 8,3 100,0 
Dornava 7,5 12,5 5,5 16,7 9,8 10,1 10,9 8,8 18,0 100,0 
Gorišnica 8,6 10,7 8,1 14,3 10,6 11,7 8,7 11,1 16,2 100,0 
Juršinci 6,8 7,2 11,4 11,5 14,8 12,2 13,5 14,2 8,5 100,0 
Kidričevo 3,3 3,9 0,6 10,7 1,2 11,7 2,7 16,9 49,1 100,0 
Ljutomer 12,3 11,7 6,1 13,2 4,7 9,8 4,6 11,8 25,7 100,0 
Majšperk 24,7 11,0 13,9 11,3 7,8 12,6 8,0 10,2 0,6 100,0 
Ormož 5,0 9,2 6,3 14,5 12,1 14,1 14,6 17,2 7,0 100,0 
Ptuj 4,9 12,4 1,8 17,3 4,7 11,5 10,7 12,3 24,4 100,0 
Videm 14,0 11,8 10,2 13,3 8,4 13,2 9,7 11,1 8,2 100,0 

Zavrč 14,1 16,6 12,2 15,4 11,1 15,3 6,5 8,7 0,0 100,0 

SKUPAJ 10,1 11,0 6,9 14,3 7,9 12,3 9,3 12,9 15,3 100,0 
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Sončno obsevanje 

Z ekspozicijo je povezano sončno obsevanje, ki pove, koliko neposredne in po-
sredne sončne energije dobi vsako leto vsak m2 površja glede na reliefne in vre-
menske razmere. Povprečna prejeta energija je za celotno območje 4121 MJ/m2 (De-
strnik - Trnovska vas 4185 MJ/m2, Dornava 4190 MJ/m2, Gorišnica 4075 MJ/m2, 
Juršinci 4187 MJ/m2, Kidričevo 4163 MJ/m2, Ljutomer 4166 MJ/m2, Majšperk 3902 
MJ/m2, Ormož 4205 MJ/m2, Ptuj 4189 MJ/m2, Videm 3997 MJ/m2 in Zavrč 3975 
MJ/m2). V splošnem dobijo ob podobnih vremenskih in podnebnih razmerah največ 
energije prisojna pobočja, najmanj osojna, ravninski svet pa srednje vrednosti son-
čnega obsevanja. Tako dobi Murska ravan nekaj več kot 4200 MJ/m2, Dravska ravan 
pa nekoliko manj. Za Slovenske gorice so značilne predvsem nadpovprečne in pod-
povprečne vrednosti, še bolj izrazito pa je to pri Halozah, kjer kar polovica vseh 
površin dobi manj kot 4000 MJ/m2 in desetina nad 4400 MJ/m2. Povprečje za 
Slovenijo je 4012 MJ/m2 (Gabrovec, Kastelec, 1996). 

Na prejeto sončno energijo je močno navezna raba tal, predvsem delež vino-
gradov, ki je največji v občinah Ormož, Zavrč, Videm in Majšperk, kjer skoraj 
četrtina površja dobi več kot 4300 MJ/m2, in v občini Juršinci, kjer več kot 4300 
MJ/m2 prejme kar tretjina površja. 

Tabela 5: Sončno obsevanje (v megajoulih na m2) z odstotnimi deleži površin 

Občine do 3999 4000-4099 4100-4199 4200-4299 4300-4399 4400 in več Skupaj 

Dest. - Trn. v. 11,2 7,2 40,1 20,7 10,8 10,0 100,0 

Dornava 8,9 6,6 46,2 18,1 12,3 7,9 100,0 

Gorišnica 24,2 6,8 47,2 9,3 5,5 7,0 100,0 

Juršinci 17,1 7,6 28,0 17,0 13,7 16,6 100,0 

Kidričevo 0,8 0,8 92,8 5,6 0,0 0,0 100,0 

Ljutomer 11,5 6,4 17,0 56,6 4,9 3,6 100,0 

Majšperk 48,9 9,9 15,6 8,1 6,9 10,6 100,0 

Ormož 10,0 7,0 31,5 25,9 15,0 10,7 100,0 

Ptuj 3,3 2,9 67,5 15,0 5,3 6,0 100,0 

Videm 34,7 9,4 30,5 9,2 7,1 9,1 100,0 

Zavrč 45,0 14,1 14,3 10,3 7,7 8,6 100,0 

SKUPAJ 17,8 6,8 37,0 22,3 8,2 7,9 100,0 
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Talna voda 

Talna voda leži med prodnimi nanosi Drave in Mure pod Dravskim, Ptujskim in 
Murskim poljem, kar pomeni dobro četrtino vsega območja in skoraj ves ravninski 
del območja. 

Tabela 6: Talna voda z odstotnimi deleži površin 

Občine Talna voda Brez talne vode Skupaj 

Destrnik - Trnovska vas 0,0 100,0 100,0 
Dornava 38,9 61,1 100,0 

Gorišnica 44,5 55,5 100,0 

Juršinci 14,5 85,5 100,0 

Kidričevo 98,6 1,4 100,0 

Ljutomer 37,1 62,9 100,0 

Majšperk 2,9 97,1 100,0 

Ormož 8,0 92,0 100,0 

Ptuj 59,8 40,2 100,0 

Videm 12,5 87,5 100,0 

Zavrč 4,6 95,4 100,0 

SKUPAJ 27,5 72,5 100,0 
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Prsti 

Prsti so vez med kamninami in rastjem. Vzdolž Drave in Mure so obrečne prsti, 
vzdolž Ščavnice, Pesnice in Dravinje pa oglej ene prsti. Večino Dravskega in Ptuj-
skega polja pokrivajo kisle rjave prsti na produ, kisle rjave prsti pa so tudi na kislih 
kamninah vršnih predelov Slovenskih goric in Haloz. Preostanek Slovenskih goric 
pokrivajo psevdooglejne prsti, Haloz pa evtrične rjave prsti na laporju. 

Tabela 7: Prsti z odstotnimi deleži površin 

Občine Sprana Sprana Kisla Kisla Obrečna Psevdo- Glej Skupaj 

rjava na rjava na rjava na rjava na glej 

laporju bazič. kislih produ 

kamnin, kamnin. 

Dest. - Trn. v. 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 46,9 18,3 100,0 
Dornava 0,0 21,4 22,3 1,9 0,0 39,9 14,5 100,0 
Gorišnica 34,6 0,9 10,4 24,5 16,5 8,9 4,2 100,0 
Juršinci 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 35,0 18,2 100,0 
Kidričevo 0,0 0,0 0,0 53,9 0,0 1,5 44,6 100,0 
Ljutomer 9,8 0,0 15,5 0,0 25,9 30,1 18,8 100,0 
Majšperk 32,7 16,2 21,2 0,0 0,0 O 6,6 100,0 
Ormož 19,2 0,0 24,3 0,6 15,2 37,6 3,0 100,0 
Ptuj 0,1 3,4 8,8 35,0 26,9 24,4 1,4 100,0 
Videm 43,2 1,9 17,2 9,2 4,7 17,1 6,7 100,0 
Zavrč 86,1 0,0 6,4 0,0 7,6 0,0 0,0 100,0 

SKUPAJ 18,1 3,0 18,5 10,4 12,3 26,6 11,1 100,0 
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Rastje 

Ločimo potencialno rastje, to je rastje, kakršno bi bilo brez človekovih posegov, 
in realno rastje, to je rastje, kakršno dejansko je. 

Če človek ne bi krčil gozda, ga izkoriščal in spreminjal njegove sestave, bi v 
večjem delu Slovenskih goric in Haloz uspeval acidofilni gozd bukve, kostanja in 
hrastov, na ravninskem svetu ob Dravi, Pesnici, Ščavnici in Muri pa predvsem gozd 
belega gabra in doba (Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU). 

Dejansko pa so gozdovi na ravninskem delu precej spremenjeni. Acidofilni gozd 
belega gabra in belkaste bekice je zamenjal gozd rdečega bora in okroglolistne lako-
te. Gozd belega gabra in doba je skoraj v celoti izkrčen. Pokrival naj bi tretjino ob-
močja, dejansko pa ga komaj slab odstotek. V gričevnatem svetu se je acidofilni 
gozd bukve, kostanja in hrastov še ohranil. Pokrival naj bi dve tretjini površja, 
dejansko pa pokriva slabo polovico (Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU). 

Tabela 8: Potencialno rastje z odstotnimi deleži površin 

Občine Beli gaber, Brest, Beli gaber, Bukev, Skupaj 
dob dob bekica kostanj, hrasti 

Dest. - Trnov, vas 25,5 0,0 0,0 74,5 100,0 
Dornava 31,2 0,0 0,0 68,8 100,0 
Gorišnica 44,7 0,0 0,0 55,3 100,0 
Juršinci 19,0 0,0 0,0 81,0 100,0 
Kidričevo 74,2 0,0 25,5 0,2 100,0 
Ljutomer 37,1 11,0 0,0 51,9 100,0 
Majšperk 8,4 0,0 0,0 91,6 100,0 
Ormož 11,1 0,0 0,0 88,9 100,0 
Ptuj 54,6 0,0 3,2 42,2 100,0 
Videm 23,5 0,0 0,0 76,5 100,0 
Zavrč 9,3 0,0 0,0 90,7 100,0 

SKUPAJ 29,8 1,9 2,1 66,2 100,0 
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Tabela 9: Realno rastje z odstotnimi deleži površin 

Občine Vrba Beli Brest, Bukev, Bukev, Beli Bukev, Rdeči Črna Ne- Skupaj 

gaber, dob gra- konop- gaber, kostanj, bor, jelša, gozd 

dob šica nica bekica hrast lakota šaš 

Dest . -Trn. v. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 52,6 0,0 0,0 43,1 100,0 

Dornava 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 49,1 100,0 

Gorišnica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 0,0 3,6 47,1 100,0 

Juršinci 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 0,0 0,0 46,5 100,0 

Kidričevo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 17,0 0,0 80,9 100,0 

Ljutomer 0,0 3,8 6,3 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 57,1 100,0 

Majšperk 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 34,1 100,0 

Ormož 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 55,1 0,0 1,9 34,3 100,0 

Ptuj 0,8 2,2 0,0 0,0 0,0 2,5 3,9 7,3 1,6 81,7 100,0 

Videm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 0,3 0,0 20,5 100,0 

Zavrč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 0,0 0,0 33,7 100,0 

SKUPAJ 1,1 0,9 1,1 0,2 0,0 1,4 45,3 2,0 0,8 47,2 100,0 

J © Geografski inštitut ZRC SAZU 
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Tipi pokrajin 

Pri določanju tipov pokrajin smo upoštevali kamnine, potencialno rastje in naklo-
ne, saj so se pri ugotavljanju povezanosti in soodvisnosti med naravnimi prvinami 
prav te tri pokazale za najpomembnejše. Ker v Spodnjem Podravju s Prlekijo pre-
vladuje pet vrst kamnin, rastje je razdeljeno v štiri kategorije, nakloni pa v šest razre-
dov, je teoretično možnih 120 različnih kombinacij omenjenih treh naravnih prvin. 
Dejansko pa se pojavlja ravno polovica, torej 60 možnosti. Upoštevali smo le tiste 
kombinacije, ki imajo površino večjo kot 1000 ha. Površinsko manj obsežne kom-
binacije smo prišteli k najbolj sorodnim tipom. Tako je ostalo 19 kombinacij, od ka-
terih pa jih le 6 vsaka zase pokriva več kot 5 % površja celotnega območja. Teh 6 
kombinacij oziroma tipov pokrajin zavzema skupaj več kot polovico ozemlja. 

Kar četrtino površin predstavlja ravninski tip pokrajine na silikatnem produ z 
belim gabrom in dobom kot potencialnim rastjem ter nakloni pod 2°. Desetino po-
vršin predstavlja prav tako ravninski tip pokrajine na glini z belim gabrom in dobom 
kot potencialno vegetacijo ter nakloni pod 2°. Tretji po velikosti je gričevnati tip 
pokrajine na laporju in peščenem laporju z bukvijo, kostanji in hrasti kot poten-
cialnim rastjem ter nakloni med 6 in 12°, četrti po velikosti pa podoben gričevnati 
pokrajinski tip na laporju in peščenem laporju z bukvijo, kostanji in hrasti kot 
potencialnim rastjem, a nakloni med 12 in 20°. 7 % površin zaseda gričevnati tip 
pokrajine na pesku z bukvijo, kostanji in hrasti ter nakloni med 6 in 12°, nad 5 % pa 
še gričevnati tip pokrajine na glini in melju z bukvijo, kostanjem in hrasti ter nakloni 
med 2 in 6°. 

V občini Destrnik - Trnovska vas je najobsežnejši tip pokrajine ravnina iz gline 
in melja z belim gabrom in dobom kot potencialnim rastjem ter nakloni pod 2°. V 
občini Dornava po dobro petino površine pokrivata kombinacija peska z bukvijo, 
kostanjem in hrasti in nakloni med 6 in 12° ter kombinacija silikatnega proda z belim 
gabrom in dobom in nakloni pod 2°. V občini Gorišnica je daleč najbolj pomemben 
ravninski tip pokrajine s silikatnim prodom, belim gabrom in dobom ter nakloni pod 
2°, ki predstavlja skoraj polovico občine. V občini Juršinci sta najobsežnejši kombi-
naciji glina in melj, beli gaber in dob, nakloni pod 2° ter kombinacija lapor in 
peščeni lapor, bukev, kostanj in hrasti, nakloni med 6 in 12°. Tudi v občini Kidričevo 
sta prav tako dve prevladujoči kombinaciji, ki zavzemata vsaka po dobro tretjino 
površin občine: kombinacija silikatni prod, beli gaber in dob in nakloni pod 2° ter 
kombinacija glina in melj, beli gaber in dob in nakloni pod 2°. V občini Majšperk je 
najobsežnejši tip pokrajine na laporju in peščenem laporju z bukvijo, kostanjem in 
hrasti ter nakloni nad 20°, ki obsega dobro petino površine občine. V občini Lju-
tomer je najbolj obsežen tip pokrajine na silikatnem produ z belim gabrom in dobom 
ter nakloni pod 2°. V občini Majšperk je najpogostejši tip pokrajine na laporju in 
peščenem laporju z bukvijo, kostanjem in hrasti ter naklonom nad 20°. V občini 
Ormož je sorazmerno enakomerno razporejenih več tipov, še največ pa je kombi-
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nacije silikatni prod, bukev, kostanj in hrasti ter nakloni pod 2°. V občini Ptuj izra-
zito prevladuje ravninski tip pokrajine na silikatnem produ z belim gabrom in dobom 
ter nakloni pod 2°, saj pokriva več kot polovico površin občine. Isti pokrajinski tip v 
občini Videm pokriva slabo petino površin, še za malenkost več pa je gričevnatega 
tipa pokrajine na laporju in peščenem laporju z bukvijo, kostanjem in hrasti ter na-
kloni med 12 in 20°. V najmanjši občini območja, Zavrču, pa sta najpomembnejša 
tipa pokrajin kombinacija lapor in peščeni lapor z bukvijo, kostanjem in hrasti in na-
kloni med 6 in 12° ter kombinacija z isto kamnino in rastjem, a nakloni med 12 in 20°. 

Tabela 10: Pokrajinski tipi z odstotnimi deleži površin 

Občine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Destr. - Trn. vas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 12,0 16,1 4,0 
Dornava 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 13,9 22,7 4,2 
Gorišnica 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,3 0,3 
Juršinci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5,4 7,9 2,2 
Kidričevo 38,4 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ljutomer 24,5 11,0 0,0 3,4 1,0 0,3 1,7 5,3 8,5 5,7 
Majšperk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 4,0 11,4 
Ormož 10,6 0,0 0,0 14,2 12,1 4,3 1,6 6,9 11,3 3,4 
Ptuj 50,5 0,0 3,2 6,8 2,8 3,5 3,1 4,1 4,9 2,4 
Videm 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,6 
Zavrč 9,2 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SKUPAJ 20,2 1,9 2,1 4,3 3,0 1,4 1,5 4,4 6,9 3,9 

Občine 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Skup. 

Destr. - Trn. v. 23,6 7,5 8,9 8,8 3,1 4,1 5,4 1,3 0,0 100,0 
Dornava 10,0 7,3 8,7 7,2 2,1 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 
Gorišnica 2,1 5,0 3,6 4,0 3,3 5,3 11,2 15,8 6,9 100,0 
Juršinci 19,0 4,2 6,6 12,6 6,1 9,2 17,8 8,1 0,1 100,0 
Kidričevo 35,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Ljutomer 12,2 10,4 7,6 5,1 1,2 0,4 0,9 0,7 0,0 100,0 
Majšperk 8,1 2,3 3,8 3,5 6,5 7,0 13,0 17,0 21,4 100,0 
Ormož 0,5 3,2 6,0 5,8 2,2 3,9 8,9 4,7 0,2 100,0 
Ptuj 3,8 5,4 3,5 4,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Videm 4,6 4,1 3,8 3,8 7,5 7,8 14,0 19,1 14,7 100,0 
Zavrč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 30,6 33,8 10,6 100,0 

SKUPAJ 9,2 5,0 5,1 4,9 3,2 3,8 7,3 7,2 4,7 100,0 
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Legenda: 

Številka Kamnina Rastje Naklon 

tipa pokrajine (v stopinjah) 

1 silikatni prod beli gaber, dob 0,0-1,9 

2 silikatni prod brest, dob 0,0-1,9 

3 silikatni prod beli gaber, bekica 0,0-1,9 

4 silikatni prod bukev, kostanj, hrast 0,0-1,9 

5 silikatni prod bukev, kostanj, hrast 2,0-5,9 

6 silikatni prod bukev, kostanj, hrast 6,0-11,9 

7 pesek bukev, kostanj, hrast 0,0-1,9 

8 pesek bukev, kostanj, hrast 2,0-5,9 

9 pesek bukev, kostanj, hrast 6,0-11,9 

10 pesek bukev, kostanj, hrast 12,0-19,9 

11 glina in melj beli gaber, dob 0,0-1,9 

12 glina in melj bukev, kostanj, hrast 0,0-1,9 

13 glina in melj bukev, kostanj, hrast 2,0-5,9 

14 glina in melj bukev, kostanj, hrast 6,0-11,9 

15 glina in melj bukev, kostanj, hrast 12,0-19,9 

16 lapor, peščeni lapor bukev, kostanj, hrast 2,0-5,9 

17 lapor, peščeni lapor bukev, kostanj, hrast 6,0-11,9 

18 lapor, peščeni lapor bukev, kostanj, hrast 12,0-19,9 

19 lapor, peščeni lapor bukev, kostanj, hrast 20,0-29,9 
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Naravne nesreče 

Naravne nesreče so posledica hkratnega antropogenega in naravnega delovanja 
pokrajinskih prvin. Ker so tipi pokrajin sorazmerno homogene naravne enote, je tudi 
ogroženost zaradi naravnih nesreč znotraj enakega tipa pokrajin podobna, med tipi 
pokrajin pa različna. 

Ker je Slovenija pokrajinsko zelo raznolika dežela, ki leži na stiku velikih evrop-
skih, med seboj močno različnih makrogeografskih enot, se srečujemo z veliko pe-
strostjo naravnih pojavov in različnimi naravnimi nesrečami. Geografija proučuje 
zveze med sestavinami pokrajine in si prizadeva ustvariti celovito podobo o svetu 
okrog nas. Naravne nesreče so posledica povezav med naravo (fizična geografija) in 
družbo (družbena geografija), zato predstavljajo poseben, sintetičen, kompleksen 
predmet geografije. To misel je postavil že Melik 1954 ob raziskovanju povodnji 
okrog Celja. Od nekdaj živimo v okolju prepolnem nevarnosti in nepredvidljivih 
dogodkov. Ti so na eni strani posledica naravnih procesov, na drugi pa tudi procesov, 
ki jih s svojim delovanjem lahko povzroči ali odločilno pospeši človek. Za slednje se 
je v zadnjih desetletjih večinoma uveljavil pojem ekološke nesreče. 

Gams, 1983, meni, da ni vzroka za trditev, da so ekstremni pojavi v naravi pogo-
stejši, kot so bili nekdaj. Nedvomno pa smo postali za posledice naravnih nesreč v 
zadnjih desetletjih bolj občutljivi. Vzrokov za to je več. Če pogledamo poplave, ugo-
tovimo, da so se v predindustrijski dobi pri gradnji naselij izogibali poplavnemu 
svetu (Šifrer, 1983), danes pa se vse prevečkrat gradi na ogroženih območjih. To se 
je dramatično pokazalo ob povodnjih, ki so zajele Slovenijo leta 1990 in je škoda 
dosegla skoraj 20 % takratnega družbenega proizvoda. 

Poplave 

Tabela 11: Ogroženost zaradi poplav z odstotnimi deleži površin 

Občine Neogroženo Ogroženo (redne poplave) Skupaj 

Destrnik - Trnovska vas 100,0 0,0 100,0 
Dornava 100,0 0,0 100,0 
Gorišnica 84,9 15,1 100,0 
Juršinci 100,0 0,0 100,0 
Kidričevo 62,6 37,4 100,0 
Ljutomer 83,1 16,9 100,0 
Majšperk 91,8 8,2 100,0 
Ormož 90,1 9,9 100,0 
Ptuj 74,9 25,1 100,0 
Videm 81,8 18,2 100,0 
Zavrč 100,0 0,0 100,0 

SKUPAJ 85,7 14,3 100,0 
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Na obravnavanem območju poplave ogrožajo kar 14,3 % površine. Posebej izsto-
pajo porečja Dravinje, Polskave, Ščavnice, Mure in Drave. Pesnica je v spodnjem 
toku močno in uspešno regulirana, sicer pa znana poplavna reka. Prav tako je tudi z 
Dravo, ki je hidroenergetsko najbolj pomembna in hidrotehnično najbolj preo-
blikovana slovenska reka, in to ne le v obravnavanem območju temveč v njenem 
celotnem toku. Najbolj neukročeni, "katastrofalni", sta Polskava in Dravinja, zanju 
so značilna obsežna poplavna območja (Šifrer, 1978). Poplavni svet Dravinje in Pol-
skave je s 6554 ha po velikosti takoj za Ljubljanskim barjem, ki je največje popla-
vno območje v Sloveniji (8034 ha). Od tega odpade na območja rednih ali skoraj 
vsakoletnih poplav skoraj 54 % (3511 ha), preostala območja (3043 ha) pa pridejo 
pod vodo le ob izjemnih, katastrofalnih poplavah. V naši preglednici in na karti so 
prikazana poplavna območja največjih možnih oziroma izjemnih poplav. Zato ni 
naključje, da je od vseh občin najbolj ogrožena občina Kidričevo, v kateri zavze-
majo površine, ki jih potencialno ogrožajo poplave, kar 2572 ha ali 37,4 % občine. 
Tej sledi na račun izjemno velikih poplavnih površin ob Dravi občina Ptuj s 25,1 %. 
Za Dravinjo z Oplotnico v zaledju in Polskavo je značilno, da imata v svojem po-
rečju izrazito hudourniški značaj. Do tipičnega razlivanja poplavnih voda prihaja v 
njunih spodnjih tokovih, kjer se že lahko uveljavi zajezitvena vloga Drave. Sicer pa 
je za poplave ob Dravinji značilno, da ne trajajo dolgo, ob zgornjem toku samo ne-
kaj ur, ob srednjem in spodnjem toku pa ne več kot en dan. To pa seveda drži samo 
pri kratkotrajnih plohah in nalivih, pri daljšem deževju, ko pada dež po dva, tri ali 
več dni, pa se poplave ustrezno podaljšajo. K vsemu temu močno prepletenemu do-
gajanju v poplavnem svetuje v preteklosti veliko prispeval tudi človek, in to največ 
z obdelavo tal in pretiranim krčenjem gozdov ter izgradnjo številnih mlinov, žag in 
drugih obratov na vodni pogon. Velika večina teh starih obratov danes ne deluje več, 
na Pohorju pa postopoma narašča število majhnih elektrarn. 

Zemeljski plazovi 

Območja, ogrožena zaradi plazov, smo izločili v dveh fazah. Najprej smo izločili 
območja trdnejših oziroma odpornejših kamnin. To so na obravnavanem območju 
spodnjemiocenski konglomerati, peščenjaki, andezitni tufi in tufiti. Poleg tega smo 
izločili vsa pobočja z nakloni pod 12°, kjer so plazovi manj verjetni. Tako so nam 
ostala strmejša pobočja na manj odpornih klastičnih sedimentih. Ta smo razdelili v 
dve skupini. Manj ogrožena so tista z nakloni do 20°, bolj ogrožena pa tista z naklo-
nom nad 20°. 

V zgornjih delih hudourniških grap in dolin je v manj odporni kamninski sestavi, 
zlasti Haloz, postopoma prišlo do močne poglobitve strug in do nastanka številnih 
žlebov, ki močno razčlenjujejo pobočja. Razčlenjenost Haloz je raziskoval tudi 
Šifrer (1978), ki je ugotovil, da je tu na dobrih 5 % površja razčlenjenost tako velika, 
da je gostota dolin večja od 36 dolin na km2. Posredno lahko to vidim tudi iz karte, 
ki prikazuje ogroženost zaradi zemeljskih plazov. 



Tipi pokrajin in naravne nesreče 

Neurje 3. in 4. julija 1989, ki je zahtevalo pet človeških življenj, je v Halozah 
povzročilo ogromno razdejanje predvsem zaradi velikega števila usadov. Škoda je 
bila izjemno velika. V nekaj urah so v Žetalah namerili 106,7 mm padavin, kar je do-
slej največja zabeležena julijska količina padavin na tem mestu. Ta padavinska posta-
ja sicer leži nekoliko južneje od najbolj prizadetega območja, vendar ocenjujemo, da 
je bilo tam vsaj 150 mm padavin (Orožen Adamič, 1990 a). S pomočjo letalskih 
posnetkov (Geodetski zavod SRS dne 16. 7. 1989) je bilo ocenjeno (Natek, 1990), 
da je bilo vsega skupaj približno 5000 usadov, kar je tudi za svetovne razmere izjem-
no število. Ker je prizadeto območje obsegalo samo 106 km2, se je v povprečju spro-
žilo 47 usadov na km2. Če pa upoštevamo še dejstvo, da je približno 40 % površja 
pod gozdom, kjer ni bilo veliko usadov, dobimo za kmetijska zemljišča povprečno 
gostoto približno 120 usadov na km2. Tovrstna nadloga je zelo razširjena v celotnem 
terciarnem obrobju Panonske kotline. 46,5 % usadov se je sprožilo v dolinskih zatre-
pih in na strmih pobočjih grap, kjer so geomorfni procesi naj intenzivnejši, vendar pa 
je k temu veliko prispeval tudi človek s kmetijsko rabo strmih pobočij in z gradnjo 
cest ter poljskih poti. 20,4 % usadov se je utrgalo nad cesto ali pod njo, 24,8 % pa na 
spodnjih robovih njiv in vinogradov (Natek, 1990). 

Škoda, ki jo je povzročilo to neurje, je bila ocenjena na 7,8 % takratnega družbe-
nega proizvoda Slovenije. Temu je sledilo še več neurij in skupna škoda v Sloveniji 
je bila ocenjena na 14 % DP. Prizadetih je bilo 20 nekdanjih občin, od teh najbolj 
občini Ptuj (126 % DP) in Slovenska Bistrica (155 % DP). Največji delež škode, kar 
38 %, je bil v kmetijstvu, temu je sledila škoda v prometu in zvezah s 33 % (Orožen 
Adamič, 1990 b). Poleg teh "običajnih" posledic so bile obsežne tudi sekundarne 
posledice. Zaradi izjemno velikih količin vode je prišlo do onesnaženja pitne vode s 
pesticidi, torej do značilne ekološke nesreče. Z zdravo in neonesnaženo pitno vodo 
je bilo treba oskrbovati 40.700 (58 %) od 69.900 prebivalcev takratne občine Ptuj 
(Meglič, 1990). To je bila ena največjih naravnih nesreč na tem območju, izjemna 
situacija, ki je prerasla v ekološko nesrečo velikih razsežnosti. Zato je sanacija po-
sledic zelo dolgotrajna in zapletena ter še vedno traja. 

Karta ogroženosti zaradi zemeljskih plazov prikazuje potencialno ogrožena ob-
močja, ugotovljena s pomočjo značilnosti litološke zgradbe in naklonov zemljišč. 

Celotno območje je razdeljeno na tri kategorije: neogrožena, manj ogrožena in 
bolj ogrožena območja. Druga obsegajo 12,6 % površine, tretja pa 5,5 % površine 
(5726 ha). Karto smo primerjali z analizo dogajanj v letu 1989 in ugotovili, da se 
teoretična predpostavka izjemno sklada z dejanskim dogodkom. Kot najbolj ogrožen 
izstopa osrednji del Haloz, tako imenovanih Vinorodnih Haloz, v občini Majšperk, 
kjer je bilo tudi leta 1989 največ zemeljskih plazov. To je območje, ki bi ga lahko 
približno omejili z Dravinjo na severu, Rogatnico na vzhodu in jugu ter Jelovškim 
potokom na zahodu. Tu ne gre za posamezne, temveč za zelo številne usade, ki so 
marsikje značilna pokrajinska poteza. Del Haloz, ki je vzhodno od tu, je bil, z izjemo 
manjšega območja nad Cirkulanami, manj prizadet. Za pogosto pojavljanje usadov v 
Halozah so odločilni predvsem trije dejavniki (Natek, 1990): neprepustna lapornata 
podlaga, zelo strma pobočja in kmetijska raba strmih pobočij. 
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Tabela 12: Ogroženost zaradi zemeljskih plazov z odstotnimi deleži površin 

Občine Neogroženo Manj ogroženo Bolj ogroženo Skupaj 

Destrnik - Trnov. vas 91,6 8,3 0,1 100,0 
Dornava 93,7 6,2 0,1 100,0 
Gorišnica 70,9 20,4 8,7 100,0 
Juršinci 82,0 17,4 0,6 100,0 
Kidričevo 100,0 0,0 0,0 100,0 
Ljutomer 91,9 7,5 0,6 100,0 
Majšperk 55,4 22,4 22,2 100,0 
Ormož 89,2 10,4 0,3 100,0 
Ptuj 94,4 4,9 0,7 100,0 
Videm 57,9 24,5 17,6 100,0 
Zavrč 52,7 35,4 11,8 100,0 

SKUPAJ 81,8 12,6 5,5 100,0 

Naša karta kaže, da zemeljski plazovi bistveno manj ogrožajo Slovenske gorice, 
izstopa le območje nekoliko višjih in bolj razgibanih Jeruzalemskih goric. 

Potresi 

Celotno Spodnje Podravje s Prlekijo je v 7. stopnji MCS ogroženosti (Pravil-
nik. . . ) . To je v Sloveniji eno samo sklenjeno in močno razvejano območje, ki se 
razteza od Primorske prek osrednje Slovenije, dela Kamniških ali Savinjskih Alp, 
dalje proti vzhodni Sloveniji vse do Goričkega in Lendave. Naši predpisi o gradnji 
na seizmičnih območjih upoštevajo 12-stopenjsko potresno lestvico MCS (Mer-
calli-Cancani-Sieberg). Ta vključuje nekatere količinske opredelitve, k i j ih ni v MCS 
in drugih lestvicah (Lapajne, Tomaževič, 1991). Ob potresih z učinki 7. stopnje po 
MCS se večina prebivalstva prestraši, od 40 do 50 % slabših zgradb ima lahko 
manjše poškodbe. Na cestah in poteh se ponekod pojavijo razpoke in manjši usadi, 
možne so tudi lažje poškodbe stikov cevovodov na vodovodnih omrežjih. Smrtnih 
žrtev pa razen v izjemnih primerih ne pričakujemo. 

Druge naravne nesreče 

Ker so v Halozah veliki nakloni zemljišč in pozimi lahko zapade tudi več kot 
meter snega, so v takih razmerah na golih pobočjih pogosti tudi snežni plazovi. Za-
radi razmeroma majhnih višinskih razlik so podobno kot usadi zelo številni, a veči-
noma manjši, krajši. Iz Haloz so znani tudi primeri smrtnih žrtev v snežnih plazovih. 

Slovenija leži na geografskem območju, kjer so ugodne podnebne razmere za 
nastanek neviht in toče. Za točo je značilno, da pada navadno na ostro omejenih 
površinah. Običajno jo spremlja močan veter, ki še dodatno poveča škodo. Toča 
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površinah. Običajno jo spremlja močan veter, ki še dodatno poveča škodo. Toča 
pada skoraj samo v toplejši polovici leta, od maja do oktobra. V Sloveniji ni ob-
močja, ki bi bilo varno pred njo. Najhujša neurja so najpogostejša v drugi polovici 
julija in prvi polovici avgusta. Največjo škodo povzročajo neurja s točo v severo-
vzhodni Sloveniji, kjer so številni intenzivni nasadi (npr. vinogradi). Na splošno je v 
Slovenskih goricah pogostejša kot v Halozah. Do leta 1980 so v severovzhodni Slo-
veniji branili pred točo 256.000 ha, do leta 1984 se je branjeno območje povečalo 
celo na 980.000 ha. V javnosti so žive razprave o uspešnosti obrambe pred točo, in 
to predvsem zaradi težav merjenja učinkovitosti. 

Glede na točo severovzhodna Slovenija ne izstopa iz slovenskega povprečja (1,7 
dneva s točo na postajo), prav narobe, presenetljivo je, da je njen najbolj vzhodni del 
celo nekoliko pod njim. Podobno sliko kažeta maksimalno število dni s točo po 
opazovalnih postajah in razmerje med povprečnim številom dni s točo in povprečnim 
številom dni z nevihtami. Na hranjenem območju severovzhodne Slovenije se število 
dni s točo iz leta v leto močno spreminja. V zadnjih letih je bilo največ dni s točo 
leta 1975, in sicer 36, najmanj pa leta 1981, in sicer 8. Povprečno torej približno 20 
vsako leto. V letu 1987 je bilo na tem območju 27 dni s točo, kar je sicer več od 
povprečja, vendar manj kot v letu 1975. Ob uničevalni vlogi neurij in toče je pogosto 
vse premalo upoštevana rušilna moč vetra in padavin, ki spremljajo neurja. Posledice 
vetra nas opozarjajo na vrtinčenje in ponekod na kanaliziranje rušilnega vetra po 
dolinah. Ugotavljamo, da se običajno med seboj prepleta več rušilnih dejavnikov: 
toča, veter in kratkotrajne intenzivne padavine. Voda odnaša dele zemljišč, uničuje 
ceste in poti, prenaša material in s tem opustoši pokrajino. Navadno imamo opravka 
z razdiralno kombinacijo različnih naravnih sil. 

Ta del Slovenije se srečuje tudi s sušo. Zbiranje podatkov o posledicah suše je 
težavno, ker se v največji meri odraža v manjši proizvodnji in skoraj nič v nepo-
sredni škodi. Manjša proizvodnja pa je lahko delno posledica dejanske prizadetosti, 
delno pa tudi neustreznih ukrepov pri zmanjševanju posledic. Nazoren primer je bila 
slaba rast sladkorne pese spomladi 1983. Ker nimamo dobro izdelane metodologije 
zbiranja podatkov o škodi pri tovrstnih nesrečah, ni bilo mogoče sistematično zbrati 
zadosti informacij o dejanski škodi. Izjema so bili podatki o pomanjkanju pitne vode. 
Kmetijstvo prizadene suša na več načinov (Čeplak, 1989): 

— zaradi pomanjkanja vlage v tleh se poljščine ne morejo normalno razvijati in 
dajo manjši pridelek; 

— otežena je priprava zemlje za setev in obdelovanje; 
— bistveno se zmanjša pridelek krme na travnikih in prirast trave na pašnikih; 
— živinorejo prizadene pomanjkanje pitne vode zlasti v bolj odmaknjenih pre-

delih brez vodovodnega omrežja; 
— zmanjša se pridelek sadja in povrtnin. 

Spomladanska suša ovira pripravo polj za spomladansko setev. Poletna suša po-
gosto prizadene celotno Slovenijo, saj dolgotrajna vročina izsuši prst. Prizadete so 
lahko vse kulture, najbolj pa koruza, sladkorna pesa, krompir, hmelj, travniki in sa-
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dovnjaki. Pogosto se zgodi, da je pridelek koruze za 20 do 30 % slabši od načrto-
vanega, ponekod v gričevnatih Halozah in Slovenskih goricah pa celo od 60 do 70 %. 

Naravne nesreče in tipi pokrajin 

Zaradi rednih (običajnih) in največjih (maksimalnih) poplav so najbolj ogroženi 
ravninski tipi pokrajin. Tip pokrajine na silikatnem produ z brestom in dobom ter 
naklonom pod 2° je najbolj ogrožen, saj poplavni svet zavzema skoraj polovico vseh 
površin. Dobro tretjino površin predstavlja poplavni svet v tipu pokrajine na glini in 
melju z belim gabrom in dobom ter nakloni pod 2°, slabo tretjino pa v tipu pokrajine 
na silikatnem produ z belim gabrom in dobom ter nakloni pod 2°. Več kot četrtino 
površin pomeni poplavni svet v tipu pokrajine na silikatnem produ z bukvijo, ko-
stanjem in hrasti ter nakloni pod 2°. Ostali tipi pokrajin so v celoti ali skoraj v celoti 
zunaj območja rednih poplav. 

Zemeljski plazovi potencialno najbolj ogrožajo tip pokrajine na laporju in peš-
čenem laporju z bukvijo, kostanjem in hrasti ter nakloni nad 20°, saj več kot štiri 
petine površin tega tipa pokrajine spada med bolj ogrožena območja. Sledi tip po-
krajine na glini in melju z bukvijo, kostanjem in hrasti ter nakloni nad 12°, kjer je 
bolj ogrožena četrtina površin in manj ogrožene skoraj tri četrtine površin. V tipu 
pokrajine na pesku z bukvijo, kostanjem in hrasti ter naklonom nad 12° je bolj 
ogrožena petina površin, manj pa dve tretjini površin. Pri preostalih tipih je delež 
manj in bolj ogroženih površin bistveno manjši. 

Ker celotno Spodnje Podravje s Prlekijo spada v isto potresno območje s 7 stopnjo 
MCS, so prav tipi pokrajin tisti, ki zaradi razlik v stabilnosti kamninske podlage 
določajo večjo ali manjšo potresno varnost. 

Med naravnimi nesrečami, ki različno prizadenejo posamezne tipe pokrajine, je 
tudi suša. Največja nevarnost suše je v tipu pokrajine na silikatnem produ z belim 
gabrom in dobom, kjer padavinska voda skozi prepustni prod hitro odteče. Podobno 
je s tipom pokrajine na silikatnem produ z brestom in dobom. Pred sušo so slabo 
zaščiteni tudi tisti tipi pokrajin na prisojnih pobočjih v gričevju, pri katerih sta kam-
ninska podlaga pesek ali peščeni lapor. 

Sklep 

Vsak tip pokrajine ima svoje značilnosti in zakonitosti ter soodvisnosti, ki so 
nastale med naravnimi in družbenimi sestavinami pokrajine. Za vsak poseg v pokra-
jino je te zakonitosti treba poznati, če res želimo s pokrajino smotrno gospodariti. To 
še posebej velja za naravne nesreče, ki so izrazit primer povezanosti naravnih in 
družbenih sestavin pokrajin. Šele znanje o posameznih sestavinah pokrajin (kamni-
ne, vode, prst, rastje, prebivalstvo in podobno) in njihovi medsebojni povezanosti 
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omogoča preprečevanje naravnih nesreč, zniževanje njihovega števila ali vsaj zmanj-
ševanje njihovih posledic, kar pomeni ekološki in ekonomski prihranek. 
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OGROŽENOST IN REGENERACIJSKE SPOSOBNOSTI 
POVRŠJA SEVEROVZHODNE SLOVENIJE NA OSNOVI 

REGENERACIJE POVRŠJA V HALOZAH PO 
KATASTROFALNEM NEURJU JULIJA 1989 

Karel Natek* 

ENDANGERMENT AND REGENERATIVE CAPACITIES OF THE SURFACE 

IN NORTHEAST SLOVENIA, DEFINED ON THE BASIS OF SURFACE 

REGENERATION IN HALOZE AFTER THE STORMS OF JULY 1989 

Abstract 

In the hilly world on the margins of the Pannonian lowlands, landslides slide often down the 

poorly consolidated Tertiary sediments. On 106 sq km of Haloze, over 5000 landslides occur-

red during the storms of July 3, 1989. On the basis of the follow-up of spontaneous regenera-

tion of the surface in the following years, regenerative capacities were established of the sur-

face in this part of Slovenia. Regeneration has already been completed where the slid mass 

accumulated (lower section of slopes and valley bottoms), but large "scars" are still evident 

on the slopes. The extensive abandoning of land cultivation has already become evident, 

resulting in the collapse of cultural landscape on the steep slopes and the concentration of 

activities on the tops of ridges and in the valley bottoms. The hazard of landslides continues 

to be an important factor of limitation for the further human activity in this hilly landscape. 

Key words: Landslides, Land use, Geomorphic processes, Regenerative capacities of land-

forms, Surface regeneration 

Zemeljski plazovi 

v gričevnatem svetu vzhodne Slovenije 

Zemeljski plazovi spadajo med najbolj značilne in pogostne geomorfne pojave na 

celotnem gričevnatem obrobju Panonske kotline, zgrajenem iz slabo do zmerno spri-

jetih, glinastih in peščenih oligocenskih ter miocenskih sedimentov. Skoraj ob vsa-

kem močnejšem poletnem neurju se sprožijo desetine ali celo stotine zemeljskih pla-

zov, ki prizadenejo obdelovalne površine, prometnice in druge infrastrukturne objekte 

ter včasih tudi stanovanjska in gospodarska poslopja. V geografski literaturi so 

številne študije o posledicah takšnih ujm (mdr. Melik in sod., 1954; Šifrer - Žagar, 

1960; Šifrer, 1981; Natek, 1983; Gabrovec - Brečko; 1990; Natek, 1990 a). V njih 

* Dr., zasebni raziskovalec, Trnovski pristan 8, 1000 Ljubljana, SLO. 
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najdemo veliko podrobnih podatkov o posledicah ujm, pa tudi o geografski razpore-
ditvi zemeljskih plazov in o njihovi povezanosti z ostalimi pokrajinskimi značil-
nostmi, predvsem s kamninsko zgradbo, reliefno izoblikovanostjo in rabo tal. 

Ena najhujših tovrstnih ujm je 3. julija 1989 prizadela Haloze, kjer se je v nekaj 
urah na 106 km2 ozemlja sprožilo prek 5000 zemeljskih plazov, 47 na km2, oziroma 
ok. 120 na vsak km2 kmetijskega zemljišča (Natek, 1990 a, 11). 

Že Radinja (1974, 1983 a, 68) je ugotovil, da je v gričevnatih pokrajinah vzhodne 
Slovenije veliko več zemeljskih plazov, kot jih prikazujejo uradni podatki. Glavni 
razlog je v tem, da se upoštevajo le redki plazovi, ki povzročijo večjo škodo, mno-
žice manjših plazov pa prizadeti kmetje ob ujmah niti ne prijavljajo, ker to pač nima 
nobenega smisla in ker "zemeljske plazove ponekod smatrajo že kot normalno stanje 
in ne kot nesrečo." (Žiberna, 1992, 14) Radinja (1974, 95) je na okoli 400 km2 gri-
čevja v zgornjem delu porečja Sotle ugotovil prek 600 zemeljskih plazov in pri tem 
poudaril, da so vmes tudi precejšnja območja brez njih. Veliko večjo gostoto je ugo-
tovil v severozahodnem delu Slovenskih goric, enem najbolj plažo vitih območij v 
Sloveniji, kjer je na ok. 200 km2 kar 1100 zemeljskih plazov (5,5 plazov na 1 km2), 
še večjo gostoto pa sem ugotovil v zahodnem delu Voglajnskega gričevja, in sicer kar 
325 zemeljskih plazov na 35 km2 ozemlja (9,3 plazov na 1 km2; Natek 1990 b, 45). 

Dosedanja proučevanja zemeljskih plazov so pokazala, da so poglavitni dejavniki 
njihove razporeditve v pokrajini kamninska zgradba, raba tal in reliefna izoblikova-
nost. Ker je večina zemeljskih plazov plitva in zajema le plast prepereline na površju, 
ne gre toliko za labilnost kamninske podlage, temveč predvsem za labilnost prepe-
relinske plasti, na kar pa kamninska podlaga vpliva z vrsto prepereline in vodnih 
razmer v tleh (za proženje plazov je "najprimernejše" menjavanje lapornatih in pešče-
nih plasti). Na proučevanem delu Voglajnskega gričevja se je kar 48,6 % vseh zemelj-
skih plazov (158) sprožilo v spodnjemiocenskih govških plasteh, za katere je značil-
no menjavanje plasti peska in peščenjaka ter peščenega laporja (Natek, 1990 b, 45). 

Za plitve zemeljske plazove je značilno naglo odzivanje na spreminjanje zuna-
njih dejavnikov, predvsem množine vode v preperelini. Večina tovrstnih zemeljskih 
plazov se sproži ob večjih nalivih, ko preperelina v kratkem času vsrka velike 
množine vode (Radinja, 1983 a, 70-71). Šifrer (1981, 183) je ob neurju avgusta 
1980 v severnem delu Slovenskih goric ugotovil celo povezanost plazov z izviri, saj 
so se ob neurju iz tal "sprostile velike količine vode, ki so raztrgale spolzelo gradivo 
ter ga.. . prenašale navzdol po pobočjih, pa tudi še naprej po dolinah." 

Podobno hiter je tudi odziv na poseganje človeka v preperelinsko plast. Ob ne-
urju v Halozah julija 1989 se je kar 45,3 % proučenih zemeljskih plazov (od 2598) 
utrgalo tik nad ali pod cesto oziroma poljsko potjo, na zgornjem ali spodnjem robu 
njive ali vinograda ter na omejkih (Natek, 1990 a, 14). 

Nadalje je bila ugotovljena tesna povezanost med pojavljanjem zemeljskih 
plazov in rabo tal. Radinja (1974, 90) je na Zgornjem Sotelskem ugotovil, da se je 
87 % zemeljskih plazov sprožilo na travnikih ter v sadovnjakih in le 13 % na njivah 
in v vinogradih, vrtovih in gozdovih. Tudi ob ujmi julija 1989 v Halozah se je 
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70,5 % zemeljskih plazov sprožilo na travnikih, pašnikih in v sadovnjakih, 23,0 % 
na njivah in vinogradih ter 6,4 % v gozdovih (Natek, 1990 a, 13). 

Tolikšno odvisnost zemeljskih plazov od rabe tal je mogoče razložiti na dva na-
čina: zemeljski plazovi so sestavni del sistema naravnih procesov in so obstajali že 
pred prihodom človeka, ki se je prilagodil obstoječim naravnim razmeram in njive 
ter vinograde napravil na stabilnejših, manj vlažnih delih pobočij, labilnejše dele pa 
je namenil za travnike, pašnike in sadovnjake. Druga možnost pa je, da je proženje 
zemeljskih plazov sprožil šele človek s krčenjem gozda (Radinja, 1974, 90-91; 
1983 a, 71). Medtem ko na razgaljenih površinah (njive, vinogradi) večina padavin 
odteče po površini, je na travnikih in v sadovnjakih zaradi travne ruše veliko več 
pronica v preperelino in jo destabilizira (Radinja, 1974, 91). Pri tem je zelo po-
membna raznolikost v rabi tal na pobočjih, saj se "razdrobljena zemljiška posest, 
drobna parcelacija in polikulturne poteze tradicionalnega kmetijstva kažejo kot 
oblike, ki v terciarnem gričevju v največji meri lovijo ravnotežje med denudacij-
skimi in usadnimi procesi... Gre za prilagajanja, pridobljena z izkušnjami, ki jih je 
terjala življenjska nuja. Zato zgodovinsko pridobljenih izkušenj pri kakršnikoli 
preobrazbi teh pokrajin ne bi smeli prezreti." (Radinja, 1983 a, 72). 

Tudi odnos med zemeljskimi plazovi in rabo tal v Halozah julija 1989 govori v 
prid tej trditvi, vendar pa so podrobna proučevanja zemeljskih plazov v Voglajnskem 
gričevju pokazala, da obstajata dva različna tipa zemeljskih plazov, ki sta različno 
povezana z rabo tal (Natek, 1990 b). Tam je bilo namreč ugotovljeno, da se je 
52,9 % zemeljskih plazov sprožilo v gozdu, tako da gostota zemeljskih plazov na 
gozdnih površinah (11,8 plazov/km2) precej presega gostoto na negozdnih površinah 
(7,5 plazov/km2). Statistična analiza je pokazala, da raba tal tam ne vpliva bistveno 
na pojavljanje zemeljskih plazov, kar pomeni, da so plazovi kot naravni pojav tam 
"obstajali že pred krčenjem gozda kot pomemben člen denudacijsko-erozijskega 
sistema geomorfnih procesov in ga človekova dejavnost v tem prostoru ni bistveno 
spremenila." (Natek, 1990 b, 57) To navidezno neskladje je mogoče razložiti s tem, 
da se zemeljski plazovi pojavljajo v dveh zelo različnih sistemih geomorfnih pro-
cesov, in sicer kot sestavni del sistema pobočnih procesov in sistema fluvioerozijskih 
procesov. 

Plitvi zemeljski plazovi so poleg polzenja tal najbolj razširjena oblika premikanja 
delcev po pobočjih in eden najpomembnejših geomorfnih procesov v gričevnatem 
svetu na obrobju Panonske nižine. Radinja (1974, 83) jih je opredelil kot "drobna, 
lokalno porušena ravnotežja preperelinske odeje teh pobočij ... že glede na razvojni 
prostor prej posledica pedogenetskih kot morfogenetskih procesov." Ker so tovrstni 
plazovi plitvi, se hitro regenerirajo, tako da so nas gladka pobočja z razmeroma tan-
ko preperelino zavedla s svojo "lažno" stabilnostjo. 

Izjemno množico zemeljskih plazov julija 1989 v Halozah je sprožila za panon-
ski del Slovenije izjemno velika množina padavin (150-200 mm v 24 urah; 3. in 4. 
julija 1989). Pomembno je bilo tudi, da so tam obdelovalne površine na zelo strmih 
pobočjih. Kar 89,5 % vseh proučenih plazov (2325) se je sprožilo na strminah nad 
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25°, ki so v ostalem delu Slovenije večinoma pod gozdom, v Halozah pa so na njih 
vinogradi, sadovnjaki in predvsem travniki (Natek, 1990 a, 12). 

Ob ujmi v Halozah so se plazovi prožili dobesedno povsod, vendar več kot polo-
vica (1358 oz. 52,3 %) sredi gladkih, zelo strmih pobočij, brez neposredne povezave 
s fluvioerozijskimi procesi (Natek, 1990 a, 12). Za te plazove je zelo značilna tudi 
povezanost z neposrednimi človekovimi posegi v preperelinsko plast. Ob ujmi v 
Halozah se je kar 1179 plazov (45,3 %) sprožilo zaradi porušitve labilnega ravno-
vesja v preperelini, 20,4 % se jih je utrgalo tik nad ali pod cesto oziroma poljsko 
potjo, 12,5 % na spodnjem robu njive ali vinograda in 10,0 % na spodnjem robu 
opuščenih njiv ali vinogradov (Natek, 1990 a, 14). 

Na območju Spodnjega Podravja s Prlekijo so zelo velike razlike v pojavljanju 
tovrstnih, "pobočnih" plazov. Medtem ko so na haloških pobočjih zelo pogosti, jih v 
srednjih in vzhodnih delih Slovenskih goric skorajda ni. Po pripovedovanju doma-
činov se tam manjši zemeljski plazovi pojavljajo le včasih ob novogradnjah na po-
bočjih, ob širjenju poljskih poti in na omejkih, na spodnjem robu njiv. Glavna 
razloga za te razlike sta kamninska podlaga (v Halozah predvsem srednjemiocenski 
laporji, v južnem in vzhodnem delu Slovenskih goric pliocenske rečne naplavine, 
predvsem pesek in prod z vložki gline) in bistveno večja strmina pobočij v Halozah 
kot posledica intenzivnejših erozijskih in denudacijskih procesov zaradi recentnega 
tektonskega dviganja gričevja. 

Ob ujmi v Halozah je bil dobršen del plazov navezan na specifične lokacije, kjer 
so recentni geomorfni procesi naj intenzivnejši: izmed 2598 proučenih plazov se jih 
je 755 (29,1 %) utrgalo v dolinskih zatrepih, 353 (13,6 %) na strmem pobočju grape 
ali dolinice in 134 (5,2 %) na konveksnem pregibu na zgornjem robu grap (Natek, 
1990 a, 12). 

V Voglajnskem gričevju, na Sotelskem in tudi v severnih delih Slovenskih goric 
so večji, trajnejši zemeljski plazovi zelo pogosto povezani s fluvioerozijskimi obli-
kami in se pojavljajo predvsem v dolinskih zatrepih. Terensko proučevanje plazov v 
Halozah in Slovenskih goricah je celo pokazalo, da so dolinski zatrepi (t. j. območja 
naj intenzivnejših recentnih geomorfnih procesov) tod skoraj povsem brez tovrstnih 
trajnejših zemeljskih plazov. Dosežena stopnja poznavanja problematike še ne do-
pušča splošno sprejemljive razlage teh velikih razlik. 

Regeneracija površja po ujmi 1989 v Halozah 

Spremljanje spontane regeneracije pobočij, na katerih so se ob ujmi 1989 sprožili 
tako številni zemeljskih plazovi, nam daje zanimiv vpogled v regeneracijske spo-
sobnosti površja. Zaradi množičnosti plazov in omejenih finančnih ter tehničnih 
možnosti je bila sanacija po katastrofi omejena le na najbolj prizadeta mesta, vse 
ostalo območje pa se regenerira povsem spontano. 
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Spremljanje tega naravnega procesa je pokazalo, da je regeneracijska sposobnost 
reliefa kot del kompleksne regeneracijske sposobnosti okolja, kakor jo navaja Zakon 
o varstvu okolja, zelo konkretna lastnost okolja, ki jo je potrebno upoštevati pri 
proučevanju ranljivosti okolja in pri presojah vplivov na okolje. V tem zakonu se 
regeneracijska sposobnost (okolja) sicer nanaša na hitrost in stopnjo prilagoditve 
dejavnikov okolja na nove človekove posege, ki spremenijo ravnovesje med pokra-
jinskimi elementi (Študija ranljivosti..., 1996, 52), vendar pa očitno velja tudi za 
geomorfne procese same, neodvisno od človekovega delovanja. Ker je ocena regene-
racijskih in nevtralizacijskih sposobnosti reliefa osnova za oceno še sprejemljivega 
obsega obremenjevanja okolja, postane s tem tudi eden najpomembnejših podatkov 
o reliefu za potrebe prostorskega načrtovanja. 

Čeprav je bila ujma v Halozah za prizadete prebivalce huda osebna tragedija s 
trajnimi posledicami (mdr. opustitev obsežnih kmetijskih površin), je bilo takratno 
dogajanje z vidika naravnih procesov le "silovita pospešitev geomorfnih procesov, ki 
so v nekaj urah premaknili tolikšne množine materiala kot v stoletjih ali morda celo 
tisočletjih normalnega, vsakodnevnega dogajanja," (Natek, 1990 a, 12), ki nam je 
omogočilo izjemno nazoren vpogled v delovanje recentnih geomorfnih procesov. 

Pri regeneraciji površja po ujmi 1989 v Halozah so velike razlike med mesti pro-
ženja zemeljskih plazov in mesti, kjer se je plazno gradivo odložilo. Ker se je zaradi 
izjemne množine padavin velik del zemeljskih plazov spremenil v hitro tekoče blatne 
tokove (40,6 % od proučenih 2598 plazov) oziroma počasneje tekoče viskozne 
tokove (17,7 %), se je plazno gradivo večinoma odložilo v dnu dolin in na vršajih ob 
izstopu v širše doline, kjer ga je že naslednje leto skoraj v celoti spet prerasla trava. 
Po sedmih letih tod ni več opaziti nikakršne povezanosti s proženjem plazov. Eden 
od "rezultatov regeneracije" je tudi ponovna gradnja stanovanjskih hiš na najbolj 
ogroženih, zgornjih delih vršajev! 

Tudi zemeljski plazovi, ki so se ustavili na pobočjih, predvsem v spodnjih, manj 
strmih delih, so večinoma že izginili. Na travnikih so jih kmetje ponekod zravnali z 
brananjem, drugod pa jih je tudi prerasla trava; le pri nekaterih večjih je opaziti izbo-
kline in druge površinske nepravilnosti. 

Nasprotno pa so na pobočjih še vedno velike brazgotine na mestih, kjer so se pla-
zovi utrgali. Čeprav je bila večina plazov majhnih in plitvih, so se plazne kotanje v 
sedmih letih le delno zarasle, še posebno tam, kjer je prišla na površje živoskalna 
podlaga. Plazne kotanje so v vseh letih po ujmi 1989 pomenile izgubo obdelovalnih 
površin, prizadeti kmetje pa ocenjujejo, da na teh mestih ne bo mogoče kositi še naj-
manj deset let. 

Zelo pomemben "stranski" učinek regeneracije površja je trajno opuščanje obde-
lovalnih površin na najbolj prizadetih pobočjih. Podrobnejša analiza opuščanja, ki je 
predvsem zaradi družbenogeografskih dejavnikov tudi drugod po Halozah zelo 
močno, sicer še ni bila opravljena, vendar ocenjujem, da je bilo doslej opuščenih ok. 
20 % prizadetih kmetijskih površin, predvsem travnikov. Spontano regeneracijo za-
radi zemeljskih plazov degradiranega površja spremlja torej zelo obsežno propa-
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danje kulturne pokrajine. Zaradi hitrega opuščanja govedoreje v naslednjih letih in 
vse manjšega števila kmetij, ki so eksistenčno odvisne od zemlje, se bo ta proces na-
daljeval tudi v naslednjih letih. 

Ugotovljene razlike v pojavljanju zemeljskih plazov in v hitrosti regeneracije 
prizadetih površin nam omogočajo klasifikacijo površja glede na ogroženost zaradi 
zemeljskih plazov in regeneracijsko sposobnost (tabela 1). Na osnovi teh razlik 
lahko izdelamo regeneracijske modele, s katerimi je možno napovedovati nadaljnji 
razvojni trend ter dobljene rezultate iz območja, prizadetega ob ujmi julija 1989 
ekstrapolirati na celotno proučevano območje. Sicer moramo upoštevati že omenjeno 
manjšo intenzivnost recentnih geomorfnih procesov v manj razčlenjenih in polo-
žnejših Slovenskih goricah, vendar dosedanji rezultati proučevanj posledic hudih 
neurij v gričevnatem delu Slovenije kažejo na veliko verjetnost podobnih učinkov 
tudi tam. 

Ogroženost zaradi zemeljskih plazov in regeneracij ske 

sposobnosti površja 

Dosedanja proučevanja zemeljskih plazov v gričevnatem svetu iz terciarnih 
kamnin so pokazala velike razlike v stopnji ogroženosti in sposobnosti regeneracije 
med posameznimi deli površja, kar bi lahko koristno uporabili pri načrtovanju na-
daljnjega razvoja pokrajine. Obstoječe površje je namreč rezultat delovanja recent-
nih geomorfnih procesov, predvsem denudacijskih (vključno s proženjem zemeljskih 
plazov) in erozijskih. Vse to dogajanje je tesno prepleteno v labilen sistem geo-
morfnih procesov s precejšnjo stopnjo samoregulacijskih sposobnosti, ki vključuje 
tudi regeneracijo površja po sproženju zemeljskega plazu. 

S procesi regeneracije je tesno povezana tudi sanacija posledic zemeljskih pla-
zov, ki je v primerjavi z naravnimi procesi regeneracije zelo skromna, saj je sanacija 
plazov zelo draga in smotrna le v primeru ogroženosti vitalnih objektov, medtem ko 
sanacija manjših, zelo številnih zemeljskih plazov, presega tehnične in finančne zmo-
žnosti večine lastnikov zemlje, kar praviloma pomeni prepustitev površja naravni, 
spontani regeneraciji. 

Tabela 2 prikazuje stopnjo ogroženosti delov površja zaradi zemeljskih plazov 
ter omejitve poseganja, s katerimi se lahko izognemo večjim porušitvam labilnega 
naravnega ravnovesja. 
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Tabela 1: Klasifikacija površja glede na ogroženost zaradi zemeljskih plazov in regeneracijsko sposobnost površja 

Tip površja Prevladujoč Pogostnost Vrsta in pre- Debelina Prevladujoča Dosežena Učinek plazov Nadaljnji trend 

geomorfni zem. plazov v vladujoči prepereline raba tal stopnja in regeneracije razvoja 

proces Halozah 1989 učinki zem. regeneracije na rabo tal 

(%) plazov 

ovršje slemen šibka 

denudacija 

srednje debela 

do debela (odv. 

od kam. 

podlage in 

širine slemen) 

naselja, okrog 

njih njive in 

sadovnjaki; 

ceste in poti 

ohranila se bo 

obstoječa raba 

prostora 

zgornji, zmerna, na nji- 0,7 redke in plitve srednje debela vinogradi, plazne kotanje začasno ohranila se bo 

konveksni vah močna plazne kotanje travniki, se počasi zmanjšanje obstoječa raba 

deli pobočij denudacija, 

polzenje tal 

redkeje njive zaraščajo obd. površin; ni 

opuščanja 

prostora 

srednji, močna denu- 43,8 številne, tanka travniki, plazne kotanje močno velik del 

najstrmejši dacija, polzenje večinoma sadovnjaki, se počasi opuščanje površin bo 

deli pobočij tal, proženje plitve plazne vinogradi, na zaraščajo, travnikov in opuščen zaradi 

zem. plazov kotanje do 

skalne podlage 

osojah gozd plazno gradivo 

že poraslo s 

travo 

zaraščanje 

poljskih poti 

nerentabilne 

pridelave, 

širjenje grmičja 

in gozda 

spodnji, akumulacija 7,8 plazne kotanje debela; 1-4 m njive, travniki, plazne kotanje travniki širjenje grmičja 

konkavni koluvija, v koluviju, debela plast na osojah gozd se počasi večinoma in gozda na 

deli pobočij polzenje tal, 

plitvi plazovi 

akum. plaznega 

gradiva 

koluvija zaraščajo, 

plazno gradivo 

vidno le še 

ponekod 

obnovljeni, le 

mestoma opuš-

čeni, 

obnovljene 

poljske poti 

račun travnikov 



Tip površja Prevladujoč Pogostnost Vrsta in pre- Debelina Prevladujoča Dosežena Učinek plazov Nadaljnji trend 

geomorfni zem. plazov v vladujoči prepereline raba tal stopnja in regeneracije razvoja 

proces Halozah 1989 učinki zem. regeneracije na rabo tal 

(%) plazov 

dolinski močna 29,1 zelo pogoste tanka do vinogradi, plazne kotanje močno travniki bodo 

zatrepi denudacija plazne kotanje, srednje debela; travniki, se počasi opuščanje večinoma 

in erozija mestoma pogosto debela sadovnjaki, na zaraščajo, še travnikov in opuščeni, 

(retrogradna spremenjene v akum. koluvija osojah gozd veliko plaznega zaraščanje vinogradi 

e.), akum. erozijska gradiva slabo poljskih poti ostanejo le v 

koluvija, zem. žarišča poraščenega najboljših 

plazovi legah 

zgornji deli akum. koluvija, 1,3 kopičenje plaz- različno debela gozd, travniki ostanki plazov večina večinoma se bo 

grap in močna erozija, nega gradiva in plast koluvija vidni le še travnikov ohranila 

dolinic podpovršinsko 

spiranje 

koluvija ter po-

stopno 

odnašanje 

ponekod, sicer 

porasli s travo 

obnovljena obstoječa raba 

prostora 

srednji in zmerna erozija, - blatni tokovi in različno debela travniki, njive končana, vse v celoti ohranila se bo 

spodnji deli transport akumulacija plast koluvija gradivo poraslo obnovljena obstoječa raba 

grap in gradiva, akum. plaznega in rečnih s travo in prejšnja raba prostora 

dolinic koluvija gradiva naplavin večinoma 

kultivirano 

tal, obnovljene 

poti 

vršaji na šibka erozija, akum. plaznega slabo sortirane njive, travniki, končana, vse v celoti ohranila se bo 

izstopu grap močna gradiva iz in debele rečne naselja gradivo poraslo obnovljena obstoječa raba 

v širše doline akumulacija 

gradiva 

blatnih tokov, 

ki se tu ustavijo 

naplavine, 

pomešane s 

kolu vijem 

s travo in 

večinoma 

kultivirano 

prejšnja raba 

tal, obnovljene 

poti 

prostora 



Tabela 2: Stopnja ogroženosti površja in omejitve poseganja 

Tip površja Stopnja ogroženosti Prevladujoča vrsta zem. 
plazov 

Stopnja omejitve 
poseganja 

Omejitve 

ovršje slemen ni ogroženo 1. stopnja ni posebnih omejitev 
zgornji, konveksni 
deli pobočij 

malo ogroženo v gozdu, 
zmerno ogroženo na 
njivah in vinogradih 

plitvi plazovi, redkeje 
globlji in večji 

3. stopnja ne delati večjih usekov, ne 
delati cest (možne ozke 
poljske poti), ne graditi 
stavb 

srednji, najstrmejši 
deli pobočij 

zelo močno ogroženo na 
travnikih in sadovnjakih, 
zmerno ogroženo v gozdu 

plitvi plazovi, večinoma 
do živoskalne osnove 

4. stopnja izogibati se vsakršnim 
posegom 

spodnji, konkavni 
deli pobočij 

zmerno ogroženo večinoma plitvi plazovi 3. stopnja ne delati večjih usekov, 
čim manj cest in poljskih 
poti, ne graditi stavb 

dolinski zatrepi zelo močno ogroženo v 
vseh vrstah rabe tal; 
dodatna grožnja zaradi 
erozije 

manjši plitvi in tudi večji 
ter globlji plazovi 

4. stopnja izogibati se vsakršnim 
posegom 

zgornji deli grap in 
dolinic 

močno ogroženo na 
travnikih in v sadovnjakih, 
zmerno v gozdu 

manjši plitvi plazovi, 
blatni tokovi 

3. stopnja ne graditi stavb, ne delati 
cest 

srednji in spodnji 
deli grap 
in dolinic 

zmerno ogroženo na 
obdelovalnih površinah, 
malo ogroženo v gozdu 

blatni tokovi 2. stopnja ne graditi stavb 

vršaji na izstopu 
grap v širše doline 

zmerno ogroženo blatni tokovi 2. stopnja ne graditi stavb na poti 
blatnih tokov 



Karel Natek 

Zaradi obsežnega opuščanja kmetijskih površin na najstrmejših delih pobočij in v 
dolinskih zatrepih, ki pa je le deloma posledica naravnih dejavnikov, se bo splošna 
ogroženost proučevanega območja zaradi zemeljskih plazov v prihodnjih letih 
zmanjšala. Obenem je pričakovati intenzifikacijo kmetijske pridelave na ugodnejših 
in zaradi zemeljskih plazov manj ogroženih delih površja, predvsem v vršnih delih 
slemen in v dnu dolin, gradnjo izboljšanih komunikacij (širjenje cest in poljskih 
poti), v nekaterih delih pa tudi novogradnje stanovanjskih in počitniških hiš. 

V daljši časovni perspektivi se bo zlasti v Halozah uveljavila izrazita koncen-
tracija dejavnosti na vršnih delih slemen in v dnu širših dolin, večji del ostalega 
površja, ki je bilo izkrčeno predvsem zaradi hude eksistenčne nuje številnega 
prebivalstva, pa se bo zarastel. S tem se bo ogroženost zaradi zemeljskih plazov v 
vsem gričevju zmanjšala iz naslednjih dveh razlogov: 

— širjenje gozda bo zmanjšalo proženje plitvih zemeljskih plazov na strmih 
pobočjih in v dolinskih zatrepih; 

— koncentracija dejavnosti in objektov na manj ogroženih območjih (vršni deli 
slemen in dolinska dna) bo zmanjšala izpostavljenost rušilni moči zemeljskih 
plazov in blatnih tokov. 

Predvideni trend nadaljnjega razvoja gričevnatih pokrajin proučevanega območja 
pa nikakor ne izključuje ponovitve tako silovite ujme, kot je julija 1989 prizadela 
zahodne Haloze, niti proženja večjih zemeljskih plazov v dolinskih zatrepih in spo-
dnjih delih pobočij. Torej bo tudi v prihodnje, v precej spremenjenih razmerah, treba 
upoštevati ogroženost pokrajine zaradi zemeljskih plazov kot realni omejitveni deja-
vnik človekovega delovanja v gričevnatem svetu Slovenskih goric in Haloz. 
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KMETIJSKO OBREMENJEVANJE OKOLJA V 
SPODNJEM PODRAVJU S PRLEKIJO V ENERGIJSKI IN 

NITRATNI OSVETLITVI 

Darko Radinja* 

AGRICULTURAL POLLUTION OF THE ENVIRONMENT IN 
SPODNJE PODRAVJE WITH PRLEKIJA IN THE LIGHT OF ENERGY AND 

NITRATE CONSUMPTION 

Abstract 

A survey of farms in the discussed area of northeastern Slovenia shows that their energy 

intensity has already reached the level which mainly exceeds the tolerable pollution of the 

environment. The analysis of groundwater has also confirmed this fact: the groundwater con-

tains too much nitrates. The regional differences of such environmental pollution are establi-

shed in the study, and their natural bases and anthropogenic causes are highlighted. 

Key words: Landscape environment, Agricultural pollution of the environment, Energy inten-

sity of agriculture, Nitrates in soils and groundwater, Gravel plains, Northeastern Slovenia 

Uvod 

Cilj proučitve 

Raziskava naj odgovori na vprašanje, v kakšnem obsegu in kakšni strukturi pre-
sega obravnavano kmetijstvo samočistilne sposobnosti pokrajinskega okolja, in ugoto-
vi, kako se obremenjevanje okolja uveljavlja in kje so za to poglavitni vzroki. Opo-
zori naj na ekološko vprašljivost oziroma (ne)perspektivnost sedanjega kmetijstva 
ter nakaže rešitve, ki so nujne za skladnejši regionalni razvoj tega dela Slovenije. 

Metode raziskave 

Kmetijsko obremenjevanje okolja ugotavlja raziskava vzročno (z energijsko 
intenzivnostjo kmetijstva) in posledično (z analizami nitratov v vodah). Kot merilo 
za to in za obremenjevanje okolja uporablja metodo energijskih ekvivalentov in 
energijsko gostoto, izraženo v GJ/ha. Po njej je dopustni prag agrarnega obremenje-
vanja okolja dosežen, ko skupni vnosi energije presežejo letno 15 GJ na hektar ob-

* Dr., red. prof., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Univerza v 

Ljubljani, 1000 Ljubljana, SLO. 
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delovalne površine (Sessler, 1975). Ker pa dejanska obremenjenost okolja ni odvisna 
le od energijskih vnosov, temveč tudi od regeneracijske zmogljivosti okolja, ima 
omenjeni prag prej orientacijsko kakor dejansko vrednost. Slednjo je treba glede na 
ekološko strukturo pokrajine posebej ugotoviti. Pri ugotavljanju energijske inten-
zivnosti kmetijstva gre v bistvu namreč za emisije, medtem ko so imisije le možni 
pokrajinski odzivi (korelacije). Vendar pa že njuno razmerje oziroma nesorazmerje 
opozarja na stopnjo ekološke občutljivosti posameznih pokrajin in njihovih delov. 

Uporabljena metoda je pripravna že zaradi eksaktne (številčne) izraženosti, kar 
omogoča tudi medsebojno primerjavo in vrednotenje, bodisi ožje (znotraj Slovenije) 
ali širše (po svetu). Pomeni tudi svojevrsten pristop, ki dopolnjuje druge metode za 
obravnavo in prikaz okoljevarstvene problematike. Za obravnavani del Slovenije 
uporabljena metoda ni smiselna le zaradi izrazitosti obravnavanih pojavov, temveč 
tudi zaradi možnosti medsebojne primerjave in neposrednega vzporejanja z drugimi 
deli Slovenije, ki so na ta način že proučeni (Radinja, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
Rejec Brancelj, 1994; Lampič, 1995; Smrekar, 1995; Urbane, 1996). 

Naslednje poročilo vsebuje le okvirne ugotovitve sicer širše zasnovane raziskave, 
ki se bo po enoletnem analiziranju voda iztekla oktobra 1996. Ta bo poleg inten-
zivnosti agrarnega obremenjevanja okolja ter razširjenosti onesnaženih voda nudila 
tudi vpogled v njihov degradacijski režim, ki ga doslej še ne poznamo. 

Obseg raziskave 

Proučevanje je zajelo prodne ravnine Dravskega, Ptujskega in Središkega polja 
ter terciarno gričevje sosednjih Haloz in Slovenskih goric, oboje v obsegu ormoške 
občine in donedavne ptujske, v sosednji Prlekiji pa Mursko polje z Ljutomerskimi 
goricami, večinoma v obsegu ljutomerske občine. 

Raziskava prikazuje razmere, značilne za obravnavano kmetijstvo leta 1994 in 
1995, medtem ko se onesnaženost voda in prsti nanaša tudi na leto 1996. Ugotovitve 
o agrarnem obremenjevanju okolja se v omenjenih pokrajinah opirajo na anketiranje 
nekaj nad 400 kmetij v 107 naseljih, medtem ko ugotovitve o onesnaženosti voda 
temeljijo na analizah še večjega števila vzorcev talne in druge vode, ne le v teh 
naseljih, temveč tudi drugje. Analizirane so sicer njihove različne lastnosti (pH, 
trdote, kloridi, sulfati, fosfati itd.), zaradi povezave s kmetijstvom pa je poudarek na 
nitratih. S tega vidika je analiziranih tudi nekaj nad sto vzorcev prsti, večinoma s 
prodnih ravnin. Tolikšno število zbranih podatkov daje poleg pregledne podobe tudi 
vpogled v regionalne razlike in deloma tudi v lokalne, kar je med osnovnimi nameni 
raziskave. Ker jih je bilo mogoče zbrati le z obsežnim terenskim delom, so pri 
anketiranju kmetij, pri vzorčevanju voda in tudi pri obdelavi podatkov sodelovali 
študentje tretjega in četrtega letnika geografije z ljubljanske univerze (maj 1995, 
oktober 1995). Brez njihovega sodelovanja tovrstna raziskava ne bi segla tako na 
široko. Po doslej zbranih in povečini že obdelanih podatkih je osnovne ugotovitve že 
mogoče ustrezno zaokrožiti, širše pa bodo dokumentirane v zaključnem poročilu. 
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Kmetijsko obremenjevanje okolja v energijski in nitratni osvetlitvi 

Glavne ugotovitve 

Splošno 

Že več let so znani podatki o tem, da je talna voda na Dravskem polju (in tudi na 
sosednjih prodnih ravninah) z nitrati prekomerno onesnažena (HMZ, 1985-1994). 
Tega ne bi pričakovali ne po porabi mineralnih gnojil, ki so glavni vir nitratov, in ne 
po hektarskih donosih. Kajti intenzivnost tega kmetijstva še ni tolikšna, čeprav je 
med najbolj razvitimi pri nas, da bi svoje okolje že na sedanji razvojni stopnji tako 
očitno onesnaževalo. Še zlasti ne, če ga primerjamo z zahodnoevropskim, ki je pre-
cej razvitejše, za talne vode pa vseeno manj pereče. Če pa je naše kmetijstvo vendar-
le takšno, bi to pomenilo, da je ekološko že sedaj precej vprašljivo in da postaja 
onesnaženost talne vode pravzaprav že omejitveni dejavnik njegovega nadaljnjega 
razvoja. To pa ne bi bila spodbudna perspektiva. 

Zaradi teže teh vprašanj je treba najprej pretresti, v kolikšni meri je kmetijstvo 
sploh vzrok za onesnaženost talne vode, da ne rečemo celo edini. In če je poglavitni, 
kje so vzroki, da subpanonsko kmetijstvo že pri sedanji razvitosti tako očitno in 
prekomerno onesnažuje lastno okolje. Bistveno je namreč vprašanje, ali gre pri tem 
za veliko (nadpovprečno) občutljivost naravnega okolja, ali pa je vzrok v samem 
kmetijstvu, ki je premalo smotrno in ekološko, ali pa gre celo za oboje. Drugače si 
namreč težko pojasnimo nesorazmerje med onesnaževanjem agrarnega okolja (emi-
sijami) na eni strani in njegovo dejansko onesnaženostjo (imisijami) na drugi. 

Da bi ta nedvomno osnovna vprašanja pretresli, je bilo treba najprej pregledati ne 
le razširjenost z nitrati onesnaženih voda, temveč tudi stopnjo njihove onesnaženosti, 
zlasti pa razlike, ki so med njimi. Pri tem analize številnih vzorcev niso zajele le 
talne vode, temveč tudi druge, vključno s padavinsko. Drugače rečeno, dobiti je bilo 
treba vpogled v onesnaženost avtohtonih in alohtonih voda. Pregledati pa je bilo 
treba tudi intenzivnost in strukturo samega kmetijstva. Pri tem pozornost ni bila 
usmerjena le na porabo gnojil, čeprav je ta odločilna, temveč na energijsko inten-
zivnost kmetijstva sploh. Ker za to ni drugih podatkov, jih je bilo treba dobiti z ne-
posrednim anketiranjem številnih kmetij. Kljub večjemu številu analiziranih jih je za 
popolnejšo podobo bržkone še premalo, za zaokrožen pregled pa vendarle zadoščajo. 

Nitratna onesnaženost površinskih in drugih voda 

Prva ugotovitev nedvomno je, da preveč nitratov vsebujejo edinole talne vode na 
prodnih ravninah, ne pa tudi v terciarnem gričevju sosednjih Slovenskih goric in 
Haloz, kjer se previsoke vrednosti nitratov pojavljajo le poredkoma, povečini pa so 
daleč pod MDK za pitno vodo, to je pod 15 mg/l dušika (N) oziroma pod 45 mg/l 
nitratov (NO3). To velja kakor za površinske vode tako tudi za podzemeljske. Zno-
traj terciarnega gričevja so glede nitratov sicer določene razlike, zlasti med njihovimi 
vzpetinskimi deli ter vmesnim dolinskim svetom, niso pa izrazite. 
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Problematika nitratov se potemtakem dejansko omejuje le na ravnine Dravskega, 
Ptujskega, Središkega (Ormoškega) in Murskega polja. Seveda so tudi med njimi 
razlike, niso pa bistvene. Vseeno jih ne kaže prezreti, kajti tudi na ravninskem svetu 
niso vse vode enako onesnažene z nitrati. Najmanj jih namreč vsebujejo površinske 
vode, praviloma sploh pod MDK, kar velja za tekoče vode (reke, potoke) in za 
stoječe (ojezerjene gramoznice in glinokope, ribnike itd.). Pri prvih pa glede nitratov 
ni bistvenih razlik med večjimi, alohtonimi rekami (Dravo, Muro) in manjšimi, napol 
avtohtonimi (Dravinjo, Pesnico, Ščavnico itd.) in tudi ne med najmanjšimi, ki so že 
povsem avtohtone, ko tečejo v celoti znotraj ravninskega, praviloma prodnatega 
sveta (Studenčnica, Zvirenčina, Struga, Murica, Besnica itd.). 

Glede nitratov so potemtakem problematične edinole talne vode, samo te vse-
bujejo preveč nitratov, vendar ne vse. Toda prekomerno onesnaženi vzorci so preveč 
pogosti in tudi preveč razširjeni. To kaže, da je prekomerna onesnaženost talne vode 
z nitrati povečini vendarle avtohtona. Nastaja predvsem na prodnih ravninah samih, 
kajti njena razprostranjenost kaže, da jo le deloma povzročajo alohtoni viri, npr. re-
ke, ki pritekajo od drugod in hranijo podtalnico, vendar večjih razlik med njeno 
dotočno in odtočno stranjo pravzaprav ni. Za nitrate pa očitno tudi točkasti viri niso 
brez pomena, npr. industrijski ali urbani, čeprav ustrezne povezave niso vselej opre-
deljive. Seveda pa splošna arealna onesnaženost talne vode kaže, čeprav je v drobnem 
precej različna, na agrarno poreklo, ki pa še zdaleč ni edino. 

Predvsem je značilno, da so na prodnih ravninah koncentracije nitratov različne 
in se spreminjajo že na krajše razdalje. Medtem ko nekateri vzorci vsebujejo malo 
nitratov, jih drugi, vmesni, vsebujejo po nekajkrat več, ne le po več deset miligra-
mov, temveč tudi preko 100, izjemoma celo preko 200 mg/l! Talna voda prodnih 
ravnin je potemtakem ponekod še sprejemljiva (kar se tiče nitratov), čeprav malokje, 
drugod oziroma vmes pa koncentracije nitratov presegajo dovoljeno mejo tudi za 
nekajkrat. V to, kako se koncentracija nitratov spreminja preko leta, se tokrat ne 
spuščamo. Pač pa bodo prvi vpogled v tovrstni režim dali vzorci, ki se na izbranih 
krajih v zadnjem letu jemljejo vsak mesec. Tedaj bo mogoče reči, koliko so doseda-
nji vzorci povprečni. 

Glede nitratov, ki so v talni vodi obravnavanih ravnin, kaže pretresti na eni strani 
njihovo splošno razširjenost, na drugi razmeroma zelo visoke koncentracije in na 
tretji njihove notranje razlike, kar utegne osvetliti nekatera osnovna razmerja njiho-
vega izvora. Vsakokratne koncentracije so sicer odvisne od marsičesa in bržkone 
tudi precej nestalne. Vseeno pa je živo vprašanje, ali se vendarle kažejo določene 
povezave med njimi ter naravnimi in antropogenimi potezami. 

Poreklo nitratov 

Splošna razširjenost nitratov je razumljiva glede na daleč prevladujočo kmetijsko 
rabo tal, saj so prodne ravnine naše najizrazitejše agrarne pokrajine, kjer so obde-
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lovalna tla najobsežnejša in tako rekoč sklenjena, medtem ko je drugih tal, vključno 
z gozdom, zanemarljivo malo. Poleg tega je na teh ravninah struktura kmetijstva na 
splošno precej homogena in takšna je kljub notranjim razlikam tudi poraba mine-
ralnih gnojil, kar kaže tudi anketiranje kmetij. Več kot razumljiva je zato splošna 
razširjenost nitratov v talni vodi, ki je tudi sama sklenjena in splošno razširjena. 

Zaradi vsega tega bi pričakovali ne le splošno, temveč tudi enakomerno kon-
centracijo nitratov, ki je pa ni. Razlike so večje, kakor bi pričakovali glede na porabo 
mineralnih gnojil, če so ta glavni vir nitratov. Ko iščemo vzroke za njihovo različno 
koncentracijo, je treba opozoriti na določene razlike, družbene in naravne, ki so za 
obravnavane pokrajine značilne. Med prvimi ne kaže prezreti dvojne sestave samega 
kmetijstva, ki ga poleg zasebnega sestavlja tudi družbeno. Slednje pa ima prav v tem 
delu Slovenije največji delež. Pri tem pa družbeno kmetijstvo ni le najintenzivnejše, 
temveč je na prodnih ravninah prej koncentrirano kakor sporadično, kar stopnjuje 
omenjene razlike. Nemara še pomembnejše so druge poteze teh pokrajin, zlasti 
stopnja njihove urbanizacije z vsemi posledicami, ki so s tem povezane, vključno s 
prometom. 

Seveda pa k razlikam, ki se glede nitratov kažejo v talni vodi, pripomorejo tudi 
različne naravne osnove. Če se zaenkrat zadržimo le pri površju, so razlike zlasti 
med osrednjimi prodnatimi deli ter obrobnimi pretežno ilovnatimi. Pri tem je po-
membna zlasti različno debela in različno prepustna pedološka odeja, ki različno 
varuje talno vodo pred onesnaževanjem. Zaradi različno starega površja so razlike 
tudi pri samih prodnih tleh, torej med višjim, starejšim, pretežno pleistocenskim, ki 
ima zato več prepereline, ter nižjim, mlajšim in aluvialnim, ki je ima manj. 

Ko po analiziranih vzorcih vrednotimo koncentracije nitratov v talni vodi, ne 
smemo prezreti, kje so pravzaprav zajeti. Niso namreč zajeti sredi obdelovalnih tal, 
temveč v naseljih. Umestno je zato vprašanje, koliko sama naselja pripomorejo k 
večji onesnaženosti podtalnice in večji koncentraciji nitratov v njej. Še zlasti, ker so 
brez skupne kanalizacije in skupnega odvajanja odplak, kaj šele čiščenja. Kajti v 
vseh naseljih, teh pa na prodnih ravninah ni malo, gre praviloma za individualne, 
hišne greznice, ki so pogosto pomanjkljive, ker so bodisi enoprekatne ali za vodo 
preveč prepustne, pa tudi izpraznjujejo jih neredno. Odplake so ponekod speljali 
celo neposredno v tla (ponikovalne jame). Tudi ravnanje s hlevskimi odplakami 
(gnojnica, gnojevka) je še preveč pomanjkljivo. Zato ne kaže prezreti, da je na prod-
nih ravninah poleg poljedelstva dobro razvita tudi živinoreja in da je zaradi višjega 
življenjskega standarda prebivalstva, na kar opozarja že sestava gospodinjstev, toliko 
več enih in drugih odplak, ki so pomemben vir nitratov v talni vodi. Brez pomena pa 
nista poleg velikosti ravninskih naselij tudi njihova gostota in strnjenost. 

Sredi takšnih naselij so torej vodnjaki s talno vodo, ki jih danes na srečo povečini 
sicer ne uporabljajo več, vsaj ne za pitno vodo, ker se je zlasti v zadnjih dveh deset-
letjih skupno ovodovodenje splošno razširilo. Vodnjaki so zato pogosto zanemarjeni, 
kolikor niso sploh opuščeni, nekatere pa uporabljajo celo za ponikanje odpadnih vo-
da, kar pomeni, da talno vodo neposredno onesnažujejo. Ne glede na to so vodnjaki 
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praktično edini, kjer je podtalnica splošno dostopna. Tako je razumljivo, da se je 
nanje oprlo tudi vzorčevanje talne vode. 

Deleži nitratov 

Vprašanje je, kako pri talni vodi, onesnaženi z nitrati, razlikovati oziroma opre-
deliti delež agrarnega onesnaževanja od naselbinskega (vaškega). Upoštevanje hidro-
izhohips talne vode (VGO, 1975) in koncentracije nitratov v vodnjakih na dotočni in 
odtočni strani agrarnih naselij kaže, da razlike niso vselej enake. Poleg tega, da so 
ponekod večje ali manjše, jih ponekod tudi ni ali pa se spreminjajo v drugi smeri, 
včasih celo kolebajo. Razmere očitno niso preproste in gre za različne vplive. 

Razlike v koncentraciji nitratov med sosednjimi vodnjaki so lahko zelo velike, 
dosegajo tudi po več deset miligramov na liter. Spreminjajo se tudi v različni smeri. 
Poleg smeri premikanja podtalnice vplivajo na njihovo koncentracijo očitno tudi 
različna prepustnost plasti, različna globina talne vode, različna količina kisika v 
njej, neenako obnavljanje podtalnice, neenako dotekanje odplak itd. Količina nitra-
tov se marsikje sicer poveča v smeri toka podtalnice, kar naj bi bila osnovna za-
konitost, večkrat pa ne. Več primerov pa je vendarle značilnih. 

Ne kaže dvomiti, da naselbinsko onesnaževanje (gospodinjsko in hlevsko) pove-
čuje delež nitratov v talni vodi. Vprašanje je le za koliko. Ker se koncentracije nitra-
tov na odtočni strani naselij različno povečajo, od nekaj odstotkov do več deset, in 
če drugačne spremembe zanemarimo kot neznačilne, je po sedanjih podatkih videti, 
da odpade na naselbinsko poreklo nitratov upoštevanja vreden del celotne količine, 
ki jih v ravninah vsebuje talna voda. Ta delež bo skušalo zaključno poročilo dolo-
čneje opredeliti. 

Medtem ko je poreklo nitratov v talni vodi pod naselji slabše opredeljivo, priča-
kujemo, da bo drugače sredi obdelovalnih površin. Koncentracije nitratov na takih 
krajih, ki jih pa ni veliko (vodnjaki ob redkih osamljenih hišah sredi polja), so sicer 
različne, na splošno pa vendarle nižje od povprečnih v naseljih. Razlike zato lahko 
pripišemo slednjim. 

Ostane še vprašanje, koliko pripomorejo k nitratom v podtalnici tudi površinske 
vode, ki jo poleg padavin prav tako hranijo. Glede na to, da vsebujejo precej manj 
nitratov kakor talne, kar velja tudi za Dravo in Muro, ki še v največji meri hranita 
talno vodo obravnavanih prodnih ravnin, bi sklepali, da jih prej redčijo, kakor kre-
pijo. Dejansko so eden od njihovih virov, ki pa se prek leta spreminja, odvisno od 
vodnatosti enih in drugih voda. Odgovor na to vprašanje bi dale redne terminske 
meritve nitratov blizu obeh rek, ki bi jih hkrati primerjali s kolebanjem talne in rečne 
vode. Dosedanje analize pa ne dajejo prepričljivih ugotovitev. Nekateri vzorci 
vzdolž Drave in Mure vsebujejo namreč več nitratov, drugi manj, kar je očitno od-
visno prav od vodnih razmer. Kaže pa, do so za talno vodo obrečnega sveta na splošno 
značilne manjše koncentracije. 
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Preostane še padavinska voda. Ta je pravzaprav tista, ki nitrate izpira iz pedo-
loške odeje v podtalnico. Analize kažejo, da imajo padavine, preden dosežejo tla, 
sicer malo nitratov (okoli 2-3 mg/l), torej kvečjemu nekaj odstotkov teh, ki so v talni 
vodi. Vendar pa druge dušikove spojine, ki pridejo iz ozračja v tla, pri tem niso 
upoštevane, so pa pomembne. 

To, da se količine nitratov v talni vodi že na krajše razdalje precej spreminjajo, 
opozarja, kako talna voda že hidrološko ne more biti posebno homogena, kakor tudi 
ne njeni vodonosniki. S tem v zvezi so značilne že izjave domačinov o razlikah, ki so 
med vodnjaki, ne le v sestavi tal, temveč tudi v globini talne vode in njenih lastno-
stih. Največkrat govorijo o vodnih žilah in razlikah že med sosednjimi vodnjaki. 
Ponekod omenjajo dve plasti talne vode, zgornjo in spodnjo ter vmesno ilovnato 
oziroma "lapornato" plast. Tako je ponekod na Murskem polju, manj pa na Ptujskem 
oziroma Dravskem. Očitno je kvartarna akumulacija (a ne le pleistocenska, temveč 
tudi holocenska) vodonosno manj enotna, kakor bi sklepali po površju. 

Koncentracije nitratov in občutljivost okolja 

Pri nitratih pa bolj kot medsebojne razlike zbujajo pozornost njihove koncen-
tracije, ki večkrat precej presegajo MDK, kar ni mogoče pojasniti le z intenzivnostjo 
kmetijstva. Očitno je, da so za onesnaževanje talne vode naravne osnove zelo ob-
čutljive. V tem je iskati poglavitne vzroke za tolikšno onesnaženost podtalnice. Od-
ločilna je zlasti zelo groba sestava vodonosnih plasti, kajti v bistvu gre za podgorska 
vršaja, ki sta ju na nizkem ravninskem obrobju nasuli Drava in Mura, dotekajoči z 
višjega zaledja, prinašajoč zato pretežno debeloprodne in tudi dobro prepustne 
sedimente, saj sta na tem mestu obe reki še vedno precej deroči. Pri tem značilnosti 
pleistocenske akumulacije niti niso odločilne, saj tudi holocenska ni bistveno manj 
groba. 

Druga značilnost prodnih ravnin je mlado površje ter zato tanka in razmeroma 
dobro prepustna pedološka odeja. Pomembna je tudi humidnost podnebja z veliko 
količino padavin (letno okoli 1000 mm) ter izdatnim spiranjem gnojil iz prsti v talno 
vodo. V njej pa bi bile količine nitratov še večje, če se talna voda ne bi tako hitro 
obnavljala. To pa je tudi edina lastnost, ki tovrstno ranljivost prodnih ravnin zmanj-
šuje. Njihove lastnosti so toliko očitnejše v primerjavi z osrednjimi deli Panonske 
nižine ali z nižinskimi pokrajinami Srednje in Zahodne Evrope, kjer debelejša in 
manj prepustna pedološka odeja ter skoraj dvakrat manjše količine padavin talno 
vodo veliko bolje varujejo pred tovrstnim onesnaževanjem. Medtem ko te lastnosti 
delujejo kot drobno, precej učinkovito sito, so naše subpanonske prodne ravnine le 
grobo rešeto, ki talno vodo ščiti veliko slabše. V tej osvetlitvi so nesorazmerno viso-
ke koncentracije nitratov na Dravskem, Ptujskem in Murskem polju toliko bolj 
razumljive, kljub manjši intenzivnosti našega kmetijstva. Zaenkrat puščamo ob strani 
posledice biogenih transformacij dušika v pedološki odeji. Tretja značilnost prodnih 
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ravnin je razmeroma plitva talna voda z gladino povečini do 10 m pod površjem, ki 
je hkrati precej aerirana, kar stopnjuje oksidacijo dušika v tleh (nitratacijo). 

Intenzivnost kmetijstva in onesnaženost talne vode 

Prekomerna onesnaženost talne vode z nitrati pa v obravnavanih prodnih ravni-
nah ni toliko posledica intenzivnosti samega kmetijstva kolikor premalo ustrezne 
rabe gnojil (mineralnih in drugih) in preveč zanemarjenega okoljevarstvenega raz-
voja teh pokrajin sploh, kar se med drugim kaže v njihovem neurejenem kanali-
ziranju in čiščenju komunalnih odplak, v premalo urejenem deponiranju komunalnih 
odpadkov, v prekomerni onesnaženosti tekočih voda itd. Kako je z intenzivnostjo 
samega kmetijstva, kaže njegova skupna letna poraba energije, preračunana na hek-
tar obdelovalne zemlje. 

Po anketiranih kmetijah sodeč, dosega njihova intenzivnost nekaj deset giga 
joulov na hektar, povprečno 30 do 40, kar po Slesserju za dvakrat do trikrat presega 
prag, preko katerega naj bi agrarno onesnaževanje ne ostajalo več znotraj kmetij, 
temveč bi že segalo v širše okolje. To uvršča obravnavano kmetijstvo nedvomno že 
med intenzivno (opredeljeno z vnosi 20 do 40 GJ/ha), kakršno je bilo v začetku 
sedemdesetih let značilno za nižinske kmetije Zahodne in Srednje Evrope (Sessler, 
1975). Kmetijstvo z višjimi vnosi pa je že industrijsko, kar del anketiranih kmetij že 
dosega. Ti podatki se nanašajo na celotno območje vseh treh občin, medtem ko je 
energijska intenzivnost v ravninskem delu približno za tretjino večja. Pri tem pa dru-
žbeno kmetijstvo, ki je nekaj intenzivnejše od zasebnega, ni upoštevano. To je 1991. 
leta v slovenskem povprečju doseglo 39 do 58 GJ/ha (Radinja, 1993), na subpa-
nonskih ravninah pa je še intenzivnejše in pomembnejše tudi po deležu. Uvrščamo 
ga že lahko v naslednji velikostni razred, čeprav je njegova specifična intenzivnost 
manj opredeljiva, ker je na obdelovalne površine manj navezano, npr. farme goveda, 
prašičev in perutnine. 

Za zasebno kmetijstvo samo je značilno, da so med kmetijami zelo velike razlike, 
tudi v razmerju 1 : 10. Povprečno pa za nekajkrat presegajo Sesslerjev prag še 
dopustnega obremenjevanja okolja. S tega vidika je tolikšna onesnaženost talne vode 
pravzaprav logična. Treba pa je opozoriti, da je energijski delež samih mineralnih 
gnojil približno le tretjinski. Visoka energijska poraba kmetij gre namreč na račun nje-
ne precej različne strukture, vključno s porabo ekološko neproblematične električne 
energije, medtem ko poraba mineralnih gnojil ni posebno velika, posebno ko jo 
primerjamo s porabo v razvitih zahodnoevropskih deželah. Pač pa je velika glede na 
hektarske donose, kjer so nesorazmerja že očitna. Ta so še večja, ko hektarsko po-
rabo mineralnih gnojil primerjamo s stopnjo onesnaženosti talne vode, kar opozarja, 
kako je njihova poraba še premalo smotrna, s tem pa tudi premalo ekonomična in 
seveda neekološka. V obravnavanih naravnih razmerah je očitno precej težavno 
loviti ustrezno ravnotežje med porabo mineralnih gnojil, hektarskimi donosi in 
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neonesnaženostjo okolja. V tem je na sedanji stopnji njegovega razvoja očitno tudi 
osnovna problematika tega kmetijstva. 

Koncentracije nitratov v pedološki odeji 

V primerjavi s talno vodo so vsakokratne koncentracije nitratov v prsti močno 
odvisne od gnojilnega in fenološkega režima kultur. Analizirani podatki so zato manj 
reprezentativni kakor pri talni vodi. Med analiziranimi vzorci je skoraj polovica 
(47 %) presegla MDK za talno vodo, njihov razpon pa je ekvivalentno segal od 20 
do 140 mg/l v zgornji 30 cm debeli plasti. To opozarja na slabo obstojnost nitratov v 
pedološki odeji oziroma na precej sprotno spiranje v talno vodo. O zadrževanju 
večjih zalog dušika v prsti, pravzaprav nitratov, bržkone ne moremo govoriti. Ne gre 
le zato, da kulture očitno temeljijo, če ponazorimo, tekorekoč na sistemu "iz rok v 
usta", temveč je v obravnavanih naravnih razmerah še težavneje loviti ravnotežje 
med koristno in nekoristno porabo nitratov (pridelki-talna voda). 

Razvojne perspektive 

Z vpogledom v energijsko strukturo agrarnega obremenjevanja okolja v obravna-
vanem delu SV Slovenije ter z njegovo nitratno onesnaženostjo se raziskava dotika 
tudi splošne razvojne problematike, ki je povezana s tem. 

Po prikazani onesnaženosti podtalnice z nitrati, ki so poleg pesticidov za kme-
tijstvo najzgovornejši, se Spodnje Podravje s Prlekijo sicer v marsičem razlikuje 
med seboj, vendar se glavna vprašanja prej ko slej osredotočajo na prodne ravnine, 
ki so agrarno najbolj obremenjene in hkrati za onesnaževanje najbolj občutljive. Tu 
so koncentracije nitratov največje in za večkrat presegajo MDK za pitno vodo. 
Razlike so sicer tudi med prodnimi ravninami samimi. Z nitrati onesnažene talne 
vode so na Dravskem polju na primer za nekajkrat večje kakor na Murskem. Vseeno 
se nitratna problematika ne omejuje le na talno vodo, kajti tudi pri manj onesnaženih 
tekočih vodah, ki so takšne zaradi hitrejšega obnavljanja, njihovi viri niso zane-
marljivi. Pri talni vodi je drugače, ker je njeno obnavljanje počasnejše. Poleg tega je 
kmetijskemu, torej arealnemu onesnaževanju v celoti izpostavljena, saj gre tako 
rekoč za dve nadstropji enega in istega območja. Kljub sklenjenosti je talna voda z 
nitrati različno onesnažena. Vzrok niso le neenake naravne osnove (glede pedološke 
odeje in aeracijskih in vodnih plasti, ki so pod njo itd.), temveč so različne tudi 
družbene razmere (in s tem arealno neenakomerno onesnaževanje podtalnice), kajti 
kmetijstvo je s posestno, parcelno in drugo razdrobljenostjo vir številnih razlik. Po-
leg tega se arealnemu onesnaževanju pridružuje še osredotočeno, kar razlike še 
stopnjuje. Povzročajo ga številna agrarna in druga naselja, ki jih na prodnih ravninah 
ni malo. Brez pomena niso tudi alohtoni vplivi z obrobja zaradi dotekanja neenako 
onesnaženih površinskih in drugih voda. 
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Obravnavana problematika je značilna še po tem, da je prekomerno nitratno one-
snaževanje podtalnice za prodne ravnine nov pojav, ki ga poznamo komaj zadnje 
desetletje (HMZ, 1991). Povezan je z značilno, razmeroma precej dinamično razvoj-
no stopnjo našega kmetijstva, posebno zasebnega, ki se je v tem času sicer precej 
intenziviralo, za zahodnoevropskim pa vseeno zaostaja, a ga po nitratni onesnaže-
nosti okolja presega. Prav nesorazmerje med tovrstnim onesnaževanjem talne vode 
in njeno dejansko onesnaženostjo je osnovna okoljska značilnost tega kmetijskega 
razvoja. Pri tem niso odločilne le občutljive naravne osnove prodnih ravnin, temveč 
je premalo ekološki sam sistem kmetovanja, ki vse bolj izgublja nekdanje tradicio-
nalne sonaravne poteze, vse bolj pa pridobiva nove, ekološko sporne. V tem je ena 
izmed njegovih najbolj perečih potez. Osnova za naše kmetijstvo je torej nuja, da 
sedanjo, čedalje bolj problematično razvojno stopnjo čimprej preoblikuje, in se 
nujno oprime perspektivnejše razvojne smeri, ki je sicer težavnejša, a je realna. 

Ta pa ne bi nujno pomenila stagniranja sedanjega razmeroma dinamičnega raz-
voja in tudi ne omejevanja dosežene energijske intenzivnosti ali pa zmanjševanja 
porabe mineralnih gnojil, ki so glavni vir za nitratno onesnaževanje podtalnice in 
okolja sploh. Dinamičnosti njegovega razvoja sploh ne bi bilo treba okrniti, pač pa 
vsestransko racionalizirati, seveda ekonomsko in ekološko hkrati. Na ta način je 
mogoče ne le ohranjati, temveč tudi povečevati hektarske donose ter donosnost 
kmetijstva sploh, ne da bi pri tem okolje poslabševali, temveč bi ga, nasprotno, celo 
izboljševali, čeprav tovrstno lovljenje ravnotežja v občutljivih naravnih razmerah, 
kakršne so prodne ravnine, nikakor ni lahko. Je pa toliko nujnejše, ker sedanji preveč 
enostranski in stihijski razvoj kmetijstva ni perspektiven, saj ne zagotavlja traj-
nostnega razvoja. Tudi ni v dolgoročnem interesu kmetijstva in še manj celotnega 
gospodarstva, najmanj pa družbe. Sedanja usmerjenost, ko zaradi onesnažene pod-
talnice iščemo nove, še neonesnažene vodne vire bodisi globoko v tleh ali na ob-
robju, da nadomestimo že onesnažene, kar se na primer na Dravskem polju že 
dogaja, je dvomljiva in kvečjemu začasna rešitev. 

Energijska struktura kmetij in njihova intenzivnost na eni strani ter obsežnost in 
izrazitost nitratne onesnaženosti voda, posebno podtalnice, na drugi, opozarjajo na 
različne možnosti glede racionalnejšega kmetijskega razvoja: 

1. Prav različna onesnaženost podtalnice opozarja na pomen, ki ga ima za prodne 
ravnine odpravljanje avtohtonega komunalnega onesnaževanja talne vode. Na pro-
dnih ravninah so namreč agrarna in druga naselja še brez kanalizacije in brez komu-
nalnih ČN. Po zelo približnih računih bo na ta način mogoče koncentracije nitratov 
precej zmanjšati. 

2. Tudi odprava gospodinjskih in drugih odpadkov v opuščenih gramoznicah, ki 
so na prodnih ravninah okrog naselij, in ustreznejše ravnanje z njimi sploh ni brez 
pomena, čeprav se onesnaženost talne vode na ta način ne bo veliko zmanjšala. 

3. Zmanjševanje onesnaženosti alohtonih virov je na prvi pogled sicer obrobno, 
vendar so alohtone vode marsikje povezane z onesnaženostjo podtalnice. Čeprav so 
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manj nitrificirane (nitratacija), so upoštevanja vreden vir njenega onesnaževanja. Ob 
tem je pomembno tudi povezovalno obravnavanje celotne problematike, kajti posa-
mezne, med seboj ločene obravnave so preveč pomanjkljive. Pri tem ne kaže prezreti 
zlasti dosežene stopnje (sub)urbanizacije teh pokrajin (s prometom vred) tudi kot 
virov tovrstnega obremenjevanja okolja. 

4. Največji vpliv na saniranje sedanjih razmer pa ima nedvomno racionalnejše 
ravnanje z (mineralnimi) gnojili. Še zlasti, ker je z njihovo vse večjo porabo vse bolj 
odločujoče strokovno ravnanje z njimi. Sedanji načini uporabljanja (mineralnih) 
gnojil, kakor jih osvetljuje tudi anketiranje kmetij, kažejo, da so prav tu največje 
možnosti racionalizacije (ekonomske in ekološke hkrati), ki pa, kar je pomembno, 
niti ne terjajo večjih vlaganj, več pa različnih prizadevanj, tudi upravnih, vseeno pa 
uresničevanje ne bo ne hitro in ne enostavno. S tega vidika tudi izobrazbena 
struktura teh, ki so v zasebnem kmetijstvu aktivni, ni posebno spodbudna. Vendar je 
tudi to eno od nasprotij sedanjega razvoja. Bistveno pa je, da bi bilo mogoče 
koncentracije nitratov na ta način zmanjšati do sprejemljive meje. 

Sklep 

Na subpanonskih prodnih ravninah SV Slovenije je talna voda z nitrati preko-
merno onesnažena. Vsebuje jih tudi preko 200 mg/l in MDK za pitno vodo za 
večkrat presega. Za slovenske razmere je kmetijstvo sicer dobro razvito, manj pa za 
zahodnoevropske. Onesnaženost talne vode je večja, kakor bi pričakovali po porabi 
mineralnih gnojil in energijski intenzivnosti kmetijstva sploh (40-60 G J/ha). Od tega 
odpade na mineralna gnojila približno tretjina, kar po Slesserju (1975) ustreza pragu, 
čez katerega se agrarno onesnaževanje že širi zunaj kmetij. Ta je očitno tu nižji za-
radi nadpovprečne občutljivosti okolja. Med vzroki zanj je tanjša in prepustna 
pedološka odeja, nastala na debeloprodnih mladopleistocenskih in holocenskih na-
plavinah s plitvo talno vodo (v globini kakih 10 m), ki vsebuje precej kisika (večja 
nitratacija), medtem ko je zaradi humidnega podnebja (približno 1000 mm letnih 
padavin) izpiranje nitratov precej izdatno. Vendar je tudi samo kmetovanje premalo 
ekološko. Vseeno so realne možnosti, da se kljub nadaljnjemu razvoju kmetijstva 
okolje izboljša in ohranja, čeprav so viri nitratnega onesnaževanja talne vode tudi v 
doseženi (sub)urbaniziranosti teh pokrajin. Na sosednjem flišnem gričevju, sicer 
prav tako kmetijskem, pa so nitrati večinoma še pod MDK. 
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Poselitev, urbanizacija 

in naselja 

V naslednjem tematskem sklopu so prikazane demogeografske značilnosti prebi-
valstva, kot so npr. dinamika, socialno-ekonomska struktura, migracijska gibanja, 
dnevne migracije, socialna in narodnostna struktura prebivalstva ter sodobni procesi 
obmejne problematike, izhajajoče iz problemov poseljenosti in preobrazbe naselij po 
elementih socialne, demografske in ekonomske strukture prebivalstva ter iz kvalitete 
spremenjenih bivalnih in socialnogeografskih razmer za poselitev v Spodnjem Po-
dravju s Prlekijo. 

Znaten del obravnavanega ozemlja izgublja prebivalstvo in njegov ustvarjalni 
potencial. Veliko neugodnih sprememb je prinesla tudi novo oblikovana državna me-
ja. Poseben problem predstavlja dvolastništvo z obeh strani meje. V skoraj polovici 
naselij prevladuje število umrlih nad rojenimi. Tako se je z vidika urejanja prostora 
izoblikovalo dvoje povsem nasprotujočih si območij: obsežna območja praznjenja 
prebivalstva na eni in območja koncentracije na drugi strani. 

Bodoči razvoj naselij je treba usmerjati tako, da bodo sposobna še naprej (trajno) 
ohranjati svojo historično pogojeno raznolikost. Hkrati je treba poseljenost razvijati 
koncentrirano in racionalno. S pravočasnim — preventivnim prostorskim planira-
njem kaže zagotoviti primerna območja (cone), kar bi prispevalo k zmanjševanju 
konfliktov pri rabi prostora. Treba bi bilo pospeševati razvoj takšnih človeških 
bivališč, ki varčujejo s prostorom. Razširitev novih stanovanjskih, proizvodnih in 
drugih negospodarskih dejavnosti bi morali hkrati navezovati z javnim prometom in 
ne s predrago in neracionalno izgradnjo komunalne infrastrukture. Gornja načela je 
mogoče doseči: 

— z boljšo rabo (prenovo) obstoječega stavbnega fonda (po potrebi tudi s 
spremembo namembnosti); 

— z uporabo neizkoriščenih zazidalnih potencialov; 
— s takimi oblikami stanovanjskih novogradenj, ki prihranijo prostor (strnjena 

gradnja); 
— z mobilizacijo rezerv stavbnih zemljišč — predvsem znotraj tistih obstoječih 

naselij, ki so že opremljena z zadovoljivo infrastrukturo; 
— z okrepljenim usmerjanjem stanovanjskih potreb (tudi s subvencioniranjem) 

na podlagi sodobnih pristopov pri novem določanju namenske rabe; 
— z določitvijo zunanjih poselitvenih meja, predvsem za urbanizirana območja z 

dinamičnim razvojem naselja. 
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Potrebne površine za stanovanjsko gradnjo kaže zagotavljati z aktivno zemljiško 
politiko. Nosilci pridobivanja stavbnih zemljišč bi bili javni organi, pri tem pa naj 
sodelujejo še skladi (banke) za pridobivanje zemljišč. Javni organi bi morali prek 
razvojnih družb urediti tudi svetovalne službe in marketing lokacij (banka zemljišč 
predvsem v urbaniziranih okoljih), pridobivanje infrastrukturne opreme zemljišč. 
Priporočljiva je tudi kompleksna podpora različnih oblik ustvarjanja strnjenih pose-
litvenih oblik, npr. tudi z okrepljenim subvencioniranjem stanovanjske gradnje (z 
diferencirano višino subvencije) za tiste oblike stanovanj in drugih gradenj, ki var-
čujejo prostor. 

Podrobnejše raziskave so potrdile, da Ptuj, Ljutomer in Ormož z neposrednim ur-
baniziranim podeželjem zahtevajo prevrednotenje dosedanjih planerskih načel, pred-
vsem z vidika njihove multifunkcionalne vloge, posebej kot območij za poslovne 
namene in območij, predvidenih za sanacijo različnih proizvodnih emisij. To pomeni 
izboljševanje socialnoekonomske strukture na stanovanjskih območjih s socialno 
sprejemljivo sanacijo fonda starih stavb, pridobivanjem stanovanjskih prostorov z 
adaptacijami podstrešij, razseljevanjem v okolju motečih obratov ali lokalov, ustre-
znejšim izborom zazidave, izboljševanjem bivalnega okolja z omejevanjem prometa 
in oblikovanjem dodatnih zelenih površin; varovanje in krepitev stanovanjskih fun-
kcij kot tudi centralnih funkcij; razseljevanje javnih inštitucij iz mestnih središč, ker 
ne ustrezajo sodobnim lokacijskim kriterijem; prevrednotenje (prestrukturiranje) in 
zgoščevanje tistih nekdanjih industrijskih in skladiščnih mestnih predelov, ki ne 
izpolnjujejo sodobnih lokacijskih pogojev. 

Prizadevanja za revitalizacijo in zagotavljanje kvalitetnih zaposlitvenih in bival-
nih razmer bodo preprečila nenadzorovan pritisk na podeželje. Fazo dezurbanizacije 
oz. rurbanizacije je treba preoblikovati v fazo reurbanizacije s prenavljanjem in 
kvalitetnim zaokroževanjem obstoječih urbanih središč. V obmestjih vseh treh mest 
je treba posamezne dejavnosti dimenzionirati tako, da mest(n)a (središča) in obme-
stna naselja (skupaj z rezervami gradbenih zemljišč oz. neuporabljenim zazidalnim 
potencialom) oblikujejo med sabo uravnoteženo razmerje. 

Ker je proučevano območje zajela relativno pozna "družbeno-gospodarska" pre-
obrazba in so podeželska območja glede na slovensko povprečje obsežnejša, je kljub 
temu pričakovati, da se bodo tudi obsežne kmetijske površine in kmetijska gospo-
darstva na temelju subvencij postopno prestrukturirala. Regionalne specializacije kme-
tijskih proizvodov bodo naraščale in tako posredno preobražale podeželje. Tehno-
loški prepad med urbaniziranimi območji in podeželjem se bo povečeval. Vzporedno 
z ohranjanjem preskrbovalnih funkcij je kljub delnemu upadanju števila prebivalstva 
v mnogih vaseh potrebna strategija aktivne sanacije podeželja. To pa ne pomeni 
odrekanja javnim finančnim sredstvom za pospeševanje regionalnega razvoja na po-
deželju. Izhodišča naj bi zato bila: krepitev lastne pokrajinske identitete, ki pomeni 
sodelovanje prebivalcev in hkrati več možnosti odločanja in usposobljenosti pri 
uporabi regionalnih virov; varovanje krajevno specifične podobe naselij, ohranjanje 
privlačnosti podeželja, njegovih identifikacijskih vrednot ter izboljšanje stano-

166 



vanjskih razmer z obnovo; varovanje in izboljševanje kakovosti okolja, še posebej 
varovanje pred tujimi obremenitvami (npr. škodljivi plini, tranzitni promet itd.) s 
pomočjo državne politike; varovanje kakovosti na trgu dela, pri čemer je posebno 
pomebno, da posvetimo pozornost naraščujočemu pomanjkanju kvalificiranih delav-
cev; pospeševanje podeželju prilagojenih tehnologij; večja učinkovitost upravnega 
aparata (npr. s pomočjo marketinga za javne dobrine). 

Tudi poselitev na podeželju bo treba ohranjati v okvirih obstoječe rabe stavbnih 
zemljišč oz. njihovih še neizkoriščenih potencialov, pretežno v strnjenih poselitvenih 
območjih ter prilagojeni obstoječi strukturi naselij (predvsem pri varovanju stavbne 
dediščine ter tipičnih prvin naselij in poselitvenih območij). Poseben (prednostni) 
poudarek v razvoju bo treba dati lokalnim središčem, obstoječa in nova stanovanjska 
območja pa varovati pred motečimi proizvodnimi vplivi in vplivi, ki jih povzroča 
tranzitni promet. Pri opremljanju s komunalno infrastrukturo bo treba izhajati iz 
varstvenih interesov in ekonomičnosti. 

Sopotnik, vzrok in rezultat razvojnih procesov pa so ustrezno opremljeni in pre-
bivalstvu celotnega območja enakovredno dostopni centralni kraji, od treh mest 
Ptuja, Ljutomera in Ormoža, do podeželskih centralnih naselij, med katerimi so ne-
kateri lata 1995 dobili funkcijo občinskih središč. Obstoječe stanje kaže močno pre-
vlado treh mest, ki svoje centralne funkcije mnogo hitreje razvijajo od podeželskih 
središč. Razlike se še povečujejo. Slednja vedno bolje zadovoljujejo na ravni osnov-
ne oskrbe. Kljub relativno manjši medsebojni oddaljenosti treh mest pa obstoji po-
treba za krepitev oskrbnih središč nižje ravni, seveda v kontekstu razvoja celotnega 
sistema centralnih naselij na tem območju. 

Razvoj in funkcija treh mest kot temeljnih oskrbnih in sploh urbanih središč tega 
območja se kaže v njihovi zgradbi in opremljenosti ter rabi prostora na sploh. Če-
prav zaradi svoje velikosti Ptuj seveda izstopa, pa je pri vseh treh opazna tendenca 
širjenja oskrbne funkcije v mestnem središču, oblikovanje robne proizvodno-poslo-
vno-oskrbne zone, ki se v skladu z velikostjo mesta pojavlja kot nadaljevanje fun-
kcije mestnega jedra in oblikovanje lokalnih oskrbnih točk. S funkcijsko zgradbo se 
povezuje tudi socialna, ki v vseh treh mestih kaže enako trojnost, mestno središče z 
večstanovanjskimi zgradbami, njegovo obrobje enodružinskih hiš in mešano struktu-
ro mestom priključenih robnih naselij. 

Marjan Ravbar 
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URBANIZACIJA SPODNJEGA PODRAVJA S PRLEKIJO 
TER VREDNOTENJE SUBURBANIZACIJSKIH 

POJAVOV V OBMESTJU PTUJA 

Marjan Ravbar* 

URBANIZATION OF SPODNJE PODRAVJE WITH PRLEKIJA AND THE 
EVALUATION OF THE SUBURBANIZATION PROCESS 

IN THE SUBURBS OF PTUJ 

Abstract 

The article discusses urbanization as a factor of transforming rural settlements into urban 

ones. This metamorphosis was parallel with the trends of social transformation and moderni-

zation of transport lines in rural areas. It reached its peak in the last decade on the Dravsko-

Ptujsko polje plain where the influences of urbanization "penetrated" almost into the entire 

"available" space and changed it into a "civilized landscape". The majority of this transfor-

mation was unplanned, and almost not influenced by the town planning policies. 

Key words: Settling pattern, Urbanization, Suburbanization 

Uvod 

Po tradicionalnem pojmovanju nam urbanizacija običajno pomeni število ali 
odstotek prebivalstva, ki biva v mestih; v dinamičnem pomenu pa z urbanizacijo pri-
kazujemo še razraščanje mest. Danes nam pomeni urbanizacija družbeno-ekonomski 
proces in najširši pojem za dogajanja, ki potekajo iz mest proti periferiji. Podobnega 
mnenja sta tudi Ruppert in Schaffer (1973), ki urbanizacijo razumeta kot razvoj 
prostorskih sprememb v družbi, in sicer kot "proces širjenja mestnega načina 
življenja". Tudi Wolfu (1977) pomeni urbanizacija dinamični razvoj, katerega te-
meljna značilnost je širjenje urbanega načina življenja in nanj vezanih novih 
poselitvenih oblik (zazidave in komunalne oskrbe) na podeželje. Tako pojmujemo 
urbanizacijo kot razvojni pojav, ki g a j e spodbudila že industrijska revolucija. Indu-
strializacija je namreč sprožila vrsto ekonomskih, socialnih in populacijskih proce-
sov, ki so preobrazili velik del sveta. Za sodobno civilizacijo velja, da kljub znan-
stveno-tehnološki revoluciji in prihajajoči informacijski družbi še vedno temelji na 

* Dr., doc., raziskovalec, direktor Inštituta za geografijo, 1000 Ljubljana, Trg francoske 

revolucije 7, SLO. 

169 



Marjan Ravbar 

urbanizaciji. Urbanizacija daje družbi čedalje močnejši pečat. Določa celo način 
življenja. Pojem urbanizacije po Bergovem (1982) razumevanju obsega: 

— koncentracijo ekonomskih in socialnih aktivnosti prebivalstva v polih rasti 
zaradi industrije, storitvenih dejavnosti, znanstveno-tehničnega napredka in/ 
ali individualnih interesov; 

— prostorsko in funkcijsko integracijo mest in sosednjih naselij ali skupin nase-
lij pod vplivi socialne mobilnosti prebivalstva; 

— dekoncentracijo družbeno-ekonomskih aktivnosti, razširitev mestne infra-
strukture v obmestja, povečanje individualnega akcijskega radija s pomočjo 
avtomobilizma, povečevanje površin za industrijo in druge aktivnosti; 

— zmanjševanje razlik v življenjski ravni med mestnim in podeželskim prebival-
stvom. 

Urbanizacija ima tudi svoje razvojne faze. Prvotni koncentraciji prebivalstva v 
mestih in depopulaciji prebivalstva na podeželju sledijo različne razvojne stopnje 
razrasta mest do razseljevanja prebivalstva iz mest in nastajanja novih poselitvenih 
oblik na "deželi". Selitveni tokovi prebivalstva iz ruralnih območij v mesta postopno 
slabijo, krepi pa se preseljevanje mestnega prebivalstva na obmestna območja. Te-
žišče urbanizacije, prebivalstvo, delovna mesta in stanovanjska naselja se prestavlja-
jo iz mest v obmestne cone in tudi na podeželje. Najpogosteje takšen pojav označu-
jemo s suburbanizacijo. Wolf (ibid.) še opozarja na zveze med družbenimi spremem-
bami (predvsem gospodarskim napredkom) ter suburbanizacijo. V tem primeru gre 
za medsebojno odvisnost, kjer oblikovanje postindustrijske družbe pomeni izhodišče 
in pogoj za prostorsko relevantne spremembe tudi na podeželju. 

Pregled demogeografskih sprememb v naselbinski sliki 

Proučevano območje obsega donedavno ptujsko občino, ki jo po reformi lokalne 
samouprave sestavlja poleg ptujske mestne občine še osem novo nastalih občin ter 
ormoško in ljutomersko občino. Naselbinski sistem sestavlja 367 statističnih naselij, 
kjer prebiva dobrih sto pet tisoč prebivalcev. Z izjemo treh mest in manjšega števila 
lokalnih središč (npr.: Kidričevo, Dornava, Veržej, Majšperk, Cven...) prevladuje 
drobna poseljenost velikega števila naselij1. Povprečna velikost je 241 prebi-
valcev/naselje. Tretjino naselij sestavlja skupina naselij med 100 in 200 prebivalci, 
petino pa med 200 in 300 prebivalci. Večjih naselij z nad 500 prebivalci je le 7 %. 
Obravnavana pokrajina je nadpovprečno poseljena. Gostota poseljenosti je 119,0 
preb./km2. Med novo nastalimi občinami so nadpovprečno naseljene ptujska (s 383,5 
preb./km2), destrniška (132,5), kidričevska (123,5) in ljutomerska (102,2) občina. 

1 Povprečna gostota je 0,35 naselij na km2, medtem ko je republiško povprečje 0,29 
naselij/km2. 
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Najvišjo gostoto poseljenosti — tudi nad 1000 preb./km2 — izkazuje Ptujsko polje s 
Ptujem in njegovim neposrednim obmestjem, pri Ormožu in Ljutomeru z njunima 
neposrednima urbaniziranima zaledjema je gostota poseljenosti približno za polo-
vico nižja. Nadpovprečno gostoto poseljenosti beležimo še pri Križevcih, Ljutomeru, 
Majšperku, Zasadih, Destrniku... 

Naselja na Dravsko-Ptujskem polju, v Pesniški in Ščavniški dolini, v delu Sloven-
skih ter Dravinjskih goric in Haloz so dokaj enakomerno razporejena. Čeprav prebival-
stvo v zadnjih treh desetletjih stagnira2, se je spričo socialno-ekonomskih sprememb 
neenakomernost poselitve ves čas povečevala. Največ sprememb so naselja doživela 
v šestdesetih in sedemdesetih letih, kar je bila nedvomno posledica pospešene indu-
strializacije ter z njo povezanih socialnih sprememb prebivalstva. Ta leta ter prvo 
polovico osemdesetih let označujeta koncentracija prebivalstva in delovnih mest v 
mestih ter praznjenje podeželja. Pozneje je prišlo do delnega prenosa funkcij iz ob-
činskih središč še na središča krajevnih skupnosti in v obmestna naselja z ugodnimi 
lokacijskimi možnostmi. V tridesetletnem obdobju izkazuje konstantno rast okvirno 
tretjina naselij, kjer prebivajo tri petine prebivalstva na četrtini proučevanega oze-
mlja. Najmočnejše spremembe niso pri mestih3, pač pa v njihovih obmestjih, kot npr. 
Rabelčja vas, Štuki, Nova vas, Orešje, Budina, Videm, Njiverce, Grajena, Vičava, 
Žabjak... pri Ptuju ali Mihovci in Tomaž pri Ormožu. V naštetih naseljih se je števi-
lo prebivalstva podvojilo ali celo potrojilo. Upadanje pa beležimo v 250 naseljih. 
Povprečna gostota poseljenosti na območjih koncentracije prebivalstva znaša 179 
prebivalcev na km2, kjer je povprečna velikost naselja 507,2 prebivalca, na območjih 
depopulacije prebivalstva pa 64 prebivalcev na km2 s povprečno velikostjo naselja, 
ki šteje 181 prebivalcev in je v primerjavi s Slovenijo nadpovprečna4. 

Dejavniki urbanizacije in suburbanizacije 

Stopnja urbanizacije, merjena z odstotkom prebivalstva, ki živi v mestih, kaže še 
vedno svojstvene poteze. Opazne so velike razlike. V najbolj urbanizirani ptujski ob-
čini odstotek mestnega prebivalstva ne presega tretjine prebivalstva, medtem ko zna-
ša v ljutomerski petino in ormoški osmino. 

Da bi se izognili prehitrim in premalo premišljenim sklepom o doseženi stopnji 
urbanizacije, smo se odločili ponovno preveriti Vrišerjevo (1969) zamisel in poleg 

2 Povprečna letna stopnja rasti prebivalstva je bila v obdobju 1961/91 +0,13, v zadnjem 

desetletju pa +0,05. Le nekdanja občina Ptuj izkazuje za spoznanje višjo dinamiko, in sicer 

+0,25 za prvo in +0,14 za drugo obdobje. V občinah Ormož in Ljutomer pa prebivalstvo v 

vsem obdobju upada, in sicer po letni stopnji - 0 , 0 7 oz. -0 ,12 . 
J Letna stopnja rasti v Ptuju je v zadnjem desetletju negativna in znaša -0 ,44 , medtem ko 

Ljutomer in Ormož naraščata po stopnji +1,00 oz. +0,97. 
4 Državno povprečje je 237 preb./km2 na območjih koncentracije prebivalstva in 35 

preb./km2 na območjih depopulacije. 
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splošne urbanizacijske mere (to je deleža mestnega prebivalstva) upoštevali še neka-
tere druge kazalce urbanizacije, in sicer: odstotek stanovanjskih objektov v mestih, 
delež prebivalcev, živečih v mestih, delež delovnih mest, delež delovnih mest v ter-
ciarnih in kvartarnih dejavnostih ter odstotek aktivnega kmečkega prebivalstva5. Iz 
izbora kazalcev je razvidno, da se nismo zgolj osredotočili na prebivalstvo v mestih, 
temveč še na koncentracijo delovnih mest, delež z mestom malo povezanega agrar-
nega prebivalstva ter delež stanovanjskih objektov. Kazalce smo izračunali za celo-
tno Slovenijo, stopnjo urbanizacije pa ugotovili po naslednjem postopku: posamezne 
vrednosti vsakega kazalca posebej smo razvrstili v rangirno lestvico in razdelili na 
deset decilov in decilno stopnjo točkovali med 1 do 10 glede na uvrstitev. Seštevek 
doseženih točk smo na koncu razdelili na pet skupin: od zelo šibke do zelo močne 
stopnje urbaniziranosti, in tako ugotovili, kako visoka je urbanizacijska stopnja. 

Rezultati vrednotenja so pokazali, da imata Ptuj in Ormož zelo šibko urbani-
ziranost, Ljutomer pa šibko urbaniziranost občine. Primerjava naših ugotovitev z 
Vrišerjevimi izpred dobrih dvajsetih let je pokazala, da je urbanizacija relativno sta-
bilna. Opazen preskok v višjo stopnjo je le pri Ljutomeru, medtem ko so relativa 
razmerja v stopnji urbanizacije pri Ptuju in Ormožu ostala nespremenjena. 

Tabela 1: Stopnja urbanizacije v donedavnih občinah Spodnjega Podravja s Prlekijo 

Občine A B C D E a b c d e Vsota 
f 

Urbanizac. stopnja 
g 

Ljutomer 13,5 19,6 2 85,2 34,6 3 2 1 9 4 19 II 
Ormož 7,4 13,8 4 79,8 24,9 2 2 1 8 3 16 I 
Ptuj 9,3 27,8 1 59,3 30,4 2 3 1 6 4 16 I 

Povpr. SLO 25,7 50,7 1 77,0 35,0 5 6 6 5 4 29 IV 

A — delež stanovanjskih objektov v mestih od skupnega števila stanovanjskih objektov v 

občini leta 1990; 

B — delež prebivalcev, živečih v mestih, od skupnega števila prebivalcev v občini leta 1991; 

C — delež aktivnega kmečkega prebivalstva od skupnega aktivnega prebivalstva v mestih 

leta 1991; 

D — delež delovnih mest v mestih od vseh delovnih mest po občinah; 

E — delež delovnih mest v terciarnih in kvartarnih dejavnostih v mestih od vseh delovnih 

mest; 

a, b, c, d, e — stopnja urbanizacije izračunana iz decilnih stopenj posameznih indikatorjev; 

Vsota f — vsota vseh indikatorjev. 

5 V zgoraj citirani študiji je Vrišer med drugimi kazalci uporabil tudi delež ustvarjenega 

družbenega proizvoda. Ker ustreznih podatkov ni mogoče pridobiti, smo se odločili, da na-

mesto tega kazalca uporabimo odstotek delovnih mest v terciarnih in kvartarnih dejavnostih v 

mestih. 
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Za Spodnje Podravje s Prlekijo je bila torej od nekdaj značilna razmeroma nizka 
stopnja urbanizacije. Pod vplivom industrializacije smo bili v šestdesetih in sedem-
desetih letih priča celo pospešene urbanizacije, ko so povprečne letne stopnje rasti 
mestnega prebivalstva v obdobju 1961/71 znašale 2,71 % v Ljutomeru in 2,20 % na 
Ptuju. V obdobju 1971/81 pa celo 2,91 % v Ljutomeru, 2,26 % na Ptuju in 2,21 % v 
Ormožu, medtem ko je skupno prebivalstvo ves čas upadalo. Koeficient koncen-
tracije prebivalstva, izračunan med razmerjem indeksa rasti mestnega prebivalstva in 
rasti prebivalstva v nemestnih naseljih, je za obdobje 1961/81 znašal 1,28 (državno 
povprečje je bilo 1,53; Ravbar 1989). Po letu 1981 (deloma že v drugi polovici se-
demdesetih let) opažamo umirjanje rasti mestnega prebivalstva. Koeficient koncentr-
acije prebivalstva se je v obdobju po letu 1981 izenačil na 1,0, kar pomeni, da 
mestna naselja zaradi izkazanega padca števila prebivalcev na Ptuju in kljub 
nadpovprečni dinamiki v Ljutomeru in Ormožu izkazuje identično dinamiko kot 
ostala podeželska naselja. 

Urbanizacija in industrializacija sta postopno oblikovali dvoje območij s povsem 
specifičnimi razvojnimi problemi: sorazmerno močno urbanizirana ravninska in 
dolinska območja in periferna območja, ki vse bolj zapadajo depopulaciji in razkroju 
kulturne pokrajine. Zato smo izhajali iz predpostavke, da je pri proučevanjih pose-
ljenosti naslonitev le na enega izmed kazalcev nepopolna. Za potrebe pričujoče raz-
iskave smo poizkusili izbrati čim objektivnejše kriterije, ki bi sodobne strukturne 
spremembe v poseljenosti kar natančneje ovrednotili. Izbor kazalcev je prilagojen 
dostopnim statističnim podatkom, ki so razumljivi in hkrati takšni, da zajemajo vse 
najpomembnejše značilnosti sicer kompleksnih sprememb. Odločili smo se za 
uporabo demografskih, fiziognomskih in funkcijskih kriterijev. Med demografskimi 
indikatorji se kot najpomembnejši kriterij običajno navajajo velikost naselja oz. 
aglomeracije, gibanje in gostota prebivalstva in delež priseljenega (odseljenega) 
prebivalstva oziroma selitveni saldo. Pri funkcijskih metodah so kot kriteriji naštete 
gospodarske in druge vezi med prebivajočimi in zaposlenimi ter prometne povezave 
ali dnevna migracija zaposlenih. Pri določanju poselitvenih kriterijev smo sodili, da 
seštevek števila prebivalstva in delovnih mest na površinsko enoto nazorno odslikava 
prepletanje populacijskih, bivalnih in tudi delovnih razmer kot odločujočih "loka-
cijskih" faktorjev za oblikovanje naselbinskih območij. Pri fiziognomskih kriterijih 
smo uporabili dinamiko stanovanjske gradnje in v tem okviru še delež prostostoječih 
hiš. V tem kontekstu imajo najpomembnejšo vlogo: hitra rast prebivalstva in zasebne 
stanovanjske gradnje, močna selitvena mobilnost prebivalstva, intenzivna dnevna 
migracija delovne sile, ki je posledica "nuklearne" razporeditve delovnih mest, ter 
fizična preobrazba naselij kot posledica socialnega prestrukturiranja prebivalstva. 

Postopek vrednotenja je bil preprost: najprej smo posameznim kazalcem v vseh 
naseljih določili srednjo vrednost. Naselja, katerih količnik vsote gornjih kazalcev je 
bil glede na slovensko povprečje višji, smo poimenovali kot urbanizirana. Tista s 
podpovprečnimi vrednostmi pa kot podeželska. Med urbaniziranimi območji smo 
razlikovali še tista območja, ki so v zadnjih treh desetletjih prav posebej izstopala s 
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svojo močno nadpovprečno dinamiko. Poimenovali smo jih kot močno urbanizirana 
ali "zgostitvena" območja. To so tista območja, ki so strukturno, naselbinsko in infra-
strukturno-prometno močno povezana z osrednjim mestom, z najmanj regionalno 
pomembnimi funkcijami. Zaznamuje jih dinamični socialnoekonomski razvoj, ka-
terih "medmestni" teritorij se postopno zliva v enotno mestno regijo. Drugo skupino 
oblikujejo prav tako urbanizirana naselja, vendar gre za manj preobražena ali bolj 
oddaljena območja. Tretje območje oblikujejo preostala pretežno podeželska ob-
močja, v katerih so tudi manjša urbanizirana naselja, vendar brez pomembnejših 
prostorskih vplivov na širšo okolico. Četrto, najobsežnejše območje nam predsta-
vljajo tista podeželska območja, ki so v preteklih treh desetletjih izgubila tretjino 
prebivalstva. Poimenovali smo jih kot depresivna podeželska naselja. 

Rezultate gornjega vrednotenja na obravnavanem območju prikazujeta spodnja 
tabela in karta na strani 175. 

Tabela 2: Tipologija poseljenosti glede na izbrane kazalce 

Kazalci Zgostitvena 

območja 

Urbanizirana 

območja 

Stagnirajoče 

podeželje 

Depresijsko 

podeželje 

Kazalci 

Štev. % Štev. % Štev. % Štev. % 

Prebivalci 1. 1961 21721 22 19590 19 26127 26 33501 33 

Prebivalci 1. 1971 25838 25 20555 20 25752 25 30338 30 

Prebivalci 1. 1981 31140 30 21167 20 25014 24 27203 26 

Prebivalci 1. 1991 34644 33 21468 20 24839 24 24116 23 

Indeks rasti preb. 1961/91 154 117 §7 70 

Indeks rasti preb. 1981/91 128 118 109 97 

Število naselij 1. 1991 35 9 67 18 105 29 159 44 

Del. mesta 1. 1993 skupaj 25210 60 5202 12 5302 13 6105 15 

Del. mesta v zaseb. sektorju 1696 53 752 23 517 16 241 8 

Prišel, prebivalstvo 1. 1991 21127 61 9920 46 9798 39 8650 36 

Selitveni saldo 1982-93 1787 +6,6 614 +5,2 - 9 0 -0,7 - 1 8 4 4 -13,3 

Št. bruto selitev (na 100 preb.) 77,9 54,6 51,1 57,4 

Dnevni migranti 1. 1991 7042 48 5949 62 6624 58 5283 46 

Stanovanja 1. 1991 11571 36 6335 20 7135 22 7376 23 

Ind. rasti stanovanj 1971/91 166 151 147 137 

Ind. rasti stanovanj 1981/91 113 113 112 111 

Gostota poseljen, (preb./km2) 364,7 119,9 84,2 51,6 

Gostota preb. + del. mest/km2 630,0 149,0 102,2 64,6 

Delež površja od celote 9 17 28 45 
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Vrednotenje nam nazorno prikazuje sklenjeno močno urbanizirano območje na 
ravninskih naseljih Dravsko-Ptujskega polja, ki ga na jugu zaključuje greben Dra-
vinjskih goric od Majšperka do Ptujske Gore. Na levem bregu Drave pa naselja na 
obronkih Slovenskih goric od Krčevine do obmestnih naselij Ormoža in Središča ob 
Dravi. Manj obsežna skupina urbaniziranih naselij je še na Murskem polju med 
Križevci in Veržejem ter obmestnimi naselji Ljutomera. Na tem mestu želimo le opo-
zoriti na nekatere poglavitne globalne regionalnogeografske procese: v desetini vseh 
naselij, pretežno v okolici Ptuja, Ljutomera in Ormoža kot kondenzacijskih jedrih, 
prebiva dobra polovica prebivalstva. Gostota poseljenosti je v zgostitvenih območjih 
trikrat večja od povprečne. Poglavitna značilnost teh, močno urbaniziranih območij 
je, da prebivalstvo v obmestjih narašča že hitreje kot v samih mestih, da se je nji-
hovo število v zadnjih treh desetletjih povečalo za več kot polovico, da se je njihova 
socialno-ekonomska struktura zaradi več kot 50 % deleža priseljenih prebivalcev iz 
podeželja in tudi iz mest popolnoma spremenila in da je prebivalstvo na teh ob-
močjih v "dnevnem kontaktu" z osrednjim mestom, ki je po pravilu hkrati tudi zapo-
slitveno središče. Prevladujoča pokrajinska in fiziognomska poteza izvenmestnih 
območij je v prevladujoči in nadpovprečni dinamiki prosto stoječe stanovanjske 
gradnje novejšega datuma. Skupna povprečna velikost teh naselij je približno 1000 
prebivalcev. Najobsežnejša zgostitvena območja so se oblikovala v dolinskem pasu 
na Dravsko-Ptujskem polju. Skupaj predstavljajo desetino opazovanega ozemlja. V 
zgostitvenih območjih je tudi več kot dve petini delovnih mest, zato je tu seštevek 
prebivalstva in delovnih mest na km2 višji od 600 preb. +del. mest. Število odslikava 
prepletanje populacijskih, prometnih in bivalnih razmer ter tudi delovnih razmer kot 
odločujočih "lokacijskih" faktorjev za oblikovanje naselbinskih območij. 

Naslednjo skupino naselij predstavlja 67 prehodnih — urbaniziranih naselij. 
Predstavljajo petino prebivalstva in obsegajo šestino opazovanega ozemlja. Gostota 
poseljenosti je še vedno nad državnim povprečjem. Njihova posebnost je v tem, da 
so v relativno ugodnem radiju dostopnosti do delovnih mest. To je očitno poglavitni 
razlog ugodne populacijske dinamike teh naselij, ki so se v zadnjih treh desetletjih 
povečala v povprečju za petino. V tej skupini naselij ni pomembnejših aglomeracij, 
zato so urbanizirana naselja relativno majhna in štejejo v povprečju le 320 prebi-
valcev. Priseljenega prebivalstva je manj kot v močno urbaniziranih območjih. Sicer 
pa je število delovnih mest uravnoteženo s številom prebivalstva. Zaradi mobilnosti 
prebivalstva je dnevna delovna migracija kljub temu relativno obsežna. Skupna zna-
čilnost vseh urbaniziranih območij je v tem, da proces poteka hkrati s socialno-eko-
nomsko dinamiko mest. 

Slaba polovica prebivalcev prebiva v podeželskih naseljih, katerih življenjske na-
vade so si podobne. Obsegajo pretežni del Haloz in Slovenskih goric. Ločujemo dve 
skupini naselij: bolj obsežna so tista s stagnirajočim demografskim razvojem in s še 
zadovoljivo socialno in ekonomskogeografsko strukturo — šteje tretjino naselij in prav 
toliko površja. Gostota poseljenosti dosega 80 % državnega povprečja. Sestavljajo jih 
majhna podeželska naselja, katere povprečna velikost dosega dobrih 200 prebivalcev. 
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Skrb zbujajo razmere v slabi polovici naselij, ki so v obravnavanem obdobju 
izgubile tretjino prebivalstva. To so danes majhna naselja, katerih povprečna velikost 
ne presega 150 prebivalcev. V vseh podeželskih naseljih je zaradi pomanjkanja 
števila delovnih mest — ki jih je le dobra šestina — značilna izrazita in močno 
nadpovprečna dnevna migracija. Gostota poseljenosti je na podeželju petkrat nižja 
od tiste na zgostitvenih območjih, na perifernih podeželskih območjih pa osemkrat. 

Podeželje s tem izraža naraščajočo funkcionalno diferenciacijo in razvojne 
disparitete. Periferna podeželska območja z gospodarskega in populacijskega vidika 
zaostajajo v razvoju. Pomen podeželja za razvoj sodobnih produkcijskih dejavnosti 
upada. Pričakovati je, da se bodo obsežne kmetijske površine in kmetijska gospo-
darstva tudi na temeljih subvencij postopno prestrukturirala. Regionalnih specia-
lizacij v kmetijstvu bo vse več. Tehnološki prepad med urbaniziranimi območji in 
podeželjem se bo še povečeval. Pri okoljevarstveni problematiki pričakujemo inten-
ziviranje kmetijske izrabe in s tem tudi povečano obremenitev tal in vodnih virov. 

Obseg suburbanizacije v obmestju Ptuja 

Mesto Ptuj v zadnjem desetletju izkazuje stanovitno upadanje prebivalstva ob 
dinamični preobrazbi neposrednega obmestja. Zato smo v nadaljevanju poskušali 
ugotoviti še obseg in dinamiko suburbanizacije v njegovi okolici. Izhajali smo iz 
podmene, da mesto Ptuj tvorijo poleg mestnega središča še predmestja, ki se 
razlikujejo po redkejši zazidavi. Nato sledi venec bližnjih naselij. To cono močnih in 
neposrednih vplivov med mestom in mestno okolico mnogi geografi imenujejo kot 
ožja mestna okolica ali ožje suburbanizirano območje. Nato pa sledi že uveljavljeno 
ime "obmestje" ali širše suburbanizirano območje. Ker so statističnemu obsegu mesta 
Ptuj v osemdesetih letih pripojili devet bližnjih obmestnih naselij, smo ta poimeno-
vali kot ožje suburbanizirano območje. Za ugotavljanje obsega širšega suburbanizi-
ranega območja pa smo kot kriterij za določitev pojava izbrali formalne, fizio-
gnomske, morfološke, funkcijske in strukturne kazalce, kar pomeni, da je obmestje 
znotraj petnajstminutne izohrone (z javnim prevoznim sredstvom) in da zanj velja še 
naslednje: visoka gostota poseljenosti (praviloma nad 300 preb./km2); nadpovprečna 
rast prebivalstva med dvema popisnima obdobjima (ki mora presegati naravno rast); 
nadpovprečno nizek delež kmečkega prebivalstva; povišan delež dnevnih migrantov, 
usmerjenih iz bližnjih obmestij proti mestom. Sklenjenost pozidanosti nižje gostote 
(prostostoječih — enodružinskih hiš) je prav tako pomemben kriterij določanja 
obmestij. Pri obmestjih, ki oblikujejo urbanizirano podeželje, pa je med fiziognom-
skimi kriteriji pomembna sklenjenost pozidave ob pogoju, da si obmestna naselja 
sledijo v nizu, ob komunikacijah ali mozaiku ob tem, da razdalja med posameznimi 
naselji načeloma ne presega 1000 m, pri čemer pa takšno obmestno naselje pravi-
loma nima pomembnejših centralnih funkcij. Obmestja imajo tudi praviloma enotno 
komunalno in drugo infrastrukturno opremo, naslonjeno na Ptuj. 
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Tabela 3: Suburbanizacija na primeru Ptuja glede na izbrane kazalce 

Kazalci Mestno Ožje Širše 

središče - suburbanizirano suburbanizirano 

Ptuj območje območje 

Štev. % Število % Število % 

Prebivalci 1. 1961 7574 12 2670 4 12645 20 

Prebivalci 1. 1971 9415 14 3473 5 13311 20 

Prebivalci 1. 1981 11775 17 4506 7 13885 20 

Prebivalci 1. 1991 11269 16 5762 8 15749 23 

Povprečna letna stopnja 1961/91 1,33 2,60 0,73 

Povprečna letna stopnja 1981/91 -0,44 2,49 1,27 

Število naselij 1. 1991 1 0,5 7 3,2 31 14,3 

Delovna mesta 1. 1993 skupaj 11958 37 781 2 5233 16 

Del. mesta v zaseb. sektor. 1. 993 651 5 166 21 358 7 

Priseljeno prebivalstvo 1. 1991 6158 55 3782 66 8220 52 

Selitveni saldo 1982-93 -919 -8 +1030 18 1282 8 

Štev. bruto selitev (na 100 preb.) 4495 87,9 2534 70,1 5798 65,5 

Dnevni migranti 1. 1991 1257 28 2027 81 4985 71 

Stanovanja 1. 1991 3982 19 1880 9 4856 23 

Povpr. letna stop. rasti stan. 1971/91 2,3 3,8 2,0 

Povpr. letna stopnja rasti stan. 1981/91 0,3 2,7 1,3 

Postota poseljenosti (preb./km2) 1113,5 582,0 157,8 

Gostota prebivalcev + del. mest/km2 2295,2 660,9 210,2 

Delež površja od celote 2 2 16 

Analiza je pokazala, da suburbanizirano območje Ptuja oblikuje skoraj 33 tisoč 
prebivalcev na petini donedavne skupne občine in da je najmočnejša populacijska 
dinamika v ožjem suburbaniziranem območju. V Ptuju izstopa negativni migracijski 
saldo, ki za obdobje od leta 1982 do leta 1993 znaša -919 in je med višjimi v državi, 
zato pa obe suburbanizirani območji beležita visoko prevlado priseljencev. Razis-
kava potrjuje povezanost suburbanizacije z dinamiko širitve mestnega vpliva, ki so 
odgovor na spremembe v rasti proizvodnje ter potrošnje, pa tudi "postindustrijski" 
element nove uravnotežene distribucije prebivalstva, delovnih mest in stanovanj. 
Značilnost (sub)urbaniziranih območij je, da proces poteka hkrati z rastjo mest ter še 
v izjemno intenzivni mobilnosti prebivalstva in dnevni migraciji, ki zajema okvirno 
polovico zaposlenih in v načinu življenja. Suburbanizacijo zato razumemo tudi kot 
"kreacijo" urbanih oblik življenja. Takšen način življenja živi večina novo obliko-
vane mestne občine. Urbanizirana in zgostitvena območja v bližnji okolici Ptuja 
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hkrati predstavljajo poseben tip "podeželja" z ugodnim gospodarskim razvojem v 
gosto poseljenih območjih. Suburbanizacija temelji na prostorski (fiziognomski) pre-
obrazbi obmestij ter spremembah v sistemu vrednot med mestom in podeželjem. Rast 
prebivalstva v obmestjih, povezana s premeno strukture gospodinjstev in spremenje-
nih navad, je najpomembnejše pomensko gibalo teh tokov. Izkušnje kažejo, da so 
različni razvojni tipi odvisni od lege, prometne infrastrukture, cene zemljišča, 
konjukturnih faz in/ali stopnje (ne)liberalizacije urbanistične (ne)regulative. Zna-
čilnost suburbanizacije je predvsem v tem, da se razprostira na nekdaj agrarnih ob-
močjih. Definiramo jo kot širjenje sodobnih naselij z manjšo gostoto poselitve v 
vplivnem območju Ptuja. Tudi prostorska organizacija naselbinskih sistemov se 
popolnoma razlikuje od kakršnegakoli tradicionalnega predmestja. Suburbanizirana 
območja (Aydalot, Garnier, 1985) hkrati ustvarjajo diskontinuiteto v podeželskem 
naselbinskem tkivu z gradnjo za ta območja netipičnih stanovanjskih objektov. Po 
ocenah se ta oblikujejo v oddaljenosti do 15 km od mestnega središča. Prometna 
sredstva, predvsem avtomobilizem, so dokončno pripomogla k disperziji prebival-
stva v "plasteh" okrog mest, ki bi jo lahko poimenovali tudi kot "pokrajino razbli-
njene poselitve". Na določen način se "specializirajo" tako, da služijo predvsem 
bivanju zaposlenih, ki delajo v mestu (spalna območja). Zahteve (in izsiljevanja) po 
nepretrganem naraščanju novih (pretežno) stanovanjskih površin v obmestjih 
slovenskih mest pospešuje nizka cena (stavbnih) zemljišč, nejasna zemljiška politika 
in neizdelana zasnova nadaljnjega razvoja poselitvenega sistema, ki je stihijski in 
linearen — čeprav se pojavlja v "plasteh" okoli Ptuja. Med dejavniki, ki pospešujejo 
suburbanizacijo, imajo posebno mesto: prometna dostopnost, konfiguracija terena, 
mikroklimatske in talne razmere kot omejevalni in/ali usmerjevalni dejavniki. Vidne 
posledice pa postopoma vodijo k izgubljanju (uničevanju) ekološko vrednih in "ne-
zazidljivih" prostih površin. 

Sklep 

Urbanizacija se kot dejavnik preobrazbe vaških naselij pojavlja postopoma. 
Vzroki izvirajo iz prvih povojnih let, ko se je industrializacija pričela razvijati raz-
pršeno po krajih, v katerih so bila na razpolago cenena zemljišča in nezahtevna 
delovna sila. Delavci so ostajali v vaseh in se vozili na delo v mesta ali zaposlitvena 
središča. Z njihovo pomočjo je mnogo naselij spremenilo svoje funkcije, zunanji 
videz in teritorialni obseg. Ta metamorfoza se je razvijala vzporedno s tokovi so-
cialne preobrazbe in s posodabljanjem prometnih poti skozi podeželje. Svoj vrh je 
dosegla v zadnjem desetletju, ko so vplivi urbanizacije "posegli" na skoraj ves 
"razpoložljivi" prostor in ga spremenili v "civilizirano pokrajino". Večina te preo-
brazbe poteka nenačrtno in brez močnejšega vpliva urbanistične politike. 

Podlaga sodobnemu razvoju naselij je njihova gospodarska usmerjenost in obseg 
funkcij, ki jih naselja opravljajo za prebivalce naselja samega in/ali bližnje okolice. 
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Zgradba in oblika naselij je sicer rezultat večstoletnega razvoja, katerega so v za-
četku oblikovali in določali bolj ali manj isti, nespremenjeni dejavniki (kmetijstvo, 
socialni odnosi, tradicija). Bistveno se se spremenili šele s širjenjem urbanizacije in 
industrializacijo. Z njunim postopnim prodiranjem se je na podeželju pričela uve-
ljavljati industrijska miselnost in kultura mest. Delež kmečkega prebivalstva se je v 
obravnavanem območju v dobre pol stoletja (od 1931 do 1991) trajajočem obdobju 
zmanjšal z dveh tretjin na četrtino. Vendar zmanjšanje števila kmečkega prebivalstva 
in ljudi na podeželju ni tako negativna posledica kot se morda dozdeva, saj je bilo 
podravsko in prleško podeželje vedno agrarno prenaseljeno, učinek tega pa se je še 
povečal z mehanizacijo kmetovanja. Za Spodnje Podravje s Prlekijo je pomembno 
spreminjanje in poslabševanje socialno-demografske strukture, predvsem starostne 
sestave prebivalstva. Z zmanjšanjem števila kmečkega prebivalstva in poslabšanjem 
demografske strukture se zmanjšuje agrarna funkcija podeželskih naselij. Žal gre 
predvsem za zmanjšanje obsega agrarne dejavnosti, ne pa za njihovo kvalitativno 
spreminjanje: socialni prelog, opuščena zemljišča, neizkoriščeni lokalni potenciali; 
vse to govori o prevrednotenju ekonomske baze naselij. Naselja postajajo ekonom-
sko neodvisna od bližnje okolice in pripadajočih zemljišč, funkcijsko in socialno pa 
vse bolj povezana z zaposlitvenimi središči, ki so v velikem deležu v Ptuju, Ormožu, 
Ljutomeru ali Kidričevem. 

V sklop ekonomskih sprememb sodijo tudi nove funkcije, s katerimi so opremlje-
na naselja. Te so po eni strani posledica višjega osebnega in družbenega standarda 
ter izboljšanega bivalnega okolja, hkrati pa postaja vse bolj očitno, da kmetijstvo ni 
več edina dejavnost, ki na podeželju ustvarja dohodek. Z razmahom preskrbnih in 
storitvenih dejavnosti podeželska naselja postajajo primerljiva z obmestnimi stano-
vanjskimi soseskami. Poleg tega se v podeželskih naseljih širijo obrtne in proizvodne 
dejavnosti. 

Z industrializacijo in urbanizacijo je pričel nastajati nov, urbani, poselitveni sis-
tem tudi na podeželju. Navezanost na kmetijsko zemljišče je v tem sistemu bistveno 
manjša, za večino prebivalcev tudi povsem nepomembna. Razmestitev naselij se 
sicer ni spremenila, pač pa dejavniki, na katerih sloni njihov razvoj. Številna naselja 
so v novih razmerah pričela stagnirati, opažamo pa hiter razvoj naselij ob komu-
nikacijah, ki so se razvila iz prej manj pomembnih krajev. Ta poselitveni vzorec so 
oblikovali drugačni dejavniki kakor prejšnjega, zato je tudi razmestitev naselij in 
oblike, ki so pri tem nastale, drugačna. Predvsem je opazna veliko manjša prilago-
jenost naravnim razmeram in neupoštevanje naravnih omejitev, ki so nekoč določale 
položaj in obliko naselij. Pojavili pa so se drugi dejavniki, ki oblikujejo poselitveni 
vzorec. Med najpomembnejšimi je gotovo razmestitev in bližina delovnih mest, bli-
žina prometnih poti, možnost navezave na infrastrukturno omrežje (cesta, vodovod, 
kanalizacija, elektrika), bližina centralnega naselja s preskrbnimi in storitvenimi 
dejavnostmi. Zaradi tega so se nekatera naselja močno razrasla, druga pa stagnirajo; 
ena so izrabila razvojno priložnost, druga pa niso imela pogojev za vključitev v 
nastajanje urbanega sistema (Drozg, 1995). 
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TEMELJNE SESTAVINE RASTI 

ŠTEVILA PREBIVALSTVA V OBDOBJU 1961-1995 

Milan Natek* 

BASIC ELEMENTS OF THE POPULATION NUMBER GROWTH 

IN THE 1961-95 PERIOD 

Abstract 

Presented in detail are the following elements: fertility, mortality, natural increase and net 

migration. The characteristics and particularities of the discussed area are clarified through 

their comparison with the conditions in the Maribor region, as well as in the Republic of 

Slovenia. In the 1961-90 period, the birthrate declined from 18.4 to 13.4%o, the mortality 

increased from 10.4 to 11.7 %o, while the natural increase declined from 8.0 to 1.7 %o. The net 

migration which was calculated indirectly, increased from -6.5 to —1.2 %o. In the 1981—95 

period, depopulation affected 45 % of the discussed area, and within it, 176 settlements 

(49.3 %) with the average number of 177 residents, were affected; the settlements with the 

positive natural increase had 421 residents on the average. 

Key words: Fertility, Mortality, Natural increase, Net migration, Spodnje Podravje with 

Prlekija, The Maribor region, The Republic of Slovenia 

Uvod 

Prebivalstvo z vsemi svojimi biološkimi in socialno-demografskimi ter gospodar-
skimi sestavinami je ena izmed najpomembnejših in vsestransko dinamičnih pro-
storsko-regionalnih prvin oziroma sestavin, ki neposredno vplivajo na preobliko-
vanje geografskega okolja in njegove fiziognomije. Zato marsikdaj skušamo spoznati 
in ovrednotiti osnovne sestavine prebivalstvene dinamike, ki s svojimi vzročno-
-posledičnimi učinki spodbuja in usmerja domala celoten regionalni razvoj. Ob vsem 
tem se postavlja vedno v ospredje temeljno vprašanje: v kolikšni meri spodbujajo, 
pogojujejo in usmerjajo domači, predvsem krajevni nosilci dinamiko socialno-go-
spodarske preobrazbe pokrajine kakor tudi vsakršnih celostnih sprememb, in s 
kolikšnim deležem so udeleženi pri njih zunanji pobudniki, ki izvirajo iz večjih, 
gospodarsko močnejših središč? 

Z vsako geografsko proučitvijo pokrajine, ki je organsko in razvojno vpeta v širši 
pokrajinski kompleks oziroma sistem, skušamo naznačiti in opredeliti posebne zna-

* Dipl. geog., strokovni sodelavec, GI ZRC SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, SLO. 
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čilnosti njenih osnovnih sestavin, obenem pa poiskati tiste geografskopokrajinske 
vzvode, ki so lastni širšim območjem. V takšnem spletu novih spoznanj je mogoče 
zarisati tiste geografske procese in zakonitosti, ki s svojimi enkratnimi in nepo-
novljivimi pojavnimi oblikami in prostorskimi sistemi oblikujejo in zarisujejo smeri 
in razvojne razsežnosti posameznih pokrajinskih sprememb. V glavnih sestavinah 
prebivalstvene dinamike, ki se kaže tudi v rasti njegovega števila, želimo spoznati 
obrise nekaterih obče veljavnih sprememb, ki so v zadnjih desetletjih, še zlasti v 
zadnjem poldrugem desetletju, neposredno vplivale na preoblikovanje nekaterih 
nosilnih pokrajinskih (regionalnih) sestavin. 

Viri in metodološka zasnova 

V razpravo smo vključili vse štiri osnovne prvine, ki neposredno vplivajo na 
spreminjanje številčnega stanja prebivalstva na določenem ozemlju. Podrobneje je 
bilo raziskano obdobje 1981-1995. V ta namen je bila zbrana in po naseljih urejena 
vitalna statistika. Osnovne podatke o številu rojstev, umrlih in naravnem prirastku 
smo dobili na Statističnem uradu Republike Slovenije. Selitvena bilanca je bila izra-
čunana posredno, in sicer na osnovi števila prebivalstva na začetku in koncu zajetega 
obdobja ter vrednosti naravnega prirastka (prim. Natek, 1975, str. 68). 

Pri grafični ponazoritvi posameznih sestavin prebivalstvene rasti smo se naslonili 
na območja krajevnih skupnosti, ki praviloma predstavljajo celostno socialno in go-
spodarsko podobo zaokroženega območja s prenekaterimi oblikami krajevne samo-
uprave. Mesto Ptuj je bilo razdeljeno na 10 krajevnih skupnosti. Vse tiste primestne 
in obmestne krajevne skupnosti, ki so vključevale tudi posamezne mestne predele, 
smo združili v eno samo enoto — Ptuj. S tem je prikazano mesto kot enovit pro-
storski organizem, ki si je s svojimi mestotvornimi funkcijami izoblikoval obsežno 
gravitacijsko zaledje. 

Poleg tega je obravnavana problematika prikazana po nekdanjih občinah oziroma 
današnjih upravnih enotah (Ljutomer, Ormož in Ptuj). Pri pregledu in predstavitvi 
posameznih sestavin prebivalstvene rasti smo upoštevali tudi sedanjo upravno-
-teritorialno razdelitev. Od nekdanjih treh občin se je samo občina Ormož ohranila v 
svojih nekdanjih mejah. Iz občine Ljutomer se je izločilo naselje Bolehnečici in je 
vključeno v novo nastalo občino Sv. Jurij. 

V 80. letih je bilo na obravnavanem območju 367 naselij, v letu 1995 deset manj. 
Razlika je nastala zaradi vključitve oziroma združitve 10 obmestnih naselij s Ptujem 
v začetku 90. let (Brstje, Budina, Krčevina pri Ptuju, Nova vas pri Ptuju, Orešje, 
Rabelčja vas, Rogoznica, Štuki, Vičava in Žabjak; prim. Naselja po občinah, 1995, 
str. 30-31). Čeprav je ljutomerska občina izgubila eno naselje zaradi nove lokalne 
upravne razdelitve, pa se število tamkajšnjih naselij ni spremenilo. V letu 1991 je 
namreč nastalo iz dela Bučkovcev novo naselje — Mala Nedelja (Naselja po 
občinah, 1995, str. 22-23; Krajevni leksikon Slovenije, 1980, str. 129). 
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Najrazličnejši gospodarski in družbeni dejavniki neposredno vplivajo na spremi-
njanje meja naselij. Tudi naselja proučevanega ozemlja so menjavala svojo prostor-
sko identiteto. Med drugim spoznavamo, da so se posamezni deli naselij izločali od 
nekdanjih in priključevali k delom sosednjih krajev ali pa so nastala iz njih nova 
naselja. (Podrobnosti gl.: Naselja po občinah, 1995, str. 14-16, 18, 22-24, 30 in 39). 
Takih primerov smo imeli na proučevanem teritoriju štirinajst. Zato zbrano in pred-
stavljeno gradivo po naseljih za navedena naselja ne ustreza povsem dejanskemu 
stanju. Ker pa je takih primerov manj kot 4 % od vseh obravnavanih naselij, sem 
prepričan, da so izsledki raziskave verodostojni in da ustrezajo ugotovljenim 
razvojnim procesom in njihovim težnjam. 

Spodnje Podravje s Prlekijo v okviru mariborskega Podravja in 

Republike Slovenije 

Osnovni geografski vidiki terjajo, da obravnavano območje z vsemi njegovimi 
prebivalstvenimi procesi in značilnostmi primerjamo z najbližjim sosedstvom kakor 
tudi z obče veljavnimi razmerami na celotnem državnem ozemlju. S tem spozna-
vamo razlike, splošno uveljavljene razvojne težnje, ki prevladujejo na posameznem 
območju in mu dajejo svojstveno fiziognomijo. Razlike in izrazita odstopanja od 
povprečja opozarjajo na prenekatera svojstva geografskega okolja in na značilne 
posebnosti pokrajinskih sestavin. 

V zadnjih tridesetih letih (1961-1991) se je število prebivalstva v Sloveniji po-
večalo za 23,5 %, v mariborskem Podravju za 13,2 % in na obravnavanem območju 
za 4,1 %. Vzroke za naznačene razlike moremo iskati predvsem v socialno-gospo-
darskih vidikih. 

Med osnovnima pokazateljema socialno-gospodarske razvitosti sta delež nea-
grarnega prebivalstva oziroma kmečkega življa. V teh dveh kazalcih so vsaj posre-
dno zarisani deleži domačega in priseljenega prebivalstva, dnevnih migrantov kakor 
tudi odstotek v mestnih naseljih živečega prebivalstva. V vseh navedenih vidikih 
območje Spodnjega Podravja s Prlekijo odstopa tako od državnega kakor tudi od 
regijskega povprečja. Leta 1991 je prebivalo v mestnih naseljih Spodnjega Podravja 
24 % tamkajšnjega prebivalstva, v mariborskem Podravju (48 %) pa že skoraj na 
slovenskem povprečju (50,2 %). Istega leta je bilo v Sloveniji 7,6 % kmečkega 
življa, na ozemlju mariborske regije 9,3 %, v Spodnjem Podravju s Prlekijo pa 
19,2 %. Med slovenskimi zaposlenci je bilo tri petine vozačev, v mariborski regiji 
52,6 %, na raziskovanem ozemlju pa 75,5 %. Tudi ta podatek kaže na slabo indu-
strializacijo podeželja. Znatno manjše razlike med primerjalnimi območji so na 
področju regionalne strukture prebivalstva. Domačega prebivalstva je 53 % in prise-
ljencev 47 %, medtem ko je njuno razmerje v mariborski regiji skoraj izenačeno. 
Skratka, to so le nekateri relevantni pokazatelji, ki neposredno vplivajo na temeljne 
razvojne težnje prebivalstvenega in s tem tudi socialno-gospodarskega ter regio-
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nalnega razvoja pokrajine (prim. Pak, 1969; Bračič, 1975; Klemenčič, 1979; Ogrinc, 
1983; Horvat, 1992; Pele, 1995 itd.). 

Tabela 1: Osnovni pokazatelji rasti števila prebivalstva v Sloveniji, mariborskem Po-
dravju in Spodnjem Podravju s Prlekijo v obdobju 1961-1995. (Opomba: selitvene 
bilance za obdobje 1991-95 predstavljajo le okvirne vrednosti) 

Območje Obdobje Število Število Naravni Selitvena 
rojenih umrlih prirast bilanca 

Republika 
Slovenija 1961-70 291.836 162.213 128.923 6.691 

1971-80 296.044 179.586 116.454 48.269 
1981-90 259.725 194.837 64.888 9.234 
1991-95 99.801 96.996 2.805 4.692 
Skupaj 947.406 633.632 313.070 64.194 

Mariborsko 
Podravje 1961-70 54.424 28.785 25.639 -3.392 

1971-80 47.698 31.676 16.022 555 
1981-90 39.301 34.393 4.908 ^ . 3 2 3 
1991-95 15.223 16.743 -1.520 3.814 
Skupaj 156.646 111.597 45.049 -3.346 

Sp. Podravje 
s Prlekijo 1961-70 18.735 10.596 8.139 -6.595 

1971-80 16.532 11.618 4.914 -2.873 
1981-90 14.053 12.254 1.799 -1.256 
1991-95 5.565 5.826 -261 334 
Skupaj 54.885 40.294 14.591 -10.390 

V 60. letih je bila rodnost na proučevanem ozemlju (18,4 %o) nad slovenskim 
(17,6 %o) kakor tudi nad regijskim povprečjem (17,9 %o). Toda že v naslednjih deset-
letjih seje domala izravnala z njima. V 80. letih je bila stopnja rodnosti v Spodnjem 
Podravju s Prlekijo (13,1 %o) skoraj izenačena z državnim povprečkom (13,5 %o) in 
skoraj za eno desetino nad regijskim povprečjem (12,3 %o). 

Umrljivost je bila v Spodnjem Podravju s Prlekijo v vseh primerjalnih obdobjih 
nad državnim povprečjem, in sicer od 6,2 % (1961-70) do 14,1 % v obdobju 1971— 
80. Prav tako je presegala s 6,2 % (1961-70) in 10,5 % (1971-80) vrednost regijske 
stopnje umrljivosti. 

V 60. letih je bila vrednost naravnega prirastka za 2,6 % nad državnim nivojem 
in skoraj izravnana s povprečno vrednostjo mariborskega Podravja. Že v 70. letih je 
bil naravni prirastek v naseljih Spodnjega Podravja s Prlekijo (4,75 %o) nižji od 
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regijske stopnje (5,14 %o) kakor tudi od državnega povprečja (6,4 %o). V desetletju 
1 9 8 1 - 9 0 je bila njegova vrednost v Republiki Sloveniji ( 3 , 4 %o) že dvakrat višja kot 
v Spodnjem Podravju s sosedstvom (1,72 %o), nižja je bila v mariborski regiji 
( 1 , 6 %o). 

V vseh primerjalnih oziroma obravnavanih obdobjih je bilo izseljevanje iz Spo-
dnjega Podravja s Prlekijo intenzivnejše kot priseljevanje. Ob tem ugotavljamo, da 
je bil presežek odselitev nad priselitvami največji v 7 0 . letih ( - 7 , 5 2 %o) in najmanjši 
v 80. letih (-1,2 %o). Za mariborsko Podravje je značilno, da je imelo pozitivno 
selitveno bilanco v 7 0 . letih ( 0 , 1 8 %o), v drugih dveh obdobjih ( 1 9 6 1 - 7 0 in 1981— 

90) pa so odselitve presegale doselitve (-1,2 %o in -1,35 %o). V vseh teh obdobjih je 
Republika Slovenija privlačevala priseljence iz vzhodnih in južnih predelov nekda-
nje države. Najvišja vrednost selitvene bilance je bila v 70. letih (2,65 %o), v ob-
dobju 1 9 6 1 - 7 0 ( 0 , 4 %o) in 1 9 8 1 - 9 0 ( 0 , 4 8 %o) pa je bila skoraj petkrat nižja. 

Izsledki opravljene analize kažejo na povsem svojstvene odmeve splošnih 
družbeno-gospodarskih ukrepov v posameznih pokrajinah in na njihovih območjih. 
In to je navsezadnje tudi tisto tehtno opozorilo, ki neposredno kaže, da ni obče ve-
ljavnih posegov v prostor in spreminjanje njegovih regionalnih struktur. Vsi posegi v 
pokrajino, ki so namenjeni kakovostnemu oplemenitenju njenih sestavin, morajo te-
meljiti na poznavanju njihovega celostnega delovanja in medsebojnega součinko-
vanja. 

Sestavine rasti števila prebivalstva v Spodnjem Podravju 

s Prlekijo 

S podrobnejšo členitvijo zbranih podatkov o temeljnih bioloških sestavinah rasti 
števila prebivalstva v obdobju 1 9 8 1 - 9 0 želimo zarisati med njimi regionalne razlike. 
S tem bomo med drugim opozorili na tista vitalna območja, ki bodo tudi v prihodnje 
nosilci socialnega in gospodarskega napredka na domačem in sosednjih območjih. Z 
natančnejšo opredelitvijo depopulacijskih območij želimo spodbuditi krajevne in 
druge dejavnike, da jim bodo tudi v prihodnje namenjali vso potrebno skrb za 
ohranitev in nadaljnji razvoj. 

Rodnost 

Raznolikost prebivalstvenega razvoja se kaže v izredno pestri stopnji rodnosti na 
posameznih območjih. Stopnja rodnosti je bila izredno pisana v posameznimih pre-
delih nekdanjih občin (in današnjih upravnih enot). 

V zadnjih tridesetih letih se je znižala rodnost za dobro četrtino ( - 2 7 , 2 %, t. j. z 
18,4 na 13,4 %o). Najbolj je upadla v ptujski upravni enoti (-28 %), za slabo četrtino 
(-24 %) pa tudi v naseljih ljutomerske in ormoške občine. 
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V obdobju 1981-1990 je bila rodnost najvišja na območju ptujske občine 
(13,7 %o), v drugih dveh pa je zaostajala za njo: v ormoški občini za -5 % (13 %o), v 
ljutomerski pa za -7 % (12,8 %o). 

Znatno večje pa so razlike v rodnosti med krajevnimi skupnostmi. Najvišja je 
bila na podlehniškem (17,1 %o), žetalskem (16,8 %o), dolenskem in trnovsko vaškem 
(16 %o), radoslavskem (15,7 %o), logarovško-berkovskem in juršinskem območju 
(15,6 %o) itd. V vseh teh predelih je bila rodnost za 16 % in več nad območnim pov-
prečjem (13,4 %o). V dvaindvajsetih krajevnih skupnostih je bila vrednost povprečne 
letne stopnje rojstev pod povprečjem Spodnjega Podravja s Prlekijo. V 80. letih je 
bila najnižja rodnost v naseljih dornavske (10,8 %o), veržejske (11,4 %o), kogovske 
(ll,2%o), starocestne (ll,5%o), cirkovške (ll,65%o) krajevne skupnosti. Nizka 
rodnost je bila tudi na ormoškem mestnem območju (11,9 %o) pa v krajih hajdinske 
in bučkovske (11,8 %o) krajevne skupnosti. Izredno nizka je bila tudi v vzhodnih 
predelih Ptuja (Budina-Brstje 11,7 %o). 

Tabela 2: Osnovne sestavine rasti števila prebivalstva po občinah Spodnjega Po-
dravja s Prlekijo v desetletju 1981-1990 

Občina Rojeni Umrli Naravni prirastek Selitvena bilanca 

Destrnik - Trnovska v. 709 676 33 -193 
Dornava 353 302 51 -395 
Gorišnica 842 911 -69 -163 
Juršinci 374 336 38 -127 
Kidričevo 832 652 180 -294 
Ljutomer 2.374 2.092 282 -294 
Majšperk 831 684 147 -366 
Ormož 2.311 2.331 -20 -410 
Ptuj 4.013 2.983 1.030 1.649 
Videm 1.212 1.033 179 -615 
Zavrč 181 239 -58 -28 

Skupaj 14.032 12.239 1.793 -1.236 

V 80. letih je bila nadpovprečno visoka rodnost v naseljih juršinske in videmske 
občine (15,4 %o) pa tudi kraji majšperške (14,6 %o) in destrniško-trnovskovaške 
občine (14,1 %o) so vidno izstopali od sosedstva. Predeli Vzhodnih in Zahodnih 
Ptujskih goric in Srednjih Haloz s podgorjem so imeli najvišjo nataliteto. Najnižja 
rodnost je bila omejena na kraje ljutomerske in dornavske (12,7 %o), završke in 
kidričevske občine (12,5 %o). Sklenjen pas najnižje natalitete poteka od juga proti 
severu, od Konjiško-rogaške gorske pregraje preko osrednjih Haloz in Ptujskega 
polja, po vzhodnem obrobju Ptuja, skozi spodnji del Pesniške doline in do osredja 
Ptujskih goric (karta 2). 
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Karta 2: 

Povprečna letna stopnja rodnosti (na 1000 prebivalcev) 

po krajevnih skupnostih Spodnjega Podravja s Prlekijo 

v obdobju 1981-1990. 
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V zadnjem času število rojstev pojenjuje iz leta v leto. V 90. letih se je število 
rojstev v primerjavi z obdobjem 1981-90 zmanjšalo, v Sloveniji za 23 %, v maribor-
skem Podravju za 22,5 % in v Spodnjem Podravju s Prlekijo za 21 %. Čeprav so 
omenjene razlike med posameznimi predeli skoraj zanemarljive, pa moremo prav ob 
njih zaznavati prenekatere regionalne razlike. Vse to pa kaže, da s seštevanjem razlik 
med njimi pridemo do globalnejšega pogleda na značaj in pomen rojstev, ki se sproti 
zrcalijo v demografskem razvoju ter v njegovi dinamiki. Vsekakor je obravnavano 
ozemlje v tem pogledu v nezavidljivem položaju, kar se bo pokazalo že v bližnji 
prihodnosti, še zlasti v njegovem regionalnem razvoju. 

Umrljivost 

Umrljivost je pomemben kazalec, ki opozarja med drugim tudi na civilizacijsko 
stopnjo in socialno-zdravstveno varstvo prebivalstva na določenem ozemlju. Tudi v 
Sloveniji je začela umrljivost vidno upadati, in sicer sredi 50. let (leta 1954 in 1955 
je znašala letno po 9,8 %o). V zadnjih letih se je njena povprečna letna stopnja 
ustalila v mejah od 9,3 in 10 %o (prim. SL, 1995, str. 79). 

Letna stopnja umrljivosti je v Spodnjem Podravju s Prlekijo opazno nad držav-
nim in deloma tudi nad regijskim povprečkom. Vzroke za naznačeno stanje moramo 
iskati predvsem v socialno-gospodarski in starostni sestavi prebivalstva. Številne 
predele štejemo med gospodasrsko nerazvite. Zanje je značilno izseljevanje mladega 
prebivalstva in naglo ostarevanje domačega življa (prim. Bračič, 1967 in 1982, 
Belec, 1968 in 1981, Horvat, 1993; Pak, 1992 idr.). 

Tudi na proučevanem območju zaznavamo počasno, a zanesljivo naraščanje 
stopnje umrljivosti. Ta se je v 80. letih v primerjavi z obdobjem 1961-70 povečala v 
Sloveniji za 3 %, v mariborski regiji za 9,1 % in v predelih proučevanega ozemlja za 
12,2 %. V istem obdobju je umrljivost porasla v ljutomerski občini za 4,7 %, ptujski 
za 14 % in v ormoški za 16 %. To so le nekatera dejstva in opozorila, ki kažejo na 
številne svojstvene poteze in značilnosti demografskega razvoja v Spodnjem Podra-
vju s Prlekijo. 

V 80. letih je bila najvišja umrljivost na ormoškem območju (13,1 %o) in je za 
30 % presegala slovensko povprečje. V drugih dveh občinah (Ljutomer in Ptuj) je 
bila smrtnost nad državnim (za 11 % oziroma 13 %) kot nad regijskim nivojem (za 
5 %), a je bila znatno nižja kot v ormoški submezoregiji. 

Najvišjo umrljivost so imela naselja v radoslavski (18,4 %o), završki (16 %o), 
miklavževski (15,9 %o), gorišniški (15,4 %o), bučkovski ali malonedeljski in ivanj-
kovski (15,3 %o), podlehniški (15,1 %o) krajevni skupnosti itd. Območja z najvišjo 
umrljivostjo zavzemajo Haloze, večino obmejnih predelov proti Hrvaški pa Sloven-
ske gorice, dolino Pesnice z obrobjem ter Ptujske gorice (primer karta 3). 

Najnižja umrljivost je bila na območjih krajevnih skupnosti Budina-Brstje (8,1 %o), 
Kidričevo (8,2 %o), Ljutomer (8,5 %), Dornava (9,2 %o), Cven, Hajdina, Ptuj in Ro-
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goznica-Nova vas (9,6 %o) itd. Predeli z najnižjo umrljivostjo zavzemajo pretežno 
večino Ptujskega polja z obrobjem, industrializirana in urbanizirana naselja (Ptuj, 
Ormož, Ljutomer, Kidričevo, Dornava; prim tudi Pak, 1963) in Spodnje Mursko polje. 

Po novi upravni razdelitvi je bila najvišja umrljivost v završki (16,5 %o), go-
lišniški (14,7 %o) juršinski (13,8 %o) in destrniški občini (13,5 %o), najnižja pa v na-
seljih ptujske ( 9 , 9 °/oo), kidričevske ( 9 , 8 %o) in dornavske občine ( 1 0 , 9 %o) . Nekateri 
vzroki za nakazano stanje in razvidne regionalne razločke v stopnji umrljivosti smo 
nakazali že v začetku poglavja. Ob njih pa želimo opozoriti še na dejstvo, da je v 
naseljih, ki imajo domove ostarelih ljudi, umrljivost izredno visoka (npr. v Mure-
tincih je bilo 7 3 rojstev in 3 1 5 umrlih v obdobju 1 9 8 1 - 1 9 9 0 ) . 

Podoba je, da je današnja stopnja umrljivosti precej nespremenljiva demografska 
vrednost. Zato smemo z njeno stopnjo, ki praviloma zelo počasi narašča, računati kot 
s stalnico pri prognozah prebivalstvenega razvoja. To moremo upoštevati le pri 
večjih območjih in naseljih, pri manjših predelih in njihovih krajih pa pridejo sproti 
do polnejše veljave številni lokalni dejavniki, ki zabrišejo ali izničijo osnovne težnje, 
veljavne za širši prostor. 

Naravni prirastek 

Vrednost naravnega prirastka je bila največja takrat, ko je bila tudi največja raz-
lika med rodnostjo in umrljivostjo. To je bilo na Slovenskem v odbodju 1 9 2 3 - 1 9 3 1 

ter v letih 1 9 4 9 - 1 9 5 7 , ko je povprečna letna stopnja rodnosti za 1 0 %o in več prese-
gala umrljivost (prim. SL, 1995, str. 79). Vrednost naravnega prirastka upada od 60. 
let dalje; v 80. letih je znašala 3,4 %o, to je 56 % manj kot med letoma 1961 in 1970. 

Izjemno naglo upadanje naravnega prirastka ugotavljamo v naseljih Spodnjega 
Podravja s Prlekijo. V 60. letih je bila njegova vrednost (8 %o) še nad državnim 
povprečkom (7,8 %o), v naslednjih dveh obdobjih pa znatno pod njim. V 80. letih je 
bila njegova stopnja za 7 9 % nižja kot v obdobju 1 9 6 1 - 7 0 . Opaznejšo oživitev 
prebivalstvenega razvoja lahko sprožijo predvsem zunanje družbeno-gospodarske 
spodbude, ki se bodo znale nasloniti na obstoječi domači prebivalstveni in gospo-
darski potencial. 

V obdobju 1 9 6 1 - 1 9 9 0 je bila stopnja naravnega prirastka najvišja v občini Ptuj, 
skoraj za polovico nižja pa v ormoški občini. V obdobju 1 9 6 1 - 7 0 do 1 9 8 1 - 9 0 se je 
naravni prirastek povsod znižal, in sicer na ljutomerskem območju za 77 % in na 
ptujskem za 75 %. Najmočnejši padec ugotavljamo na ormoškem ozemlju, ki ima v 
80. letih že negativno stopnjo naravnega prirastka. Tudi v 80. letih je imela ptujska 
občina najvišjo vrednost biološke rasti prebivalstva (2,3 %o), na ljutomerskem 
območju je znašala 1,4 %o in na ormoškem predelu -0 ,1 %o. 

V zadnjem obdobju je imelo pozitivni naravni prirastek 33 krajevnih skupnosti, 
negativni pa 14. Najvišjo stopnjo naravnega prirastka so imele krajevne skupnosti: 
Kidričevo in Spuhlja (5 %o), Žetale (4,5 %o), Ljutomer (4,3 %o), Markovci (4,1 %o), 
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Ptuj in Stročja vas (3,8 %o), Budina-Brstje (3,7 %o), Majšperk (3,6 %o), Trnovska vas 
(3,5 %o) itd. Tudi predeli z negativnim naravnim prirastkom so kot osamljena jedra 
razkropljena po vsem obravnavanem teritoriju. Njihovo najobsežnejše sklenjeno ob-
močje zajema celotni severni del ormoške občine in precejšen del Ljutomerskih 
goric, na ptujskem območju pa vzhodne predele tamkajšnje občine. Največji prese-
žek umrlih nad rojenimi smo ugotovili v krajevnih skupnostih Zavrč (-3,9 %o), 
Bučkovci in Miklavž pri Ormožu (-2,7 %o), Stara Cesta (2,6 %o), Ivanjkovci (-1,7 %o), 
Ptujska Gora (-1,6 %o), Gorišnica (-1,4 %o) itd. 

Najnovejša upravna razdelitev je prinesla novo teritorialno razporeditev tudi na 
področje naravnega prirastka prebivalstva. V 80. letih so imele tri občine negativni 
naravni prirastek (Ormož -0 ,1 %o, Gorišnica -1 ,1 %o), najbolj skrb zbujajoče stanje 
je bilo v občini Zavrč ( -4 %o). Pozitivni naravni prirastek je prevladoval v osmih 
občinah: najvišji je bil na Ptuju (3,4 %o), v Kidričevem (2,7 %o), Majšperku (2,6 %o) 
in Vidmu (2,3 %o). 

Nakazane razlike v vrednosti naravnega prirastka med posameznimi območji od-
stirajo vpogled v demografsko vitalna in depopulacijska območja Spodnjega Podra-
vja s Prlekijo. V njih je vsaj posredno zarisan njihov dosedanji socialno-gospodarski 
razvoj. Obenem pa predstavljajo temeljno izhodišče za vsakega načrtovalca priho-
dnjega razvoja in preurejevalca prostora. 

Selitvena bilanca 

Za Slovenijo je značilna pozitivna selitvena bilanca. V mariborski regiji so samo 
v 70. letih prevladovale priselitve nad odselitvami, na obravnavanem ozemlju pa je 
bil vseskozi presežek odseljencev nad priseljenci. V obravnavanem obdobju 
( 1 9 6 1 - 1 9 9 0 ) je bilo naj intenzivnejše izseljevanje v 6 0 . letih ( - 6 , 5 %o) , nakar se je 
precej umirilo ( - 2 , 8 %o v obdobju 1 9 7 1 - 8 0 ) . V 8 0 . letih se je zaradi znanih gospo-
darskih težav in vedno večje brezposelnosti že precej zmanjšalo (-1,2 %o). Poleg 
tega pa upravičeno trdimo, da so območja v Spodnjem Podravju s Prlekijo v pre-
bivalstvenem pogledu že močno izčrpana. Na to opozarja tudi vrednost naravnega 
prirastka iz zadnjega obdobja. 

V vseh obdobjih je bilo najmočnejše izseljevanje iz naselij ormoške in ptujske 
občine, precej manjše pa iz skrajnega vzhodnega roba Slovenskih goric in Murskega 
polja. Vse tri nekdanje občine so imele najvišjo vrednost negativne selitvene bilance 
v 60. letih, ki se je že v naslednjem desetletju zmanjšala za več kot polovico ter v 80. 
letih, ko se je zadrževala v mejah med -0,6 %o (Ptuj) in -1 ,8 %o (Ormož). V obdobju 
od 1 9 6 1 - 7 0 do 1 9 8 1 - 9 0 se je njena negativna vrednost zmanjšala za 8 1 , 5 %, in sicer 
najmočneje v predelih ptujske ( - 9 0 %) in ormoške občine ( - 8 2 , 6 %), za slabi dve 
tretjini pa tudi na ljutomerskem območju. 
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Na izreden pomen selitev kaže naslednja ugotovitev: med 47 krajevnimi sku-
pnostmi Spodnjega Podravja s Prlekijo jih je bilo 12 s pozitivno selitveno bilanco, v 
35 pa je prevladovalo izseljevanje nad priselitvami. Pozitivna selitvena bilanca je 
bila najvišja v naseljih ptujske (7,8 %o), rogozniško-novovaške (6,9 %o), ljutomerske 
(4,6 %o) in hajdinske krajevne skupnosti (4,5 %o). Presežek priselitev nad odselitva-
mi je bil osredotočen na Središko in Mursko polje z najbližjim obrobjem Slovenskih 
goric ter na območje Ljutomera in Ptuja s širšim obmestnim zaledjem. 

V 80. letih je bilo največ odselitev nad priselitvami v krajevni skupnosti Dornava 
( - 2 2 , 2 %o) , tudi zaradi preselitve dela Zavoda za varstvo in delovno usposobljanje 
mladine v Drago pri Igu. Tudi druga krajevna območja imajo veliko negativno seli-
tveno bilanco (npr. krajevna skupnost Leskovec - 1 8 , 6 %o, Zetale - l l , 2 % o , 

Podlehnik -11,1 %o, Cezanjevci -10,3 %o, Miklavž pri Ormožu -9 ,4 %o, Ivanjkovci 
in Stoperce -7 ,8 %o, Kog in Železne Dveri -7 ,6 %o itd.). Najobčutnejše izseljevanje s 
številnimi pokrajiskimi posledicami je zajelo predvsem Haloze in Savinsko ter 
znaten del Ptujskih in Slovenskih goric. 

Presenetljivo je, da je imelo v 80. letih kar 10 občin Spodnjega Podravja s Prle-
kijo negativno selitveno bilanco. Pozitivna je bila samo na območju mestne občine 
Ptuj (5,5 %o). Najnižja negativna selitvena bilanca je prevladovala v naseljih 
dornavske ( - 1 4 , 2 %o) , videmske ( - 7 , 8 %o) , majšperške ( - 6 , 4 %o) in juršinske občine 
(-5,2 %o; podrobnosti prim. na karti 5). 

Izseljevanje, ki je najintezivneje zajelo obravnavane pokrajine šele po 2. svetovni 
vojni, je zapustilo vidne znake opustošenja kulturne pokrajine. V zadnjih desetletjih 
je bil tudi čedalje močnejši priliv mestnega prebivalstva, ki si je na gospodarsko 
nerazvitih območjih zgradilo počitniške hišice. Občasno bivanje mestnega človeka 
na podeželju vnaša v pokrajino povsem nove prvine. 

Sklep 

V obdobju 1961-90 je znašal naravni prirastek na obravnavanem območju 
14.852 oseb, a število prebivalstva se je povečalo le za 4128 ljudi. Po našem izra-
čunu je samo 27,8 % vrednosti naravnega prirastka prispevalo k rasti števila pre-
bivalstva, medtem ko je bilo 10.724 ljudi (ali 72,2 % naravnega prirastka) vključenih 
v izselitveni tok. Nobena občina ni bila sposobna zadržati na svojem ozemlju 
celotnega naravnega prirastka. V obdobju 1961-90 se je povečalo število prebival-
stva ptujske in ljutomerske občine: za rast tamkajšnjega prebivalstva je bilo "odmer-
jeno" 45,9 % oziroma 46,7 % njunega naravnega prirastka. Več kot polovica vre-
dnosti naravnega prebivalstva pa se je izselila drugam. Selitvena bilanca za občino 
Ormož je precej bolj neugodna: tamkajšnja naselja niso izgubila samo celotne vre-
dnosti naravnega prirastka, temveč tudi del prebivalstvene substance iz leta 1961. 

Raziskava je opozorila še na naslednjo značilnost prebivalstvenega razvoja v 
Spodnjem Podravju s Prlekijo. Iz leta v leto je namreč več naselij z negativnim na-
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ravnim prirastkom. V obdobju 1981-90 jih je bilo 148 ali 40 %, v naslednjem pet-
letju (1991-95) pa že 190 naselij. Kraji z negativnim naravnim prirastkom so imeli 
leta 1991 v povprečju po 208 ljudi, naselja s pozitivno vrednostjo naravnega pri-
rastka pa so štela po 451 prebivalcev. 

Ob najraznovrstnejšem vrednotenju sestavin prebivalstvene rasti in njihovem 
vplivu na pokrajino smo skušali odgovoriti še na vprašanje: kolikšen del obravna-
vanega ozemlja je pod najrazličnejšimi vplivi depopulacije? Ustrezna raziskava je 
bila izvedena za zadnje poldrugo desetletje (1981-95). Območjem s pozitivnim 
naravnim prirastkom pripada 543 km2 (52,6 %), z negativnim 466 km2. Na območja 
z naravnim prirastkom 0 (nič), kjer je bilo 10 naselij, je odpadlo 24,2 km2 (ali 2,3 %) 
obravnavanega območja. 

Ne samo velikost naselij, temveč tudi gostota obljudenosti je različna na posa-
meznih tipih demografskih območij. Leta 1991 je prišlo v predelih s pozitivno vre-
dnostjo naravnega prirastka 133 ljudi na 1 km2, na območjih z negativnim predznakom 
pa 67 prebivalcev/km2. Območja z izravnanim naravnim prirastkom so imela po 70 
ljudi na km2. Tudi v tem pogledu so občutne razlike med območji nekdanjih občin. V 
njih se kaže celostna in aktualna pokrajinska problematika, ki je utemeljena na sesta-
vinah geografskega okolja. 

Znaten del Spodnjega Podravja s Prlekijo je izgubil pomemben del svojega pre-
bivalstva in s tem tudi njegov ustvarjalni potencial. S tem se ne nakazuje najbolj 
optimistična različica regionalnega razvoja v prihodnosti (prim. tudi: Belec, 1992; 
Horvat, 1992, 1993; Klemenčič, 1979; Počkaj-Horvat, 1991). Zato bodo morale 
nove, predvsem gmotne pobude za nadaljnji razvoj območja kakor tudi za ohranitev 
njegovih izvirnih posebnosti in dragocenosti, priti od zunaj. 
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TENDENCE DEMOGRAFSKE PREOBRAZBE V 

SPODNJEM PODRAVJU IN VZHODNIH SLOVENSKIH 

GORICAH V ZADNJIH TREH DESETLETJIH 

Vladimir Klemenčič* 

DEMOGRAPHICAL TRANSFORMATION TRENDS IN SPODNJE 

PODRAVJE AND THE EASTERN SLOVENSKE GORICE IN THE LAST 

THREE DECADES 

Abstract 

Presented are the processes of urbanization and the abandoning of agrarian activities with 

related depopulation, based on the elements of demographical development in the past three 

decades when these areas, as the marginal and less developed, mostly agrarian areas of Slo-

venia, gradually began to integrate into the process of industrialization by developing social 

and technical infrastructures in the local central settlements. Through demographical ana-

lysis and proper graphs are highlighted the unequal effects of this development in the rural 

areas outside of the central settlements, where three demographical types of zones were for-

med, i. e. the zone of population concentration and rapid decline in the number of agrarian 

population, and the zones of emptying and rapid decline in the total number of population 

with a high share of mainly aged agrarian population and a high percentage of negative 

natural increase. 

Key words: Demographical development, Abandoning of agrarian activities with related 

depopulation, Spatial demographical differentiation 

Uvod 

Območje Spodnjega Podravja in vzhodnih Slovenskih goric so intenzivnejši pro-

cesi urbanizacije in deagrarizacije zajeli šele v zadnjih treh desetletjih, zato lahko 

tod še vedno sledimo nadpovprečnemu deležu kmečkega prebivalstva (skoraj 20 %), 

obširna območja pa zaznamujejo tudi negativni prirodni prirastek (karta 1), trajno 

nazadovanje števila prebivalstva (karta 2 in 3) in močno staranje prebivalstva. Po-

sebnost tega območja predstavlja tudi sorazmerno visoka gostota poselitve (več kot 

100 preb/km2), ki za podobna gospodarsko slabše razvita območja z relativno viso-

kim deležem kmečkega prebivalstva v Sloveniji ni značilna. 

* Dr., red. prof., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Univerza v 
Ljubljani, 1000 Ljubljana, SLO. 
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Za Slovenijo je značilno, da se je podeželje po drugi svetovni vojni pod vplivom 
industrializacije in razvoja neagrarnih dejavnosti močno zdiferenciralo. V grobem so 
se izoblikovali trije tipi območij, in sicer: 

— območja koncentracije s trajnim naraščanjem števila prebivalstva, 
— območja praznjenja s trajnim nazadovanjem števila prebivalstva in 
— vmesna ali tako imenovana prehodna območja. 

Medtem ko so se območja koncentracije s trajnim naraščanjem števila prebival-
stva ob razvoju industrializacije ter urbanizacije postopoma širila v prostor preho-
dnega območja, pa je razmejitev med območji praznjenja in prehodnimi območji 
ostala v glavnem nespremenjena. Prebivalstvo na območjih praznjenja je demograf-
sko že močno izčrpano (ostarelo, večinoma kmečko, nesorazmerje med številom 
moških ter številom žensk v skupnem številu prebivalstva, pa tudi znotraj posa-
meznih starostnih skupin) in marsikje tudi že tako redko poseljeno, da ni več spo-
sobno vzdrževati infrastrukture. Obseg obdelovalnih površin se zaradi tega hitro krči 
in vse več obelovalne zemlje je podvržene ozelenjevanju ali celo ogozdovanju. Ti 
procesi so intenzivni zlasti v hribovitih območjih. 

Diferenciacija demografskih procesov 

Procesom diferenciacije podeželja lahko sledimo tudi na celotnem območju 
Spodnjega Podravja in vzhodnih Slovenskih goric. Zato so se tudi tod izoblikovala 
obsežna območja praznjenja, zlasti na gričevnatih in hribovitih območjih Haloz ter 
Slovenskih goric, na kar je vplivala cela vrsta dejavnikov, še zlasti oddaljenost od 
centralnih naselij ter njihova stopnja gospodarske razvitosti. Ker so centralna naselja 
na obravnavanem območju z izjemo Ptuja, Ormoža ter Ljutomera le slabše razvita in 
glede na strukturo delovnih mest okoliškemu prebivalstvu ne omogočajo ustrezne 
zaposlitve, se je le-to moralo v zadnjih treh desetletjih izseljevati. Neugodna struktura 
delovnih mest v neagrarnih poklicih je tako v veliki meri vplivala na zadržanje agrar-
ne strukture, saj industrializacija kljub razvoju v zadnjih treh desetletjih ni nadome-
ščala procesov deagrarizacije. 

Ostarelost agrarnega prebivalstva je tudi vzrok demografskega siromašenja ve-
čine predelov tega območja, na kar pa močno vpliva tudi neugodna zemljiško-po-
sestna struktura. Zato mnoge kmetije že ob koncu 19. stoletja niso bile več sposobne 
preživljati svojih družin. Zaradi tega se je bilo prebivalstvo primorano neprestano 
izseljevati. 

Veliko neugodnih sprememb je Spodnjemu Podravju ter vzhodnim Slovenskim 
goricam prinesla tudi novo oblikovana državna meja med Slovenijo ter Hrvaško, saj 
so se sedanja obmejna območja z obeh strani meje v preteklosti gospodarsko pove-
zovala in dopolnjevala, pa naj si bo to na področju izobraževanja, zdravstva ter 
zaposlovanja ali pa prometno in infrastrukturno. Poseben problem predstavlja tudi 
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dvolastništvo zemlje prebivalstva z obeh strani meje. Ponovno čezmejno povezo-
vanje obmejnih območij z obeh strani slovensko-hrvaške meje bo v novih pogojih 
odnosov med dvema državama terjalo še veliko naporov. 

Problemi demografskega razvoja 

Osnovna značilnost demografskih procesov obravnavanega območja je še vedno 
močna prevlada območij deagrarizacije, zlasti v hribovitih predelih Haloz in terci-
arnem gričevju Slovenskih goric, kjer je še vedno nadpovprečen delež precej osta-
relega kmečkega prebivalstva (skoraj 20 %). Ta ostarelost se kaže tudi v visokem 
negativnem prirodnem (marsikje tudi za več kot 20 promilov) prirastku in v zvezi s 
tem tudi v nazadovanju števila prebivalstva. Posledice vseh navedenih negativnih 
demografskih procesov se kažejo v krčenju kmetijskih, zlasti obdelovalnih površin in 
v ozelenjevanju, ponekod pa že tudi v ogozdovanju. Delež neagrarnega prebivalstva 
z zdravo demografsko strukturo je relativno skromen, zato je, če opazujemo neposre-
dno pokrajinsko podobo, skromna tudi rast števila nekmečkih ali adaptiranih kmeč-
kih hiš. Pri tem pa seveda ne moremo zanemariti novih inovacijskih procesov urba-
nega načina življenja, ki se odražajo v izgledu pokrajine, zlasti v nekaterih vinogra-
dniško ugodnih predelih, v številnih počitniških hišicah, katerih lastniki pa v glavnem 
niso vključeni v vsakodnevno življenje teh območij niti niso popisani kot tod stalno 
naseljeni prebivalci. 

Nadpovprečni delež kmečkega prebivalstva je značilen tudi za Dravsko in Ptuj-
sko polje ter Mursko ravnino na skrajnem severu obravnavanega območja, ki pa je 
že v izumiranju, posledica tega je nizek ali celo negativen prirodni prirast prebi-
valstva. Kljub vsemu pa se na teh območjih, kjer se je urbanizacija v zadnjih 30-ih 
letih uveljavila tudi na podeželju, počasi oblikuje skupina urbanega prebivalstva z 
zdravo demografsko strukturo, ki pa je v veliki meri še vedno močno vezana na 
polkmečko strukturo. Na to kažejo tudi razpoložljivi statistični podatki, iz katerih je 
ravidno, da ima v današnji občini Ptuj, ki je najbolj urbanizirana na obravnavanem 
območju, 31,7 % gospodinjstev še vedno kmečko gospodarstvo. 

Medtem ko se območje konstantnega naraščanja števila prebivalstva oziroma 
tako imenovano območje koncentracije prebivalstva po teritorialnem obsegu pribli-
žuje deležu celotne Slovenije (okrog 20 % vsega ozemlja), sta delež prebivalstva in 
gostota poselitve še pod slovenskim povprečjem. Še slabše pa so razmere na obmej-
nih območjih Spodnjega Podravja in vzhodnih Slovenskih goric, kjer koncentracije 
prebivalstva obsegajo le slabih 6 % vsega obmejnega prostora, temu primerno nizek 
pa je tudi delež prebivalstva, ki znaša le dobro petino vsega prebivalstva obmejnih 
območij. 

Na povsem obrnjeno sliko pa naletimo v prostoru konstantnega nazadovanja 
števila prebivalstva oziroma v tako imenovanih območjih praznjenja. Medtem ko so 
ta območja v Spodnjem Podravju in vzhodnih Slovenskih goricah po svojem terito-
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rialnem obsegu v primerjavi s celotno Slovenijo praktično enako obsežna (okrog 
40 %), pa so precej bolj gosto poseljena, saj živi na teh območjih skoraj 23,5 % 
vsega prebivalstva Spodnjega Podravja in vzhodnih Slovenskih goric (v celotni 
Sloveniji le 13,2 %), gostota poselitve pa znaša skoraj 58 preb./km2 (v celotni Slo-
veniji le 31,4 preb/km2). Nekaj drugačna pa je podoba obmejnih območij, kjer za-
jema območje praznjenja kar dobro polovico vsega obmejnega prostora, temu pri-
merno višji pa je tudi delež prebivalstva, ki zanaša dobro tretjino vsega prebivalstva 
obmejnega prostora. 

Do podobnih razlik prihaja v primerjavi s celotno Slovenijo tudi na tako imeno-
vanih prehodnih območjih, kjer lahko sledimo prepletanju tendenc naraščanja s 
tendencami nazadovanja števila prebivalstva. 

Tabela 1: Tipi demografskih območij (leta 1991) 

OBRA VNA VANO OBMOČJE SLOVENIJA 

Kategorija Obmejne k. o. Ostale k. o. SKUPAJ 

štev. % štev. % štev. % štev. % 

površ. 10,01 5,6 204,68 24,0 214,69 20,8 4058,78 20,0 

1 preb.(91) 2955 21,3 44.633 49,0 47.588 45,3 1,284.727 65,3 

preb/km2 295,2 218,1 221,7 316,5 

površ. 30,98 17,3 108,14 12,7 139,12 13,5 2633,26 13,0 

2 preb.(91) 2924 21,1 11.374 12,5 14.298 13,6 181.979 9,3 

preb/km2 94,3 105,2 102,8 69,1 

površ. 44,31 24,7 220,98 25,9 265,29 25,7 5289,34 26,2 

3 preb.(91) 3233 23,3 15.891 17,4 19.124 18,2 239.583 12,2 

preb/km2 73,0 71,9 72,1 45,3 

površ. 94,21 2,4 319,35 37,4 413,56 40,0 8272,00 40,8 

4 preb.(91) 4744 34,3 19.181 21,1 23.925 22,9 259.697 13,2 

preb/km" 50,4 60,1 57,9 31,2 

površ. 179,51 100,0 853,15 100,0 1032,66 100,0 20.253,36 100,0 

skup. preb. (91) 13.856 100,0 91.079 100,0 104.935 100,0 1,965.986 100,0 

preb/km2 
77,2 106,8 101,6 97,1 

Iz razpoložljivih podatkov lahko tudi ugotovimo, da se po osamosvojitvi Slove-
nije kažejo na območju Spodnjega Podravja in vzhodnih Slovenskih goric tendence 
rahlega porasta števila prebivalstva. Če pa gremo v še bolj podrobno analizo, vi-
dimo, da prebivalstvo v tem obdobju marsikje narašča tudi na območjih, kjer je v 
prejšnjih treh desetletjih nazadovalo. Lep primer za to je okolica Koga v ormoški 
občini. Procesi rahlega naraščanja števila prebivalstva kažejo, da so tudi na teh 
območjih živi vplivi novih gospodarskih razmer, ko mlado odraslo prebivalstvo nima 
več takšnih možnosti zaposlitve v neagrarnih dejavnostih kakor v preteklosti, pa naj 
si bo to v obliki dnevne migracije ali pa z izselitvijo v oddaljene kraje. 
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Diferenciacija po novih občinah 

Če analiziramo podatke o gibanju števila prebivalstva v desetletjih med letoma 
1961 in 1991 po občinah, lahko vidimo, da le-to z izjemo občine Ptuj in deloma tudi 
občine Ljutomer v glavnem stagnira ali pa celo upada, ne glede na to ali te občine 
obsegajo ravninski ali za vinogradništvo ugoden gričevnati svet ali ležijo v hribo-
vitem, perifernem ter gospodarsko nerazvitem svetu. Značilno je tudi, da se že ome-
njene tendence rahlega porasta števila prebivalstva po letu 1991 kažejo tudi v 
občinah, ki leže skoraj v celoti v hribovitem in perifernem svetu (Zavrč ter Majšperk 
v Halozah in Juršinci, Destrnik - Trnovska vas v Slovenskih goricah), skromno pa 
tudi v občini Ptuj. 

Tabela 2: Nekateri demografski kazalci po občinah 

Ime občine / 

91/61 

/ 

94/91 

G-91 IS-91 KP-61 KP-91 ŠČ/G 

61 

ŠČ/G 

91 

% GKG 

91 

Destrnik -

Trnovska vas 88,4 102,1 66,3 0,51 78,04 31,56 4,13 3,83 78,91 

Dornava 95,9 101,9 96,9 0,46 68,07 19,37 5,25 3,59 62,12 

Gorišnica 92,5 100,2 98,2 0,63 70,65 23,28 4,25 3,62 68,96 

Juršinci 90,0 100,5 64,8 0,48 84,71 30,57 3,96 3,90 79,87 

Kidričevo 102,0 101,6 92,4 0,55 39,48 16,58 3,83 3,15 44,33 

Ljutomer 106,3 100,8 106,2 0,61 58,61 20,97 3,84 3,42 56,89 

Majšperk 79,4 100,6 51,4 0,56 59,00 20,25 4,32 3,44 61,16 

Ormož 89,8 101,6 82,8 0,63 65,35 27,87 4,00 3,43 65,30 

Ptuj 146,1 101,6 266,5 0,44 34,32 8,75 3,59 3,16 31,07 

Videm 82,8 101,2 60,0 0,52 73,81 22,47 4,18 3,45 63,43 

Zavrč 74,7 101,7 73,2 0,46 82,08 24,32 4,32 3,52 64,50 

Skupaj 104,1 101,3 101,6 0,54 58,16 19,1 3,93 3,37 52,09 

SLOVENIJA 123,5 101,2 97,1 0,53 52,34 7,60 3,47 3,07 24,45 

I 91/61 = indeks gibanja števila prebivalstva med letoma 1961 in 1991 

I 94/91 = indeks gibanja števila prebivalstva med letoma 1991 in 1994 
G-91 = število prebivalcev na km leta 1991 
IS = indeks staranja leta 1991 

KP-61 = delež kmečkega prebivalstva leta 1961 

KP-91 = delež kmečkega prebivalstva leta 1991 

SC/G 61 = število članov na gospodinjstvo leta 1961 

SC/G 91 = število članov na gospodinjstvo leta 1991 

% GKG 91 = delež gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom leta 1991 
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Iz demografskih kazalcev je tudi razvidno, da je območje Spodnjega Podravja ter 
vzhodnih Slovenskih goric še vedno agrarno prenaseljeno in da je znotraj agrarnega 
prebivalstva, ki je po vsej verjetnosti ostarelo, že tudi močna skupina nekmečkega 
prebivastva z ugodno starostno strukturo. To lahko sklepamo na podlagi indeksa sta-
ranja, ki znaša za celotno območje 0,54, kar pomeni, da živi tod, gledano v celoti, 
"zrelo" prebivalstvo. Nekaj manj ugodna starostna struktura se pojavlja le v občinah 
Gorišnica (indeks staranja = 0,63) in Ormož (indeks staranja = 0,63), bolj ugodna pa 
v občinah Zavrč ter Dornava (indeks staranja = 0,46). Ob staranju kmečkega pre-
bivalstva, ki ga predstavljajo po gospodinjstvih le še posamezni ostareli člani in 
hkratnem povečevanju števila nekmečkih družin se v Spodnjem Podravju ter vzho-
dnih Slovenskih goricah kažejo tudi tendence zmanjševanja povprečnega števila 
članov na eno gospodinjstvo. To je v zadnjih treh desetletjih upadlo s 3,9 na okrog 
3,4, tudi zaradi povečanja števila gospodinjstev, ki so se v zadnjih tridesetih letih 
pomnožila za dobro petino. 

Za celotno območje Spodnjega Podravja in vzhodnih Slovenskih goric je zna-
čilen visok delež kmečkega prebivalstva (19,1 %), ki je znatno nad slovenskim 
povprečjem (7,6 %). Največ kmečkega prebivalstva najdemo v občinah, ki ležijo na 
območju Slovenskih goric, Destrnik - Trnovska vas (31,6%), Juršinci (30,6%). 
Tudi vse ostale občine imajo več kot 15 % kmečkega prebivalstva. Izjema v tem 
pogledu je le mestna občina občina Ptuj, ki pa ima kljub relativno visoki stopnji 
urbanizacije še vedno nekaj več kot 8 % kmečkega prebivalstva. 

Zaključek 

V Spodnjem Podravju in vzhodnih Slovenskih goricah je družbeno-gospodarska 
tranzicija zajela relativno zaostalo demografsko strukturo, ki je rezultat relativno 
poznega vključevanja tega območja v intenzivnejše procese deagrarizacije. Koncept 
policentričnega družbenega, gospodarskega ter prostorskega razvoja se je inten-
zivneje uveljavil le na ravninskem svetu in obrobju Slovenskih goric ter Haloz. Cen-
tralna naselja (Ljutomer, Ormož, Ptuj) so sicer vplivala na širjenje območij dnevne 
migracije, vendar pa so se obsežna območja praznila in vse do danes zadržala rela-
tivno visok delež kmečkega ter ostarelega prebivalstva. Zaradi agrarne prenaselje-
nosti lahko še vedno računamo s prirastkom agrarnega prebivalstva, ki pa v sedanjih 
razmerah gospodarske preobrazbe nima večjih možnosti za zaposlitev niti v doma-
čem kraju ali v bližnjih centralnih krajih niti drugje, še manj pa v tujini, kar je bilo v 
preteklih desetletjih še mogoče. 

Velik problem predstavljajo tudi obsežna območja, ki so ji botrovale: slaba pro-
metna povezanost, nerazvita socialna in tehnična infrastruktura, neugodna zemljiško-
posestna struktura ter na nekaterih območjih tudi neugodne naravne razmere za 
kmetijstvo. 
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Ob obstoječi zemljiško-posestni strukturi tudi ne moremo računati z izboljšanjem 
stanja pri tistem delu prebivalstva, ki je odvisno od kmetovanja. Zato bo treba iskati 
nove prijeme, ki bodo prispevali k oblikovanju gospodarsko trdnih zasebnih kmetij, 
pa naj bo to z združevanjem zemlje posameznih kmetij ali s povečevanjem kme-
tijskoproizvodnih enot z dokupom ali z najemanjem obdelovalne zemlje. 

Težave povzroča tudi nova državna meja med Hrvaško in Slovenijo, ki je pri-
zadela celotno območje Spodnjega Podravja in vzhodnih Slovenskih goric, na ob-
močju Haloz pa skoraj ogrozila nadaljnjo poselitev in življenje. Rešitev ali pa vsaj 
omiljenje težav lahko prinese le koncept čezmejnega povezovanja obmejnih obmo-
čij, ki bo z odpiranjem meje zadostil vsem potrebam v življenju obmejnega prebival-
stva in izkoriščal prednosti življenja ob meji, kot lahko to že opazimo na obmejnih 
območjih zahodnoevropskih dežel. 
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DEMOGRAFSKI POTENCIALI SPODNJEGA PODRAVJA 

Z VIDIKA PROJEKCIJ PREBIVALSTVA 

Aleksander Jakoš* 

DEMOGRAPHICAL POTENTIALS OF SPODNJE PODRAVJE IN VIEW OF 

POPULATION PROJECTIONS 

Abstract 

Population projections were made for all the municipalities of the Podravje region by the 

natural growth rate (at the premise of zero migration rate) until the year 2020. The fertility 

and mortality coefficients of the year 1990 were applied. In spite of the hitherto intense emi-

gration trends from the majority of municipalities, the age and sex structures of population 

have not significantly impaired so far, therefore the projections for the short-term period 

manifest a slight increase in the number in all municipalities. However, the problem lies in 

the explicit trend of impairing in the age and sex structures which will, viewed from the view-

point of long-term projection, cause the decline in the number of population. 

Key words: Population 

Uvod 

Zniževanje števila rojstev in povečevanje števila umrlih zaradi visokega deleža 
starega prebivalstva lahko tudi Slovenijo privede do negativnega naravnega pri-
rastka. Kdaj bi se to zgodilo, razberemo iz projekcije prebivalstva. Projekcije prebi-
valstva prikazujejo nadaljnje spreminjanje števila prebivalcev Slovenije po starosti 
in spolu glede na predpostavke prihodnjih sprememb rodnosti, umrljivosti in selitev 
(projekcije prebivalstva so bile narejene na Urbanističnem inštitutu RS, koeficiente 
rodnosti in umrljivosti pa je izdelala dr. Milivoja Šircelj, dipl. geogr). Če bi v na-
slednjih desetletjih rodnost in umrljivost ostali na sedanji ravni, razlika med številom 
priseljenih in odseljenih pa bi bila nič, bi število prebivalcev Slovenije počasi 
naraščalo še do leta 2003 (porast za 30.000 prebivalcev od leta 1991, kar pomeni, da 
ne bi dosegli številke dveh milijonov), nato pa bi se število prebivalcev začelo vedno 
hitreje zniževati. Nekako v 100 letih bi uresničili geslo pesmi: "Samo milijon nas še 
živi", čez dvesto let pa nas bi bilo samo še dobrih štiristo tisoč ali za malo večjo 
Ljubljano. 

V desetletju 1980-1990, je prišlo v Sloveniji do dveh velikih demografskih pre-
lomov. Leta 1980 je začelo število rojstev v Sloveniji hitro upadati in se vse do da-

* Dipl. geogr., Urbanistični inštitut R. Slovenije, Jamova 18, 1000 Ljubljana, SLO. 
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nes še ni ustavilo. Medtem ko je število rojstev v sedemdesetih letih rahlo presegalo 
30.000, pa se je v Sloveniji leta 1992 rodilo že manj kot 20.000 otrok. Drugi prelom 
se je začel leta 1990, ko se je hitro začelo ustavljati doseljevanje v Slovenijo, in v 
letu 1991 je imela Slovenija prvič po letu 1957 negativni saldo migracij, ki se na-
daljuje tudi v zadnjih dveh letih. 

Demografska situacija Slovenije se je tako v desetih letih popolnoma spremenila. 
Z območja z zelo hitro rastjo števila prebivalcev smo se spremenili v območje, ki 
lahko v kratkem času doživi zniževanje števila prebivalcev. 

Novejše demografske spremembe v Sloveniji se kažejo tudi v Podravju in za 
boljše razumevanje projekcij prebivalstva v Podravskih občinah moramo upoštevati 
tudi splošne demografske spremembe v Sloveniji. 

Ocena gibanja števila prebivalcev v 

preteklih obdobjih 

Tabela 1: Gibanje števila prebivalcev v izbranih popisnih obdobjih 

OBČINA 1961 1971 1981 1991 

DESTRNIK - TRNOVSKA VAS 5520 5435 5102 4942 
DORNAVA 2731 2935 2953 2609 
GORIŠNICA 6793 6681 6447 6194 
JURŠINCI 3334 3131 3067 3045 

KIDRIČEVO 6477 6613 6720 6606 

LJUTOMER 17318 17832 18427 18434 

MAJŠPERK 7053 6497 5818 5599 
ORMOŽ 19557 18561 18000 17570 

PTUJ 21187 24372 28212 30879 

VIDEM 9106 8714 8075 7639 

ZAVRČ 1679 1471 1374 1309 

SKUPAJ 100755 102242 104195 104826 

Rezultat preteklih demografskih gibanj je sedanja starostno-spolna sestava prebi-
valstva, ki predstavlja temelj nadaljnjega demografskega razvoja. Med obravnava-
nimi 11 občinami je bilo kar v sedmih gibanje števila prebivalcev v vseh obra-
vnavanih obdobjih negativno. Le v dveh občinah (Ptuj in Ljutomer) pa se je število 
prebivalcev v vseh obdobjih povečevalo. Ker gre za večji občini, je to nekako nado-
mestilo "odseljevanje" iz preostalih občin in spremembe v številu prebivalcev so bile 
na regionalni ravni v vseh obravnavanih obdobjih na pozitivni ničli. Iz razpredelnice 
pa je razvidno, da je rast števila prebivalcev bistveno zaostajala za slovenskim 
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povprečjem. Iz tega bi lahko sklepali, da bodo tudi projekcije prebivalstva bistveno 
manj ugodne od slovenskega povprečja. 

Tabela 2: Indeks gibanja števila prebivalcev med izbranimi popisnimi obdobji 

OBČINA 71/61 81/71 91/81 91/61 

DESTRNIK - TRNOVSKA VAS 98,5 93,9 96,9 89,5 
DORNAVA 107,5 100,6 88,4 95,5 
GORIŠNICA 98,4 96,5 96,1 91,2 
JURŠINCI 93,9 98,0 99,3 91,3 
KIDRIČEVO 102,1 101,6 98,3 102,0 
LJUTOMER 103,0 103,3 100,0 106,4 
MAJŠPERK 92,1 89,5 96,2 79,4 
ORMOŽ 94,9 97,0 97,6 89,8 
PTUJ 115,0 115,8 109,5 145,7 
VIDEM 95,7 92,7 94,6 83,9 
ZA VRČ 87,6 93,4 95,3 78,0 

SKUPAJ 101,5 101,9 100,6 104,0 

SLOVENIJA 108,6 109,5 103,9 123,6 

Projekcije prebivalstva 

Osnova za projekcijo so uradni podatki o prebivalcih po enoletnih starostno-
spolnih skupinah popisa prebivalstva in gospodinjstev 31.3. 1991 po novih občinah 
(SURS). 

Za izračunavanje rojstev v prihodnjih 30 letih smo uporabili take vrednosti sta-
rostno specifičnih koeficientov splošne rodnosti, da njihova vsota znaša 1,68. Ti 
koeficienti odsevajo približno stanje okoli leta 1990. To pomeni, da so glede na raz-
mere okoli leta 1995 celo nekoliko optimistični, kar pa je verjetno glede na dolgo-
ročnost projekcije upravičeno. 

Vrednosti starostno specifičnih koeficientov splošne rodnosti z leti nismo spre-
minjali, ker osnovne predpostavke projekcije tega niso predvidevale. Zato je hipoteza 
naravnana tako, da je verjetna za prva leta projekcije, za kasnejša leta pa predstavlja 
le eno od možnih hipotez. 

Za izdelavo projekcije potrebujemo popolne tablice umrljivosti. Zvezni zavod za 
statistiko jih izdeluje za leta okrog popisa prebivalstva. Zato se zadnje nanašajo na 
leta 1980-1982. Ker so te tablice časovno že zelo oddaljene od izhodišča projekcije, 
je Zavod republike Slovenije za statistiko izdelal nove popolne tablice umrljivosti za 
leti 1986 in 1987. Za izdelavo projekcije smo od teh tablic odstopili le pri dojenčkih. 
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Verjetnosti preživetja dojenčkov smo zvišali, tako da se približujejo vrednostim v 
razvitih državah Evrope. Tako je predvideno srednje trajanje življenja ob rojstvu za 
ženske 76,06 let in za moške 68,15 let. Tudi koeficienti smrtnosti, podobno kot 
rodnosti, torej odsevajo stanje v Sloveniji približno okoli leta 1990. 

Tabela 3: Rezultati projekcij prebivalstva 

018 DESTRNIK - TRNOVSKA VAS 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 4942 106 111 222 439 645 1084 331 486 2491 3308 550 32 0 51 

1995 5007 126 122 155 403 620 1023 309 491 2572 3372 612 36 0 60 

2000 5085 132 131 190 453 491 944 311 479 2700 3490 651 38 0 69 

2010 5190 122 130 203 455 531 986 248 369 2941 3558 646 45 0 66 

2020 5121 104 104 157 365 487 852 272 395 2893 3560 709 49 0 83 

024 DORNAVA 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 2609 46 69 96 211 320 531 180 265 1390 1835 243 14 0 46 

1995 2697 66 66 78 210 303 513 150 271 1450 1871 313 19 0 61 

2000 2772 66 66 99 231 246 477 144 252 1543 1939 356 20 0 75 

2010 2820 58 60 93 211 264 475 132 180 1634 1946 399 21 0 84 

2020 2733 52 52 79 183 230 413 128 198 1542 1868 452 24 0 109 

028 GORIŠNICA 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 6094 135 164 229 528 709 1237 391 581 3102 4074 783 60 0 63 

1995 6128 152 152 222 526 665 1191 350 593 3183 4126 811 61 0 68 

2000 6165 149 150 228 527 604 1131 330 550 3328 4208 826 56 0 73 

2010 6143 132 135 209 476 592 1068 304 452 3485 4241 834 62 0 78 

2020 6022 121 124 186 431 528 959 284 448 3450 4182 881 62 0 92 

042 JURŠINCI 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 2382 67 58 116 241 295 536 198 229 1162 1589 257 14 0 48 

1995 2455 62 58 98 218 285 503 153 287 1202 1642 310 21 0 62 

2000 2547 66 65 93 224 257 481 145 237 1316 1698 368 24 0 77 

2010 2616 58 60 93 211 259 470 120 199 1479 1798 348 22 0 74 

2020 2593 51 52 81 184 232 416 126 195 1468 1789 388 22 0 93 
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045 K I D R I Č E V O 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 6606 132 157 262 551 711 1262 374 623 3648 4645 699 35 0 55 

1995 6676 164 169 196 529 692 1221 374 580 3696 4650 805 50 0 66 

2000 6746 155 158 245 558 636 1194 340 553 3732 4625 927 51 0 78 

2010 6704 138 141 216 495 617 1112 333 467 3799 4599 993 62 0 89 

2020 6488 128 131 198 457 554 1011 291 470 3664 4425 1052 79 0 104 

063 L J U T O M E R 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 18612 411 455 690 1556 2148 3704 1242 1722 9684 12648 2260 167 0 61 

1995 18691 461 453 635 1549 1931 3480 1138 1810 9848 12796 2415 178 0 69 

2000 18787 459 462 693 1614 1760 3374 1000 1702 10186 12888 2525 175 0 75 

2010 18672 406 422 657 1485 1830 3315 914 1307 10568 12789 2568 175 0 77 

2020 18110 372 373 567 1312 1629 2941 891 1380 10035 12306 2863 192 0 97 

069 M A J Š P E R K 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 5599 139 167 210 516 654 1170 326 521 2925 3772 657 41 0 56 

1995 5651 136 137 228 501 615 1116 327 498 2992 3817 718 44 0 64 

2000 5681 132 133 203 468 587 1055 320 487 3015 3822 804 49 0 76 

2010 5657 126 128 194 448 530 978 273 450 3164 3887 792 53 0 81 

2020 5529 112 114 178 404 502 906 262 398 3167 3827 796 65 0 88 

087 O R M O Ž 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 17570 433 409 658 1500 1971 3471 1159 1640 9111 11910 2189 166 0 63 

1995 17647 434 430 623 1487 1840 3327 1008 1694 9277 11979 2341 162 0 70 

2000 17706 430 434 652 1516 1693 3209 954 1540 9547 12041 2456 183 0 77 

2010 17570 383 395 617 1395 1719 3114 864 1263 9775 11902 2554 176 0 82 

2020 17005 350 352 536 1238 1533 2771 838 1295 9502 11635 2599 189 0 94 

096 PTUJ 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 31473 705 743 1246 2694 3756 6450 1799 3013 17349 22161 2862 165 0 44 

1995 32009 827 842 1078 2747 3458 6205 1914 2763 17870 22547 3257 193 0 52 

2000 32481 798 805 1233 2836 3086 5922 1820 2824 18179 22823 3736 219 0 63 

2010 32650 696 730 1148 2574 3194 5768 1668 2244 18453 22365 4517 243 0 78 

2020 31681 647 650 978 2275 2802 5077 1559 2406 17509 21474 5130 311 0 101 
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135 VIDEM 

leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 7639 195 236 318 749 882 1631 466 745 3949 5160 848 35 0 52 

1995 7742 190 190 311 691 883 1574 437 700 4060 5197 971 60 0 62 

2000 7820 186 187 285 658 825 1483 450 665 4147 5262 1075 68 0 72 

2010 7846 182 182 276 640 747 1387 380 635 4383 5398 1061 72 0 76 

2020 7722 159 164 256 579 720 1299 371 561 4393 5325 1098 82 0 85 

143 ZA VRČ 

Leto skupaj 0-1 2-3 4-6 0-6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< migr. I. st 

1991 1409 35 30 52 117 173 290 93 159 734 986 133 9 0 46 

1995 1473 38 38 48 124 150 274 92 138 792 1022 177 9 0 65 

2000 1543 36 38 57 131 141 272 68 142 822 1032 239 13 0 88 

2010 1586 30 31 49 110 145 255 76 103 883 1062 269 17 0 105 

2020 1575 30 30 45 105 122 227 67 111 870 1048 300 18 0 132 

Sklep 

Najbolj pomembna ugotovitev projekcij prebivalstva za Sp. Podravje je, da v 
primerjavi s slovenskim povprečjem bistveno nižje naraščanje števila prebivalcev v 
zadnjih tridesetih letih ni povzročilo močnejšega poslabšanja starostno-spolne sesta-
ve prebivalstva. Rezultati projekcij na regionalni ravni so zelo podobni slovenskim. 
Po projekciji prebivalstva po naravni rasti bi število prebivalcev poraslo s sedanjih 
slabih 105.000 prebivalcev (leta 1991) za približno 2500 po letu 2000. 

Tabela 4: Ocene števila prebivalcev po projekciji po naravni rasti za izbrana leta 

OBČINA 1991 1995 2000 2010 2020 

DESTRNIK - TRNOVSKA VAS 4942 5007 5085 5190 5121 
DORNAVA 2609 2697 2772 2820 2733 
GORIŠNICA 6094 6128 6165 6143 6022 
JURŠINCI 2382 2455 2547 2616 2593 
KIDRIČEVO 6606 6676 6746 6704 6488 
LJUTOMER 18612 18691 18787 18672 18110 
MAJŠPERK 5599 5651 5681 5657 5529 
ORMOŽ 17570 17647 17706 17570 17005 
PTUJ 31473 32009 32481 32650 31681 
VIDEM 7639 7742 7820 7846 7722 
ZAVRČ 1409 1473 1543 1586 1575 

SKUPAJ 104935 106176 107333 107454 104579 
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Demografski potenciali Spodnjega Podravja z vidika projekcij prebivalstva 

Na splošno lahko rečemo, da lahko v Sp. Podravju v naslednjih letih pričakujemo 
rahel porast števila prebivalcev, vendar le pod pogojem, da se ne bo nadaljevalo 
odseljevanje, kakršno je bilo v preteklih obdobjih. Zaradi relativno ugodne starostne 
sestave prebivalstva se bo število prebivalcev začelo zniževati šele po letu 2010. 

Tabela 5: Izbrani indeksi gibanja števila prebivalcev po projekciji po naravni rasti 

OBČINA 95/91 00/91 10/91 20/91 

DESTRNIK - TRNOVSKA VAS 101,3 102,9 105,0 103,6 
DORNAVA 103,4 106,2 108,1 104,8 
GORIŠNICA 100,6 101,2 100,8 98,8 
JURŠINCI 103,1 106,9 109,8 108,9 
KIDRIČEVO 101,1 102,1 101,5 98,2 
LJUTOMER 100,4 100,9 100,3 97,3 
MAJŠPERK 100,9 101,5 101,0 98,7 
ORMOŽ 100,4 100,8 100,0 96,8 
PTUJ 101,7 103,2 103,7 100,7 
VIDEM 101,3 102,4 102,7 101,1 
ZA VRČ 104,5 109,5 112,6 111,8 

SKUPAJ 101,2 102,3 102,4 99,7 

SLOVENIJA 100,8 101,6 101,4 98,3 

Po ocenah projekcij prebivalstva bo število prebivalcev v obdobju 1991-1995 
nazadovalo v 30 (od 147) občinah Slovenije. Med njimi ni nobene občine obravna-
vane regije. V obdobju 1995-2000 bi po ocenah projekcij prebivalstva število prebi-
valcev nazadovalo v 31 občinah Slovenije, v obdobju 2000-2010 pa že v 48 občinah 
ali praktično v tretjini Slovenije. V obeh obdobjih pa bi ostalo število prebivalcev v 
vseh občinah Sp. Podravja še vedno večje kot leta 1991. Posledice sedanje nizke 
rodnosti se v večji meri pokažejo šele po letu 2010. 

Projekcije prebivalstva moramo ocenjevati v okviru pričakovanega demografske-
ga razvoja Slovenije. Zato tudi trdimo, d a j e ocena bodočega demografskega razvoja 
občin Sp. Podravja ugodna, saj v primeru projekcij po naravni rasti v naslednjem 
desetletju ne pričakujemo nazadovanja prebivalstva. 

Predvidena stagnacija prebivalstva pa zakrije drugo problematiko, ki se kaže v 
spreminjanju starostne strukture prebivalstva. 

Naslednja razpredelnica pokaže vso bodočo demografsko problematiko občin 
Spodnjega Podravja s Prlekijo. Medtem ko število prebivalcev (če ne bo odseljeva-
nja) v kratkoročnem obdobju ne bo nazadovalo, pa se bo bistveno povečal delež 
starejšega prebivalstva, zmanjšal pa delež mladine. Dolgoročno gledano, se torej 
obeta nazadovanje števila prebivalcev. 
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Tabela 6: Delež starih prebivalcev (65 let in več) in mladine (0 do 14 let) v vsem 
prebivalstvu občine leta 1991 (stanje) in leta 2020 (ocena po projekcijah prebi-
valstva) 

65< 0-14 
OBČINA 1991 2020 1991 2020 

DESTRNIK - TRNOV. VAS 11,13 % 13,84% 21,93 % 16,64% 
DORNAVA 9,31 % 16,54% 20,35 % 15,11 % 
GORIŠNICA 12,85 % 14,63 % 20,30 % 15,92% 
JURŠINCI 10,79% 14,96 % 22,50 % 16,04% 
KIDRIČEVO 10,58% 16,21 % 19,10% 15,58% 
LJUTOMER 12,14% 15,81 % 19,90% 16,24% 
MAJŠPERK 11,73 % 14,40 % 20,90 % 16,39% 
ORMOŽ 12,46 % 15,28% 19,76% 16,30% 
PTUJ 9,09% 16,19% 20,49 % 16,03 % 
VIDEM 11,10% 14,22 % 21,35% 16,82% 
ZAVRČ 9,44% 19,05 % 20,58 % 14,41 % 
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VLOGA NARODNOSTNE SESTAVE PREBIVALSTVA V 

SODOBNIH SOCIALNO-GOSPODARSKIH IN 

POLITIČNIH PROCESIH 

Jernej Zupančič* 

THE ROLE OF ETHNIC COMPOSITION IN THE CURRENT 

SOCIOECONOMIC AND POLITICAL PROCESSES 

Abstract 

Analysed is the ethnic composition of Spodnje Podravje with Prlekija and its influence on the 
current socioeconomic processes. Approximately 95 % of the population in this rather 
homogenous region are of Slovenian origin, while the majority of the non-Slovenian 
population consists of Croatians (about 1800) and Serbs (about 330). These are the 
immigrants of the first generation and they are concentrated in urban settlements. Almost no 
difference exists in socioeconomic structure between the autochtonous Slovenians and the 
immigrants, except for Albanians; the latter are specialized in fruit- and vegetable market and 
patisseries, and they practically hold a monopoly over these two branches. However, as to its 
share, the non-Slovenian population neither represents any significant innovative agents in 
the socioeconomic structure of this region nor any greater potential for conflicts. 

Key words: Slovenia, Ethnic question, Immigrants, Border areas 

Uvod 

Spodnje Podravje spada med etnično razmeroma homogena območja Slovenije, 
kar pa ne pomeni, da sestavljajo prebivalstvo izključno pripadniki slovenskega naro-
da, temveč da v regiji ni pripadnikov avtohtonih narodnih manjšin in da je odstotek 
neslovenskega prebivalstva dokaj nizek — znaša namreč 5 %. Vendar to ne pomeni, 
da je narodnostno vprašanje v takih — etnično relativno homogenih območjih 
zanemarljivo. Odstotek in zgostitev neslovenskega prebivalstva sama po sebi ne bi 
vzbujala pozornosti, saj sta pod slovenskim povprečjem, vendar je omenjeno podro-
čje vredno preučiti vsaj iz dveh razlogov: zaradi izrazito obmejne lege regije in zara-
di socialnega ter prostorskega vpliva pripadnikov posameznih narodnosti, ki prebi-
vajo na območju in v njegovi soseščini. 

V nadaljevanju bodo prikazane značilnosti poselitve, starostna, izobrazbena in 
predvsem zaposlitvena sestava neslovenskega prebivalstva. Analizo smo pripravili z 
upoštevanjem razlik v strukturi in pomenu posameznih območij in pri tem posebej 

* Mag., Inštitut za geografijo, Trg francoske revolucije 7, 1000 Ljubljana, SLO. 

221 



Jernej Zupančič 

ločili: ožji obmejni pas (krajevne skupnosti, ki ležijo neposredno ob meji), območja 
mestnih naselij Ptuj, Ormož, Ljutomer in Kidričevo ter ostala naselja, ki jim najbolj 
ustreza izraz podeželje. 

Študija temelji na analizi statističnih podatkov predvsem zadnjega popisa leta 
1991, nekaterih podatkov iz statističnega letopisa Slovenije in rezultatov terenskega 
dela (kratke ankete in ogled terena) ter primerjave s podobnimi okoliščinami drugod 
po Sloveniji. 

Narodnostna sestava prebivalstva Spodnjega Podravja 

Preden pojasnimo osnove današnje narodnostne sestave prebivalstva v Spodnjem 
Podravju, je treba uvodoma podčrtati imigracijski izvor neslovenskega prebivalstva. 
Do konca druge svetovne vojne je bila na območju relativno močna (predvsem v 
socialno-gospodarskem in političnem pomenu) nemška skupnost, ki pa se je ob 
koncu vojne praktično v celoti izselila. S postopno industrializacijo in povečevanjem 
števila delovnih mest se je pričelo priseljevati prebivalstvo iz republik bivše Jugo-
slavije in nekako od 60. let dalje ustvarilo današnjo podobo narodnostne sestave 
(Gosar, 1993; Nečak, 1993). Vendar so med priseljenci opazne razlike; medtem ko 
so prihajali Hrvatje in Bošnjaki (Muslimani po statistični opredelitvi) v okviru posa-
mičnih priselitev zaradi dela predvsem v neagrarnih dejavnostih, so se priseljevali 
Hrvatje predvsem v obmejnem pasu zaradi porok (in Slovenci na Hrvaško). Izrazite 
poteze delovne — ekonomske imigracije kažejo tudi Srbi, le da je bil tu opazen del 
usmerjen tudi v upravne službe. Albanci so sledili šele kasneje, ko so se že obliko-
vale nekatere lokacije neslovenskega prebivalstva, kar kaže na določeno simbiozo 
enih in drugih, kljub tradicionalnim konfliktom v njihovem izvornem območju (Kle-
menčič, 1991; Grečič, 1975). 

Od skoraj 105.000 prebivalcev v regiji je okrog 100.000 Slovencev (95,5 %), 
ostali pa pripadajo okrog 20 različnim narodnostnim skupinam. Od tega je največ 
Hrvatov (1797) in Srbov (331), število ostalih je majhno. Priseljensko poreklo ve-
čine neslovenskega prebivalstva razkriva že starostna sestava, ki kaže na prevlado 
mlajšega prebivalstva in pri nekaterih skupinah (Bošnjakih in Albancih) sploh 
odsotnost nekaterih starostnih skupin. Pri Hrvatih je drugače, saj je zaradi znatnih 
čezmejnih povezav starostna piramida zelo podobna razporeditvi večinskega sloven-
skega prebivalstva. 

Pregled po materinem jeziku odkriva približno 1000 Slovencev (1 %) manj, kar 
gre na račun tistih s hrvaškim ali hrvaško-srbskim in albanskim jezikom. Nekoliko 
preseneča ravno opazno večje število oseb z albanskim materinim jezikom in sloven-
sko narodno opredelitvijo. Med območji ni opaziti večjih razlik med posameznimi 
skupinami neslovenskega prebivalstva, kar lahko razpoznamo kot zgovoren znak, da 
gre pri priseljencih za prvo generacijo, pri kateri je etnično opredeljevanje še močno 
naslonjeno na vplive izvornega območja oziroma da je vpliv slovenskega okolja še 
relativno omejen. 
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Vloga narodnostne sestave prebivalstva v sodobnih soc.-gospodarskih in političnih procesih 

Pomembnejše razlike med območji in posameznimi narodnostmi nastopijo pri 
izobrazbeni strukturi. Tako je pri neslovenskem prebivalstvu na podeželju, vključno 
z obmejnim pasom, odločno v prevladi prebivalstvo s končano OŠ ali še manj; to 
velja še posebej za Bošnjake, Albance in malo manj za Srbe, dasiravno tudi pri ve-
činskem in pri hrvaškem prebivalstvu marsikje presega 50 odstotkov vsega prebi-
valstva. Vzroke za to gre v prvi vrsti iskati v ponudbi delovnih mest v industriji in 
drugih dejavnostih, ki so gradile zaposlovalno politiko na delovno intenzivnih, ven-
dar ne posebno zahtevnih panogah. V mestnih naseljih, predvsem na Ptuju in v 
Ljutomeru, je delež prebivalcev s srednjo in višjo ter visoko izobrazbo precej višji. 
Slednje velja zlasti za Srbe in Hrvate, kjer odstotek višje ter visoko izobraženih 
presega večinsko povprečje. 

Zaposleni po dejavnostih — osnova za presojo 

socialno-gospodarskih procesov v regiji 

Pri opredeljevanju vloge v socialno-gospodarskih in političnih procesih regije je 
najpomembnejša analiza po zaposlenosti v različnih dejavnostih, ki pokaže na vpliv, 
vlogo ter pomen posameznih narodnosti v regiji. Že uvodoma je treba opozoriti, da 
predstavljajo sedanji statistični podatki grobo orientacijo, kajti po 5 letih so že za-
stareli, v veliki meri tudi zaradi intenzivnih sprememb, povezanih s spremembo 
gospodarskega in političnega sistema, lastniške strukture in tudi določenih selitev. 
Popis je zajemal še obdobje, ko je bilo gospodarstvo še krepko "socialistično". Na-
slednji prikaz daje torej osnovno orientacijo, kar pa zadošča, da si ustvarimo sliko 
sedanjih in ocenimo tudi možnosti prihodnjih procesov. 

Kako se torej obnašajo pripadniki posameznih narodnostnih skupin? Najštevil-
čnejši hrvaški skupini se pozna dvojno poreklo priseljevanja že po sami lokaciji 
poselitve. Obsegajo namreč dve med seboj različni območji: v obmejnem pasu, kjer 
so se priseljevali postopoma zaradi porok in podobnega, ter v naseljih mestnega 
značaja, kamor so se priselili zaradi ponudbe delovnih mest. Vendar od vseh obra-
vnavanih skupnosti prav hrvaška kaže znatno razpršenost tudi drugod na podeželju. 
Prisotnost Hrvatov je močna v različnih uslužnostnih dejavnostih, ki sodijo v 
terciarni sektor (in po stari klasifikaciji deloma še v kvartarni) — skupaj okrog 54 % 
(kar je več kot pri večinskem slovenskem povprečju), v industriji okrog 26 % in v 
kmetijstvu okrog 20 %. Tako dela opazen odstotek Hrvatov v upravi, šolstvu in zlasti 
zlasti v zdravstvu, kjer predstavljajo približno desetino vseh zaposlenih v tej de-
javnosti v regiji). 

Bošnjaki, po številu najšibkejša skupina, ki komaj preseže 100 oseb, živijo izra-
zito razpršeno in podobno velja tudi pri zaposlenosti; najti jih je mogoče v vseh 
dejavnostih, nekaj več le v industriji in kmetijstvu (delajo predvsem na večjih far-
mah, ki so bile v času popisa v družbeni lasti). 

Srbi so izrazito mestno prebivalstvo (nad 80 % jih živi v naseljih urbanega zna-
čaja, predvsem na Ptuju). Razen v kmetijstvu so dobro zastopani v vseh sektorjih 
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dejavnosti. Od vseh proučevanih narodnostnih skupin v regiji jih je relativno največ 
(po absolutnih številih jih Hrvatje presegajo) v bivših kvartarnih dejavnostih, po-
sebno v upravi in zdravstvu. Precej jih je tudi v trgovini, obrti, gradbeništvu in seve-
da v industriji. 

Še bolj izrazito urban način poselitve opažamo pri Albancih; nad 90 odstotkov 
jih je leta 1991 živelo v mestih, predvsem v starejših predelih Ptuja in Ljutomera. 
Sicer so bili tedaj s 123 prebivalci številčno šibka skupnost. Zaposleni so izrazito v 
uslužnostnih dejavnostih, predvsem v trgovini, gostinstvu, obrti, poleg tega pa nekaj 
manj še v komunalnih dejavnostih, prometu in gradbeništvu. 

Ravno albansko prebivalstvo je primer, ko maloštevilnost ne ustreza kapitalski 
moči in obvladovanju določenih dejavnosti, kar posebej nazorno kaže na potrebo po 
proučevanju tudi na območjih, ki sicer izkazujejo precej homogene narodnostne 
poteze. Albanci so tako kot drugod skoraj sinonim za trgovino s sadjem in zelenjavo 
ter za slaščičarstvo. Statistični podatki so za tovrstno analizo komaj še uporabni, ker 
ima albansko prebivalstvo za razliko od ostalih vendarle precej posebnosti. V prvi 
vrsti je treba opozoriti na sezonski značaj selitev in dela ter na menjavanje lokacij. 
Tako posamezniki ob nekajmesečni prisotnosti praktično ne vzpostavijo odnosov z 
okoljem. S kratko dvakratno anketo in terenskima ogledoma smo ugotovili, da imajo 
Albanci v slaščičarstvu skoraj popolno prevlado (v vsej regiji samo dva lokala nista 
v njihovih rokah) in podobno velja tudi za trgovino s sadjem in zelenjavo, vključno s 
prodajalci na tržnicah. To je treba posebej omeniti zaradi siceršnje gospodarske 
naravnanosti spodnjega Podravja, kjer igrajo kmetijstvo in v okviru tega sadjarstvo, 
vinogradništvo ter pridelava nekaterih vrtnin zelo pomembno vlogo. Ob omenjenem 
dvakratnem terenskem ogledu in kratki anketi ter primerjavi s podobno situacijo v 
Ljubljani, Lendavi in Murski Soboti smo ugotovili, da veriga albanskih trgovcev s 
sadjem in zelenjavo deluje tesno povezano znotraj lastne verige in se le slabo 
povezuje z lokalnim okoljem. V območju intenzivnega sadjarstva in pridelovanja 
vrtnin smo le redko naleteli na blago regionalnega izvora, odločno v prevladi pa je 
uvoženo (iz Turčije, Makedonije, Italije, Španije ipd.). Obenem so domači pridelo-
valci negodovali, saj jim ta konkurenca ne pride prav. Potrošnikom pa je dobrodošla 
zaradi nižjih cen. 

Priložnosti in konfliktni potencial 

Ob koncu je treba pregledati, kolikšne so možnosti vpliva in vloge posameznih 

opisanih narodnostnih skupin za razvoj območja v prihodnosti na eni strani ter obe-

nem oceniti konfliktni potencial na drugi strani. 

V splošnem moremo glede vloge in vpliva omenjenih skupin ugotoviti, da glede 

na ugotovljeno število, demografsko in kvalifikacijsko strukturo ne predstavljajo niti 

pomembnejšega dejavnika inovacij v regiji niti vidnejšega konfliktnega potenciala. 

224 



Vloga narodnostne sestave prebivalstva v sodobnih soc.-gospodarskih in političnih procesih 

Od te ugotovitve nekoliko odstopata dve izjemi, kjer je mogoče kljub maloštevilnosti 
pričakovati določene učinke: pri hrvaškem in albanskem prebivalstvu. 

Pri hrvaškem prebivalstvu je treba v p rv i vrsti upoštevati bližino meje in naveza-
nost tega prebivalstva na intenzivno čezmejno izmenjavo — ta skupina je sproti 
nastajala ravno na ta način. Na to kaže že obseg dvolastniških posesti na eni in drugi 
strani državne meje (Belec, 1992). Njihov interes je odprta meja in čim manjše ome-
jitve ter pripravljenost za delovanje zlasti v gostinstvu in trgovini, kar je glede na 
njihovo poznavanje jezika in razmer na obeh straneh meje tudi povsem razumljivo. 
V tem je mogoče oceniti hrvaško prebivalstvo tudi kot pospeševalca čezmejnih go-
spodarskih in drugih odnosov in nosilca dejavnosti, ki so pomembne za razvoj 
obmejnih območij. Vendar je mogoče pričakovati tudi določeno mero špekulati-
vnosti, podobno kot smo pred nekaj leti ugotovili na primeru analize odnosa do meje 
in čezmejnih odnosov v Petišovcih v Prekmurju (Zupančič, Repolusk, 1993). Ob 
poostritvi nadzora na meji, kar bo odvisno od hitrosti in stopnje vključevanja Slo-
venije v Evropsko zvezo, bi to verjetno vzbudilo nelagodje in proteste pri hrvaškem 
prebivalstvu. Večina konfliktnga potenciala pri hrvaškem prebivalstvu pa izvira iz 
odnosov med Slovenijo in Hrvaško, pri čemer nastopa slednja precej agresivno v 
zvezi z določitvijo državne mejne črte na nekaterih odsekih in pri poskusih pripraviti 
priseljene Hrvate kot avtohtono manjšino. Že dalj časa buri duhove na obeh straneh 
območje Razkrižja, domačinom pa je neprijeten sopotnik. Vendar je reševanje teh 
vprašanj že zunaj pristojnosti občin in regije. 

Albansko prebivalstvo ima povsem drugačna izhodišča, saj predstavlja malošte-
vilno v mesta priseljeno skupnost z znatno sezonsko naravnanostjo in izrazito usmer-
jenostjo v trgovino in gostinstvo. Če je po eni strani njihova prevlada v trgovini s 
sadjem in zelenjavo zaradi nizkih cen sprejemljiva za potrošnike, je manj sprejem-
ljiva za domače pridelovalce. Njihova konkurenčnost temelji na nizkih cenah, ne pa 
na kvaliteti storitev, in je posledica nizke cene delovne sile in razširjenega delovnega 
urnika. Povezanost z domačimi proizvajalci sadja, zelenjave in vrtnin je minimalna. 
Obenem so zaradi koncentracije kapitala v okviru razširjenih družin (kot ostanek 
nekdanje rodovne organizacije) sposobni posegati po ugodnih lokacijah v starejših 
predelih mest. 
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NARODNOSTNA SESTAVA 

S POSEBNIM OZIROM NA HRVATE 

Peter Repolusk* 

NATIONAL COMPOSITION OF SPODNJE PODRAVJE WITH PRLEKIJA 

WITH SPECIAL RESPECT TO CROATIANS 

Abstract 

The article discusses the national composition of Spodnje Podravje with Prlekija as an ele-

ment of geographical environment and population. This area ranks among those areas in 

Slovenia where the share of the population of Slovenian origin is the greatest. The socio-eco-

nomic development, which was based to a great extent on the development of agriculture, and 

the low degree of urbanization have not attracted a greater number of immigrants from vari-

ous regions of ex-Yugoslavia, who otherwise considerably changed the national composition 

of population in certain parts of Slovenia. The non-Slovenian population can be divided into 

two groups: the relatively small number of Serbs, Albanians, Muslims and smaller ethnic 

groups, and the slightly greater number of Croatians, who mainly immigrated from the 

Croatian areas along the border. Due to the similarities of languages and cultures, as well as 

of socio-economic structures, the Croatian people were rapidly integrated into Slovenian 

society. 

Key words: Croatians in Slovenia, Ethnic structure, Northeastern Slovenia 

Uvod 

Območje sodi med narodnostno najbolj homogena v Sloveniji, saj je delež 
slovenskega prebivalstva (95,1 %) visoko nad povprečjem za vso državo leta 1991 
(87,6 %). V regiji tudi ni nobene avtohtone narodnostne manjšine. Vzroki za to so 
predvsem v značilnostih družbenogospodarskega razvoja. Nadpovprečna vloga agrar-
nih gospodarskih dejavnosti in nizka stopnja urbaniziranosti nista bili spodbudi za 
ekonomske migracije z drugih območij nekdanje Jugoslavije, ki so bile dominanten 
dejavnik spreminjanja narodnostne sestave v nekaterih drugih delih Slovenije. 
Pripadniki drugih narodov so manj številčni in bolj pomešani s slovenskim pre-
bivalstvom, manjše koncentracije so nastale v mestih, predvsem na Ptuju ter pone-
kod ob slovensko-hrvaški meji (Središče, Razkrižje, Zavrč, . . . ) . 

Narodnostna struktura je pridobila nekatere nove razsežnosti z osamosvojitvijo 

* Dipl. geog., raziskovalec, Inštitut za geografijo, 1000 Ljubljana, Trg francoske revolu-
cije 7, SLO. 
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Slovenije ter novo vlogo južne meje območja. Regija je postala skupaj s celotno 
severovzhodno Slovenijo (s katero v številnih prebivalstvenih, gospodarskih in 
naravnopokrajinskih značilnostih predstavlja celoto) obmejno tranzitno področje, saj 
je le še na skrajnem jugozahodu države slovenski teritorij tako dostopen in prehoden 
za prebivalstvo več držav in regij. Priseljeno prebivalstvo drugih narodnosti je bilo s 
tem postavljeno v radikalno drugačna razmerja do svojih izvornih okolij. Zlasti raz-
meroma številno hrvaško prebivalstvo utegne postati zaradi sorodstvenih in gospo-
darskih stikov z območji na obeh straneh meje pomemben element v oblikovanju 
prekomejnih odnosov, še posebej na lokalni ravni. 

Obseg obravnavanega območja in podatki 

Za analizo demografskih in družbenogospodarskih značilnosti posameznih narod-
nostnih skupin prebivalstva je bilo območje razdeljeno v naslednje cone: 

— mesta; mesta Ptuj, Ljutomer in Ormož s pripadajočimi naselji mestnega tipa 
ter naselje Kidričevo, ki po velikosti ne dosega praga za uvrstitev med mesta, 
a ima sorodno gospodarsko strukturo; 

— obmejno podeželje; naselja ob slovensko-hrvaški meji, omejena z mejami 
krajevnih skupnosti, na območju nekdanjih občin Ptuj, Ljutomer in Ormož; 

— preostali predeli, kamor sodijo sicer različna območja (suburbana zaledja 
mest ter drugo, pogosto manj razvito podeželje), za katere je značilen najnižji 
delež neslovenskega prebivalstva. 

Podatkovno gradivo za analize je v celoti povzeto iz popisov prebivalstva. Drugi 
viri (dnevna migracija s Hrvaške, prebivalstvo z delovnim dovoljenjem, odseljeno 
prebivalstvo) je pogosto manj zanesljivo, predvsem pa je težko ugotoviti narodnost-
no pripadnost posameznikov. Kljub nekaterim spremembam (odselitev dela, pred-
vsem srbskega prebivalstva, povečanje števila Albancev, del prebivalstva ni dobil 
državljanstva) menimo, da popisni podatki iz leta 1991 še vedno odsevajo realno 
stanje medetničnih razmerij na območju. 

Osnovne značilnosti 

narodnostne sestave in njenega spreminjanja 

Številčno izrazito dominantna skupina je slovensko prebivalstvo. Med številnejše 
sodijo še Hrvati, Srbi, Albanci in Muslimani. Druge skupine po podatkih popisa 
prebivalstva štejejo manj kot sto pripadnikov, največ med njimi je Črnogorcev, 
Makedoncev ter pripadnikov nemške in avstrijske narodnosti. Slednji dve skupini sta 
bili v času pred drugo svetovno vojno številnejši. Zaradi odselitve ter stapljanja s 
slovenskim prebivalstvom sta leta 1991 skupaj šteli le 73 pripadnikov. 
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Stalno rast v obdobju 1971-1991 izkazujejo Albanci, Muslimani ter številčno 
manjše skupine. Število Hrvatov in Srbov se je najbolj povečalo med letoma 1971 in 
1981, kasneje pa statistika izpričuje upadanje. Podobno velja za slovensko prebival-
stvo (tabela 1). 

Tabela 1: Spremembe v narodnostni sestavi Spodnjega Podravja s Prlekijo v obdobju 
1971 do 1991 

1971 1981 1991 
število % število % število % 

Slovenci 99722 97,3 100656 96,3 99881 95,1 
Hrvati 1886 1,8 2131 2,0 1799 1,7 
Srbi 285 0,2 374 0,4 O O 1 JJ> 1 0,3 
Albanci 22 0,0 53 0,1 123 0,1 
Muslimani 2 0,0 34 0,0 101 0,1 
Drugi opredeljeni 203 0,2 210 0,2 319 0,3 
Neopredeljeni 7 0,0 42 0,0 312 0,3 
Jugoslovani 121 0,1 713 0,7 105 0,1 
Regionalno opredeljeni 78 0,1 37 0,0 22 0,0 
Neznano 157 0,2 274 0,3 2074 2,0 

Skupaj 102483 100,0 104524 100,0 105067 100,0 

Vir: Popisi prebivalstva 1971, 1981, 1991 

Skokovite spremembe v številu pripadnikov posameznih skupin je mogoče razlo-
žiti z naslednjimi pojavi: 

— hitra rast zaradi okrepljenih imigracij, zlasti v obdobju 1975-1980, kar je 
značilno za celotno območje Slovenije; 

— zmanjševanje števila zaradi drugačnega opredeljevanja prebivalstva ob raz-
ličnih popisih; 

— ker gre za številčno manjše skupine, lahko na hitre spremembe vpliva cel niz 
subjektivnih in objektivnih dejavnikov, povezanih z zaposlovanjem, družin-
skimi dogodki itd. 

Glede na rastočo razliko v dinamiki gospodarskega razvoja med Slovenijo ter 
večino drugih delov nekdanje Jugoslavije v preteklih desetletjih je težko pričakovati, 
da bi se število Hrvatov in Srbov zmanjševalo zaradi povratnih migracij v izvorna 
okolja, čeprav je bil proces na nekaterih območjih bivše države (migriranje v etnično 
identična okolja) statistično signifikanten (Petrovič, 1987). Najverjetnejša razlaga je 
v drugačnem narodnostnem opredeljevanju oziroma neopredeljevanju med posame-
znimi popisi. 

Število in delež narodnostno neopredeljenih oziroma prebivalcev, za katere po-
datek o narodnostni pripadnosti ni znan, ves čas narašča. Med posameznimi katego-
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rijami narodnostno neopredeljenih so precejšnje razlike. Neopredeljeni po 214. čle-
nu ustave RS številčno naraščajo ves čas, še posebej pa v zadnjem obdobju. Število 
"Jugoslovanov" je doseglo največje število leta 1981 in kasneje drastično upadlo. 
Kategorija regionalno opredeljenih, ki je številčno zelo šibka, konstantno upada. V 
času med zadnjima dvema popisoma se je za sedemkrat povečalo število prebival-
stva, za katerega podatek o narodnostni pripadnosti ni znan. Nedvomno ne gre za 
povečanje metodične napake ob popisu, pač pa za obliko neizjasnjevanja dela prebi-
valstva o narodnostni pripadnosti. Vzrokov za narodnostno neopredeljevanje, še 
zlasti v politično konfliktnem letu 1991, je več: 

— opredeljevanje za "nadnacionalne" kategorije pri delu priseljencev na jezi-
kovno in kulturno drugačnem območju, kar ne pomeni, da se je oseba v intimi 
odrekla pripadnosti svojemu narodu; 

— tako se opredeljuje ali je opredeljen del potomcev narodnostno mešanih zako-
nov; 

— tako se opredeli del prebivalstva v conah stika prebivalstva več narodnosti 
(obmejna ali narodnostno mešana območja, urbana jedra z visokim deležem 
priseljencev); 

— politični in psihološki pritiski, zaradi kateri se posameznik zaradi strahu pred 
konflikti javno narodnostno ne opredeli; 

— vprašani pri anketi ali popisu ne odgovore na to vprašanje, češ da je to del 
njihove zasebnosti. 

Tabela 2: Narodnostna struktura obravnavanih območij leta 1991 

Mesta Obmejno podeželje Drugo 
število % število % število % 

Slovenci 24323 91,0 19684 94,4 55874 97,2 

Hrvati 833 3,1 554 2,7 412 0,7 

Srbi 263 1,0 11 0,1 57 0,1 
Albanci 108 0,4 6 0,0 9 0,0 

Muslimani 50 0,2 9 0,0 42 0,1 
Drugi 1146 4,3 594 2,8 1092 1,9 

Skupaj 26723 100,0 20858 100,0 57486 100,0 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Narodnostno neopredeljeno prebivalstvo je demografsko, etnično in socioekonom-
sko heterogeno in navadno ne predstavlja skupine z razvojno kontinuiteto (Repolusk, 
1988). Sorodno heterogenost predstavlja ustrezna populacija tudi v našem primeru (v 
tabelah v nadaljevanju jo enačimo s skupino "drugi", v kateri predstavlja 89 % pre-
bivalstva): sestavljajo prebivalstvo, ki izvira z zelo različnih območij, med njimi je 
tudi veliko Slovencev (tabela 4), razmeroma mlada starostna struktura vsaj deloma 
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kaže na potomce mešanih zakonov (tabela 5), relativno najkrepkejša pa je v urbanih 
območjih in na obmejnem območju s Hrvaško. 

Upad števila Slovencev gre deloma pripisati odseljevanju (območje demografsko 
stagnira), deloma pa neopredeljevanju po narodnosti (kategorija neznano). 

Narodnostna struktura je najbolj pestra v mestih (tabela 2), zlasti v Kidričevem in 
na Ptuju, kjer je neslovenskega prebivalstva največ (11,1 oziroma 9,1 %), najbolj 
homogena pa na podeželju, ki ni v neposredni obmejni coni. Delež Hrvatov je 
najvišji v naseljih ob meji, pri vseh drugih narodnostih pa v mestih. Koncentracija v 
mestih je razen za Slovence značilna za vse druge narodnosti, vendar je pri Hrvatih, 
Muslimanih in neopredeljenih nižja od slovenskega povprečja (51 %) (tabela 3). 

Tabela 3: Razporeditev posameznih narodnosti po obravnavanih območjih leta 1991 

(v%) 

Mesta Obmejno podeželje Drugo Skupaj 

Slovenci 24,4 19,7 55,9 100 
Hrvati 46,3 30,8 22,9 100 
Srbi 79,5 3,3 17,2 100 
Albanci 87,8 4,9 7,3 100 
Muslimani 49,5 8,9 41,6 100 
Drugi 40,4 21,0 38,6 100 

Skupaj 25,4 19,9 54,7 100 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Tabela 4: Države rojstva (v %) 

Slovenija Hrvaška BiH Jugoslavija Makedonija Drugo Skupaj 

Slovenci 97,0 1,2 0,1 0,1 0,0 1,5 100 
Hrvati 12,7 80,8 3,1 1,1 0,1 2,3 100 
Srbi 21,1 8,2 19,3 48,3 0,6 2,4 100 
Albanci 22,0 - 46,3 30,1 1,6 100 
Muslimani 52,5 - 3 1 J 5,9 - 9,9 100 
Drugi 72,6 6,9 3,2 3,3 1,3 12,5 100 

Skupaj 94,6 2,7 0,3 0,4 0,1 1,8 100 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Prebivalstvo različnih narodnosti se je priselilo iz predelov, kjer tudi sicer tvori 
večji del prebivalstva (tabela 4). Največji delež rojenih v Sloveniji je med tistimi 
skupinami, ki so kulturno dovolj drugačne in poročno zaprte ali pa so v migracij-
skem sunku v veliki meri prišle že kot oblikovane družine, najmanjši pa med sicer 
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najštevilnejšo skupino priseljencev — Hrvati, katerih migracije so najstarejše in izra-
zito individualne. Slednji v veliki meri žive v gospodinjstvih skupaj s Slovenci, pri 
narodnostni opredelitvi potomcev pa pogosteje prevlada opredelitev za dominantno 
skupino okolja — slovensko. Opazen je visok delež slovenskega prebivalstva, roje-
nega na območjih nekdanje Jugoslavije izven Slovenije — približno 1500. Pojav je 
nemogoče v celoti razložiti z reemigracijo nekdaj odseljenih Slovencev. Vzrok je 
najverjetneje zgodnja integracija otrok priseljencev v kulturo in jezik dominantnega 
okolja, še posebej, ker gre v veliki meri za ljudi, rojene v sosednjih hrvaških predelih. 

Tipične migracijske značilnosti prebivalstva neslovenske narodnosti nam izpriču-
je tudi starostna sestava (tabela 5). Prevladuje prebivalstvo srednje starosti, sta-
rejšega prebivalstva je razmeroma malo, delež mladih pa je pri nekaterih skupinah že 
višji ali podoben tistemu pri Slovencih (Albanci, Muslimani). Izjema so Hrvati. Za-
radi že omenjenega mešanja s Slovenci se kot populacija demografsko ne regenerirajo. 

Tabela 5: Starostna sestava prebivalstva po narodnosti leta 1991 (v %) 

0-19 20-59 60 in več Skupaj 

Slovenci 28,4 55,0 16,6 100 
Hrvati 12,6 71,4 16,0 100 
Srbi 19,3 71,6 9,1 100 
Albanci 34,1 61,0 4,9 100 
Muslimani 26,7 58,4 14,9 100 
Drugi 29,2 60,9 9,9 100 

Skupaj 28,1 55,5 16,4 100 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Tabela 6: Sektorji zaposlovanja po narodnosti leta 1991 (v %) 

Primar Sekundar Storitve Neznano Skupaj 

Slovenci 30,7 o o o 35,6 0,4 100 

Hrvati 20,0 34,9 44,3 0,8 100 

Srbi 7,5 37,2 53,0 2,4 100 

Albanci 2,2 29,7 65,9 2,2 100 
Muslimani 25,9 37,9 36,2 - 100 

Drugo 19,7 38,4 40,2 1,7 100 

Skupaj 30,2 33,4 35,9 0,4 100 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Priseljeno prebivalstvo se je podobno kot drugje zaposlilo v neagrarnih dejavno-
stih (tabela 6), zaradi slabše razvitosti industrijskega sektorja predvsem v terciarnem 
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(Albanci) in kvartarnem (Srbi) sektorju. Razen pri Slovencih je visok delež zapo-
slenih v primarnih dejavnostih pri Muslimanih, ki delajo na kmetijskih kombinatih, 
ter pri Hrvatih, ki v veliki meri žive razpršeno po manjših podeželskih naseljih. 

Nekatere značilnosti hrvaškega prebivalstva 

Hrvaško prebivalstvo Spodnjega Podravja s Prlekijo je večinoma priseljeno iz 
bližnjih obmejnih območij sosednjih občin Čakovec, Ivanec, Krapina in Varaždin. 
Migracije so sorodne medobčinskim migracijam znotraj Slovenije, še posebej zato, 
ker je jezikovna in kulturna razlika med sosednjimi slovenskimi in hrvaškimi predeli 
razmeroma majhna. Med Hrvati, priseljenimi z obmejnih območij, ter tistimi iz 
preostalih predelov Hrvaške ali nekdanje Jugoslavije, so v prostorski razmestitvi pre-
cejšnje razlike (tabela 7). Slednji so v večji meri skoncentrirani v mestih in subur-
banih conah, priseljenci iz obmejnih območij pa so poseljeni bolj disperzno in v 
večji meri na podeželju. 

Tabela 7: Izvor hrvaškega prebivalstva (kraj rojstva) po obravnavanih območjih leta 
1991 (v%) 

Mesta Obmejno podeželje Drugje Skupaj 

Obmejne hrvaške občine 47,4 79,2 50,7 58,0 
Slovenija 15,4 9,4 11,7 12,7 
Drugo 37,2 11,4 37,6 29,3 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Hrvaško prebivalstvo v mestnih in suburbanih conah demografsko bolj ohranja 
narodnostno identiteto kot na podeželju, kjer je veliko bolj pomešano s Slovenci in 
vključeno v bolj neposredne socialne kontakte v okviru manjše skupnosti. Da je asi-
milacija dela priseljenega hrvaškega prebivalstva zelo hitra, kažejo podatki iz tabele 
št. 8. Kot vzroke za to lahko navedemo naslednje: 

— priseljenci območje že od prej dobro poznajo, jezikovna, verska in kulturna 
bližina omogoča hitro adaptacijo v novem okolju; 

— pogoste so individualne migracije, povezane s poroko; podeželsko naselje, k i j e 
še vedno deloma avtarkična skupnost, priseljenca vsrka kot novega vaščana; 

— otroci povsem ali deloma hrvaških staršev se hitro prilagode in sprejmejo 
vedenjske in vrednostne standarde okolja; 

— zaradi dolgoletnega prepletanja prebivalstva in dejavnosti vzdolž meje imajo 
nekateri hrvaški migranti med Slovenci sorodnike; 

— vsaj deloma gre za priseljence z območij, kjer se je ali pa se še del prebival-
stva opredeljuje kot slovenski (Štrigova). 
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Tabela 8: Narodnostna sestava prebivalstva, priseljenega iz sosednjih obmejnih hr-
vaških občin, 1991 (v %) 

Hrvati Slovenci Drugi Skupaj 

Čakovec 41,2 51,4 7,3 100 
Ivanec 54,5 40,4 5,1 100 
Krapina 51,5 40,6 7,9 100 
Varaždin 56,6 39,0 4,4 100 

Skupaj 48,0 45,7 6,2 100 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Pojav ni osamljen. Enak proces, z različno intenzivnostjo, poteka vzdolž vse me-
je med Slovenijo in Hrvaško, na obeh straneh meje. Tudi na obmejnem hrvaškem 
območju je število Slovencev manjše kot število priseljenih iz Slovenije. V času po-
litične krize in nastajanja novih držav se je delež ljudi v obmejnih conah, ki se je 
opredeljeval za Slovence, dvignil. Vsaj deloma je šlo za refleks pri težavah z zapo-
slovanjem in prehajanjem meje pri tistem delu dela prebivalstva, ki je sorodstveno in 
gospodarsko povezan s Slovenijo. V nasprotju z razmerami v Sloveniji pa na ne-
katerih manjših območjih obmejne Hrvaške obstajajo objektivne možnosti za obstoj 
slovenske narodne manjšine v pravem pomenu besede (Repolusk, 1995). 

Tabela 9: Hrvaško prebivalstvo po materinem jeziku po obravnavanih območjih leta 
1991 (v%) 

Mesta Obmejno podeželje Drugo Skupaj 

Hrvaščina 83,7 87,0 80,3 83,9 

Hrvatosrbščina 2,8 2,7 2,2 2,6 

Srbohrvaščina 2,0 - 3,6 1,8 

Slovenščina 8,3 9,2 10,4 9,1 
Drugo 3,2 1,1 3,4 2,6 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Iz tabele 9 je razvidno, da proces stapljanja hrvaških priseljencev z večino ni po-
vsem enosmeren, saj je slabi desetini hrvaškega prebivalstva materin jezik sloven-
ščina, kar je posledica mešanih zakonov. V tabeli sta poleg hrvaščine navedeni še 
srbohrvaščina in hrvatosrbščina, saj gre za isto hrvaško jezikovno izročilo. 

Tabeli 10 in 11 ilustrirata rabo slovenskega in hrvaškega jezika ter njune kom-
binacije pri hrvaškem prebivalstvu v družinskem okolju ter zunaj njega. Integriranost 
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Hrvatov v slovensko jezikovno okolje je zelo visoka, predvsem zaradi narodnostno 
mešanih zakonov in zaradi dejstva, da so Hrvati v veliki večini govornih situacij v 
primerjavi s Slovenci v manjšini. Značilna je večja vloga hrvaščine kot jezika dru-
žine v mestnem okolju ter relativno pomembnejša vloga hrvaščine v drugih govornih 
situacijah na podeželju, v veliki meri zaradi stikov s kraji preko meje in s sorodniki. 

Tabela 10: Uporaba jezika v družinskem okolju pri hrvaškem prebivalstvu v letu 
1991 (v%) 

Mesta Obmejno podeželje Drugo Skupaj 

Slovenščina 67,5 72,7 79,9 71,9 
Hrvaščina (srbhrv.+ hrvsrb.) 19,2 14,6 10,0 15,6 
Slovenščina in hrvaščina 10,8 8,3 6,6 9,1 

Drugo 2,5 4,5 3,6 3,4 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Tabela 11: Uporaba jezika izven družinskega okolja pri hrvaškem prebivalstvu v letu 
1991 (v%) 

Mesta Obmejno podeželje Drugo Skupaj 

Slovenščina 87,4 81,8 83,7 84,8 
Hrvaščina (srbhrv.+ hrvsrb.) 2,9 7,8 4,4 4,7 
Slovenščina in hrvaščina 4,8 6,9 2,7 4,9 
Drugo 4,9 3,6 9,2 5,5 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir: Popis prebivalstva, 1991 

Zaključki 

Zaradi nove državne meje ni pričakovati, da bi se narodnostna sestava regije 
bistveno spreminjala, saj je prišlo do radikalnega zmanjšanja možnosti in obsega 
migracij iz tistih delov nekdanje Jugoslavije, ki so bili najbolj emigracijski. Kljub 
temu je opaziti dviganje števila Albancev, možna pa je tudi reemigracija dela nekda-
njega tukaj živečega prebivalstva z območja današnje Jugoslavije. Na število pripa-
dnikov narodov, ki izvirajo predvsem iz Bosne in Hercegovine, Jugoslavije in Make-
donije, žive pa v Sloveniji, lahko v bodoče vplivajo tudi migracijski tokovi tega 
prebivalstva znotraj Slovenije. 
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Hrvaško prebivalstvo izvira pretežno iz obmejnih hrvaških naselij, migracije v 
Slovenijo pa so bolj ali manj stalne. Sorodne migracije, čeprav v zadnjih obdobjih v 
manjši meri, pa potekajo tudi iz Slovenije v Hrvaško. Hrvaško prebivalstvo je zaradi 
hitre adaptacije na nove razmere v okolju razmeroma neopazno ter bolj kot demo-
grafsko ali socioekonomsko definirana skupina deluje kot skupina posameznikov, ki 
se od večinskega prebivalstva skoraj ne razlikuje. 

Hrvaško prebivalstvo ni in ne funkcionira kot avtohtona narodna manjšina, zaradi 
sorodstvenih in gospodarskih stikov z obema stranema meje pa utegne postati eden 
od dejavnikov pri oblikovanju prekmejnih odnosov na lokalnem nivoju. To poten-
cialno vlogo krepi razvoj območja v smeri obmejne ter mednarodne tranzitne regije, 
ki pogosto potegne za seboj vlaganja tujega kapitala ter razvoj dejavnosti, značilnih 
za obmejna področja. 
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ELEMENTI FUNKCIJSKE ZGRADBE PTUJA, 
LJUTOMERA IN ORMOŽA 

Mirko Pak* 

THE ELEMENTS OF FUNCTIONAL STRUCTURE OF PTUJ, LJUTOMER 

AND ORMOŽ 

Abstract 

The functional structure of the foregoing three towns in northeastern Slovenia is presented 

through proper maps. The recentmost period of a rapid development, especially of the service 

activities, has caused their greatest expansion in Ptuj where a central business district for the 

broader region has gradually been formed. Based on a survey, the evaluation of the dwelling 

environment has already been done, with a special emphasis laid on the supply function. 

Key words: Town, Functional structure 

Uvod 

Funkcijska zgradba mesta je posledica njegove ekonomske moči, ki je odvisno 
od velikosti samega naselja, njegove gospodarske zgradbe ter od velikosti in razvito-
sti vplivnega območja. Na samo fizično obliko mesta vplivajo poleg gospodarskih 
dejavnosti še naravne razmere, arhitektonsko-zgradbene danosti, historični razvoj in 
še posebej socialna zgradba (Drozg, 1990). Ta izhodišča za morfološko-funkcijsko 
zgradbo mesta lahko oziroma moramo upoštevati tudi pri opredelitvi bolj ali manj 
čiste funkcijske zgradbe mesta. To vse so bili tudi dejavniki razvoja, oblikovanja in 
opremljanja Ptuja, Ljutomera in Ormoža; prvega na ravni mezoregionalnega, drugih 
dveh mest pa na ravni mikroregionalnih središč. S svojimi oskrbnimi in zaposli-
tvenimi vplivi je torej na vse obravnavano območje segal vpliv Ptuja, na večjem delu 
območja pa je še posebej močan vpliv makroregionalnega središča Maribora. Pre-
pletanje vplivov je, posebej v preteklosti, ko sta se gospodarstvo nasploh in gospo-
darska infrastruktura tudi v relativnem pogledu razvijala mnogo hitreje v večjih 
središčih, vplivalo na funkcijski razvoj, oskrbno opremljenost in funkcijsko zgradbo 
treh mest. 

Z najnovejšim razvojem, zlasti v osemdesetih letih, so tudi manjša urbana sre-
dišča doživela živahnejše spremembe prostorsko-funkcijske zgradbe v naslednjem: 

* Dr., redni univ. prof., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 
Univerza v Ljubljani, 1000 Ljubljana, SLO. 

239 



Mirko Pak 

na eni strani s e j e krepila trgovsko-poslovna funkcija mestnih jeder, kjer se razmerje 
med stanovanjsko in nestanovanjskimi funkcijami spreminja v prid slednjih, na drugi 
strani pa so se oblikovale proizvodne cone na robu mestnih središč. Iz tega izhaja 
tudi osnovni model funkcijske zgradbe vseh treh mest (Pak, 1987). 

Po osamosvojitvi Slovenije je skokovit razmah storitvenih in oskrbnih dejavnosti 
kljub deindustrializaciji nakazane procese le še poglobil. V vseh treh obravnavanih 
mestih se je močno dvignila oskrbna raven: nestanovanjske dejavnosti se v mestnih 
središčih naglo širijo na račun stanovanjske, v proizvodne cone se selijo storitvene 
dejavnosti, zato je njihova struktura vse bolj pestra, odpirajo pa se tudi lokalne 
koncentracije oskrbnih dejavnosti, neodvisno od oddaljenosti do oskrbnega središča. 
Ptuj, Ljutomer in Ormož so na ta način močno izboljšali svojo oskrbno infrastruk-
turo, ki je močneje pritegnila domače prebivalstvo, zaradi tega se je odliv kapitala 
zmanjšal. 

Namen raziskave je bil opredeliti funkcijsko-strukturno homogena območja v 
Ptuju, Ljutomeru in Ormožu, njihovo usmeritev in to ovrednotiti v odnosu do bi-
valnega okolja.1 

Funkcijska členitev mestnega prostora 

Zadnja leta naglo raste število obratov raznovrstnih dejavnosti. Na to kaže tudi 
dinamika njihove rasti na Ptuju, kjer je bilo samo v obdobju 1990-95 (sreda leta) 
odprtih 62 novih trgovin, skupaj z drugimi dejavnostmi pa kar 101 obrat. Novih 
trgovin je največ v Rabelčji vasi, v starem mestnem jedru in v industrijski coni. Kar 
65 % vseh je v mestnem jedru. Procentualno povečanje pa je bilo najmočnejše v 
industrijski zoni, za več kot polovico manj pa v Rabelčji vasi, v starem mestnem 
jedru, v novejšem delu ožjega mestnega središča na vzhodnem robu mestnega jedra 
ter na Bregu. Ne glede na tolikšno prostorsko ekspanzijo raznih dejavnosti pa se na 
Ptuju še niso oblikovale tolikšne koncentracije, da bi lahko govorili o novih sub-
centrih. Okrepila oziroma oblikovala so se le lokalna središča posameznih mestnih 
predelov na Bregu, ob Potrčevi cesti in v blokovski četrti Rabelčja vas. Višjo stopnjo 
opremljenosti pa je dosegel le predel industrijske cone, ki zaradi razpoložljivega 
prostora, načrtovane namembnosti in še drugih lokacijskih dejavnikov opravlja 
oskrbno funkcijo za celotni mestni teritorij in okolico; podobno kot sta to Ptujska 
cesta v Mariboru ali Šmartinska v Ljubljani. To v bistvu pomeni podaljšek in dopol-
nilo osrednjemu oskrbnemu središču. Drugi proces pa je seveda rast dejavnosti v 
starem mestnem jedru in v podaljšku na njegovem vzhodnem obrobju. 
Sicer pa je kartiranje funkcijske zgradbe treh mest želelo dati tudi odgovore o 
lokaciji in koncentraciji najbolj značilnih oskrbnih in proizvodnih dejavnosti in o 

1 Kartiranje, anketiranje in zbiranje gradiva so s sodelovanjem asistentov opravili slu-
šatelji III. in IV. letnika geografije na Filozofski fakulteti maja in septembra 1995. 
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rabi mestnega prostora: prva analiza in kartografski prikaz slonita na sedmih 
različnih najbolj značilnih vrstah dejavnosti — trgovina na drobno za kratkoročno 
oskrbo, trgovina za srednjo in dolgoročno oskrbo, usluge, poslovne dejavnosti, pro-
izvodnja, gostinstvo in negospodarske dejavnosti. 

Druga analiza pa naj bi funkcijsko opredelila mestni prostor. Glede na prepleta-
nje nestanovanjskih s stanovanjsko funkcijo in različno strukturo stanovanjskih 
predelov vsebuje ta delitev tudi elemente morfološke zgradbe. Sedem skupin rabe, s 
precejšnjim prepletanjem, je največkrat opredeljenih z več kot 80-odstotno zastopa-
nostjo prevladujoče rabe. 

Za Ptuj je značilna izredno visoka koncentracija oskrbnih obratov v starem me-
stnem jedru. Oboje je tudi naravno omejeno z Grajskim hribom, Dravo, Grajeno in 
železniško progo na vzhodu. Najvišja koncentracija v osrčju starega mestnega jedra 
in še posebej ob prometno bolje dostopnih in širših ulicah se na njegovem obrobju 
nekoliko zniža. Nekaj več tovrstnih obratov je še v industrijski coni. Takšnemu 
modelu razmestitve najbolje sledijo trgovine, kar je tudi sicer značilno za večja 
mesta, predvsem pa prevlada trgovin za srednjeročno in dolgoročno oskrbo. Zunaj 
mestnega jedra prevladujejo trgovine za kratkoročno vsakodnevno oskrbo (karta 1). 
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Z izjemo proizvodnih so tudi drugi obrati močno zgoščeni v starem mestnem 

jedru, kar še posebej velja za storitvene in poslovne dejavnosti. Bolj razpršeni so le 

gostinski obrati. V glavnem je trgovina v mestnem jedru številnejša in bistveno bolj 

skoncentrirana v primerjavi s poslovnimi, gostinskimi in storitvenimi obrati. Primer-

java z letom 1988 pokaže v mestnem jedru bistveno več dejavnosti, prostorsko so se 

bolj razširile in polagoma se oblikuje sklenjeno oskrbno središče v predelu med 

Prešernovo ulico na severu, Dravsko na jugu, Cankarjevo na zahodu in Trstenjakovo 

na vzhodu (Forstnerič, 1988). 

Karta 2: PTUJ - FUNKCIJSKA ZGRADBA 
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Karta funkcijske rabe Ptuja (karta 2) sicer kaže zelo razvejano podobo s štirimi 
osnovnimi predeli: trgovsko-poslovno-storitveno-stanovanjsko mestno jedro, mešano 
prehodno zono, proizvodna predela na vzhodu (industrijska cona) in na Bregu ter 
razvejane stanovanjske predele na obrobju mestnega središča. 

V dejavnostni zgradbi izstopa po svoji pestrosti in kompliciranosti staro mestno 
jedro. Že tradicionalno povezovanje različnih dejavnosti je vidno že na karti iz leta 
1800 (Forstnerič, 1988). Povezovanje s stanovanjsko funkcijo pa je nedvomno po-
gojeno z zgradbeno zasnovo mestnega jedra. To lahko v podrobnem delimo še naprej 
glede na prevladujočo rabo, bodisi trgovsko, storitveno, poslovno ali stanovanjsko. 
Pri tem je treba upoštevati še dominantne objekte, kot so Grajski hrib ter kompleksa 
dominikanskega in minoritskega samostana, kar poleg drugih kulturnih ustanov v 
mestnemu jedru še povečuje multifunkcionalni značaj. Ta se bo ob večanju števila 
nestanovanjskih dejavnosti še okrepila predvsem v pogledu trgovske, storitvene, 
kulturne in vse bolj tudi turistične dejavnosti. Ob tem v mestnem jedru prav gotovo 
ne bo prostora za prostorsko zahtevne in moteče proizvodne dejavnosti, ki se selijo 
na njegov vzhodni rob v industrijsko cono. 

Velikost, tloris in sama gospodarska zgradba Ljutomera vplivajo na njegovo 
funkcijsko zgradbo. Močna koncentracija domala vseh dejavnosti je v mestnem jedru. 
To velja tako za trgovine in še bolj za ostale dejavnosti z izjemo proizvodnje. Pomem-
bnejši lokalni koncentraciji sta le še na severovzhodnem in severnem obrobju, kjer je 
v podaljšku locirana večina proizvodnih obratov. 

Funkcijska členitev mesta je torej dokaj enostavna, prepletanja je mnogo manj 
kot na Ptuju. Nekako bolj izstopajo sklenjeni stanovanjski predeli (karta 3). Trgovsko-
-poslovno-storitveni predel je omejen le na ožje mestno središče, na katero neposre-
dno mejijo čisti stanovanjski predeli. Zaradi linearne oblike mesta se je med Jeruza-
lemsko cesto in železniško progo v zadnjih letih oblikoval poslovno-storitveni predel. 

Ne glede na lociranje osnovnih oskrbnih, proizvodnih, pa tudi storitvenih de-
javnosti na mestnem obrobju je primarna koncentracija oskrbnih dejavnosti v širšem 
območju mestnega jedra vsaj zanimiva, če ne tudi ekonomsko in funkcijsko smotrna 
že zaradi njegovega nadaljnjega razvoja in kvalitete ponudbe. Ne kaže pa na bi-
stveno spreminjanje obstoječe funkcijske rabe mesta. 

V Ormožu, ki premore najmanjše število obratov, se je trgovsko-poslovno jedro 
razvilo ob glavni cesti. Podobno kot v ostalih dveh mestih je to podedovana struk-
tura, značilna za mesta te velikosti, ko se je v preteklosti praktično vse, tudi proiz-
vodnja, nameščalo v mestno središče ali ob njega. Od tod tukaj dokaj pestra sestava, 
ki se prepleta s stanovanjsko funkcijo. Novejši razvoj storitvenih in trgovskih 
obratov pa sega predvsem ob Ljutomerski cesti proti vzhodu ter proti Hardeku, 
medtem ko se vedno več drugih dejavnosti seli tudi v industrijsko cono na vzhodnem 
robu mesta (karta 4). Funkcijska zgradba Ormoža je v bistvu najbolj enostavna med 
vsemi tremi proučenimi mesti. Prav zaradi majhnih razdalj se je še posebej trgovina 
povsem osredotočila v mestnem središču. 
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Karta 3: LJUTOMER - FUNKCIJSKA ZGRADBA 
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Karta 4: ORMOŽ - FUNKCIJSKA ZGRADBA 

V vseh treh mestih se glede na število, strukturo, razmestitev, koncentracijo ter 
najnovejšo ekspanzijo večine dejavnosti kažejo naslednji dejavniki razvoja funkcijske 
zgradbe: velikost mesta po številu prebivalstva in po obsegu, oddaljenost od središča, 
velikost vplivnega območja in razpoložljivi prostor. 

Analiza ankete 

Kvaliteta bivanja v nekem naselju z vsemi elementi delovnih mest, oskrbe, rekre-

acije, komunikacij, družbenega življenja in drugega je vzročno povezana z njegovo 

ekonomsko in socialno sestavo. Anketa je zato imela nalogo odgovoriti na nekatera 

vprašanja o pogledih, občutju, zadovoljstvu in željah oziroma zahtevah prebivalstva. 

Odnosi med zahtevami in potrebami prebivalstva in kvaliteto bivalnega okolja se 

namreč kažejo v prostorski mobilnosti (selitvah), v povezanosti (stikih) z drugimi 

središči, v funkcijskem in v drugih elementih mestnega razvoja. Ta problematika je 

aktualna še zlasti v času hitrih gospodarskih in prostorskih sprememb, ko se nekatere 

tradicionalne vrednote in odnosi spreminjajo: nagla rast zasebnega sektorja krepi 

oskrbno funkcijo; z brezposelnostjo se vezi zaposlenih v večjih središčih rahljajo, kar 

pomeni tudi manjšo oskrbno povezanost; povečan promet prinaša nove probleme; spre-

minja se vrednost posameznih mestnih predelov, še posebej raste pomen, vrednost in 

privlačnost mestnih jeder — središč; spreminjajo se odnosi med ljudmi in podobno. 
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Po anketnih odgovorih je Ptuj bivalno privlačen, saj večina vprašanih postavlja 
staro mestno jedro, grad in mesto samo za največjo vrednoto. Na drugi strani pa 
Ptujčane moti predvsem prometna preobremenjenost in neurejenost, medtem ko dru-
gi dejavniki močno zaostajajo. 

Zadovoljiva je tudi oskrbna opremljenost mesta, saj se prebivalstvo skoraj v ce-
loti oskrbuje na Ptuju. To velja tako za vsakodnevno kot za srednjo in dolgoročno 
oskrbo. Kar 53 % vprašanih je tudi označilo ptujsko oskrbo za dobro, 20 % za zelo 
dobro in 26 % za zadovoljivo. Novejši razvoj oskrbnih dejavnosti je močno zmanjšal 
odvisnost od oskrbe v Mariboru, del pa so prispevali še drugi dejavniki: zmanjšanje 
zaposlenosti v Mariboru, prometne zagate in drugo. 

Po več kot 100 anketnih odgovorih si Maribor deli oskrbno funkcijo z drugimi 
središči, še posebej avstrijskimi. Sicer pa je njegov vpliv, podobno kot vpliv avstrij-
skih nakupovalnih središč, bistveno močnejši na ravni srednje in dolgoročne oskrbe. 
Ob upoštevanju povprečne socialno-ekonomske strukture ptujskega prebivalstva lahko 
oskrbno privlačnost Maribora ocenimo višje. 

Oskrba je eden od osnovnih dejavnikov navezanosti prebivalcev na svoje mesto, 
ki pa vidijo gospodarski in splošni razvoj predvsem v turizmu, v bistveno manjši 
meri pa v industriji, obrti in kmetijstvu, pri čemer delovna mesta ostajajo še nadalje 
glavni socialni problem. 

Tudi v Ljutomeru je velika večina anketiranih povsem zadovoljnih z bivalnim 
okoljem, ki ga poleg prometa najbolj kvarita hrup in onesnaženost zraka. Tako za 
Ljutomer kot za obe drugi mesti je značilna močna navezanost prebivalcev na 
okolico, ki jim v veliki meri omogoča preživljanje prostega časa, ki ga prebivalci 
večjih mest praviloma iščejo v večji oddaljenosti. 

Zaradi oddaljenosti do večjih oskrbnih središč se Ljutomerčani na vseh ravneh 
oskrbujejo doma. Oddaljenost od oskrbno atraktivnega Maribora je za pogostejše obis-
ke prevelika. Med obema manjšima mestoma Ljutomerom in Ormožem ter večjim 
Ptujem pa se v oskrbni infrastrukturi kažejo pomembnejše razlike v kvaliteti po-
nudbe. Medtem ko je večina Ptujčanov upravičevala oskrbo na Ptuju z boljšo po-
nudbo, pa v Ljutomeru in Ormožu z bližino oskrbe, kot pomanjkljivosti pa so pou-
darili skromnejšo ponudbo. 

Tudi v Ormožu je navezanost na kraj dokaj velika, o motnjah in o infrastrukturni 
opremljenosti pa so podobni pomisleki kot v Ljutomeru. Vrednost okolja je ocenjena 
zelo visoko, z izjemo prometa. Prebivalstvo se večinoma oskrbuje v Ormožu. Kljub 
bližini Ptuja pa je srednje in dolgoročna oskrba bolj usmerjena proti Mariboru. 

Sklep 

Hiter razvoj terciarnega sektorja je v funkcijsko zgradbo Ptuja, Ljutomera in 
Ormoža prinesel naslednje novosti: številčno in prostorsko rast ter zvišanje kvalitete, 
pri čemer prednjačijo mestna jedra, pridobivajo pa tudi njihova obrobja. Na najbolj 
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optimalnih lokacijah, kot so široke ulice in s tem povezana lažja dostopnost in po-
samezne, doslej še slabo ali sploh nezasedene ulične razširitve in trgi, je koncen-
tracija terciarnih obratov še posebej močna. V mestnih jedrih so za koncentracijo 
terciarnih dejavnosti odločilni trije dejavniki: obstoječa koncentracija, razpoložljivi 
prostor in gostota prometa pešcev (potencialnih potrošnikov). Ob tem se pa v večji 
meri kot doslej upoštevajo lokacijske zahteve posameznih dejavnosti, zaradi česar 
prihaja med njimi do večje prostorske diferenciacije na eni in koncentracije isto-
vrstnih dejavnosti na drugi strani. Dober primer je koncentracija trgovine za srednjo 
in dolgoročno oskrbo v starem jedru Ptuja in rast obratov kratkoročne oskrbe v dru-
gih delih mesta. Manj izrazito je to tudi v Ljutomeru in Ormožu. 

Vsem tem mestom je skupen tudi razvoj njihovih industrijskih con, ki dobivajo 
vedno bolj tudi terciarni značaj. Njihov položaj na obrobju mestnih središč, zelo 
dobra dostopnost in razpoložljiv prostor tak razvoj še pospešujejo. Prav slednje je 
dejavnik, ki določa vrsto terciarnih dejavnosti v tem prostoru. 

Tretja lokacija pa pomeni lokalne oskrbne centre, namenjene zadovoljevanju 
potreb tamkajšnjega prebivalstva. Izrazito se to kaže pri večjem Ptuju. 

Našteti in še drugi procesi najnovejšega razvoja spreminjajo obseg in značaj 
posameznih funkcijsko bolj ali manj homogenih predelov. V temelju pa so spre-
menili oskrbni nivo prebivalstva vseh treh mest in njihovih vplivnih območij. 
Obenem vplivajo na spremenjene odnose manjših do večjih središč v smislu večje 
samooskrbnosti in manjše odvisnosti od Ptuja in Maribora. 
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SOCIALNOGEOGRAFSKA ZGRADBA PTUJA, 
LJUTOMERA IN ORMOŽA 

Dejan Rebernik* 

SOCIOGEOGRAPHICAL STRUCTURE OF PTUJ, LJUTOMER 
AND ORMOŽ 

Abstract 

Presented are basic characteristics of sociogeographical structure of Ptuj, Ljutomer and 

Ormož. The investigation was based on cluster analysis by means of which the cities were 

divided into typical sociogeographical districts according to the selected characteristics of 

the population and housing. The findings were further complemented with the comparison of 

sociogeographical structure of individual morphological units. 

Key words: Sociogeographical structure, Division of urban area, Ptuj, Ormož, Ljutomer 

Uvod 

Socialnogeografska območja razumemo kot dele mesta s homogeno strukturo 

prebivalstva, po kateri se ločijo od preostalega mestnega prostora. Strukturo prebi-

valstva smo ugotavljali na osnovi analize naslednjih podatkov popisa prebivalstva iz 

leta 1991: starostna, nacionalna, izobrazbena, poklicna in premoženjska struktura 

prebivalstva ter stanovanjski standard. 

Za določitev homogenih socialnogeografskih območij smo uporabili metodo 

razvrščanja v skupine. Ta omogoča, da ob upoštevanju vseh omenjenih vidikov struk-

ture prebivalstva in stanovanj oblikujemo območja, ki so znotraj kar najbolj homo-

gena, med seboj pa različna. Rezultate smo dopolnili še s primerjavo socialno-geo-

grafske zgradbe posameznih morfoloških območij mesta. Na ta način smo poskušali 

ugotoviti, v kolikšni meri se socialnogeografska zgradba mesta ujema z delitvijo 

mesta na morfološka območja. 

Poznavanje socialnogeografske zgradbe mesta je bistvenega pomena za uspešno 

urbanistično načrtovanje in upravljanje mestnega prostora. 

* Dipl. geog., asistent, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, SLO. 
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Metodološka zasnova naloge 

Razvrščanja v skupine, kar je ena izmed metod multivariantne analize, upora-
bljamo za kompleksno klasifikacijo danih objektov v skupine. Objekte želimo razvr-
stiti v skupine, ki so znotraj čim bolj homogene (objekti so si čim bolj podobni), med 
seboj pa čim bolj različne. Množico skupin imenujemo razvrstitev. Opisom posa-
meznih objektov, ki jih želimo razvrstiti v skupine, pravimo enote. Te so določene s 
spremenljivkami, tako da ima vsaka enota vrednost za določeno spremenljivko. Eno-
te predstavljajo izhodišče za nadaljnjo obravnavo problema razvrščanja in zato izbor 
spremenljivk odločilno vpliva na smiselnost dobljenih razvrstitev glede na zasta-
vljeni problem, pri čemer je treba čim bolj natančno opredeliti, kakšne razvrstitve so 
smiselne. To storimo z določitvijo množice dopustnih razvrstitev in kriterijev raz-
vrščanja. V postopek razvrščanja v skupine smo tako vključili tiste spremenljivke, ki 
po našem mnenju najbolje opisujejo socialnogeografsko zgradbo mesta: 

— delež prebivalstva do 18. leta starosti, 
— delež prebivalstva nad 65. letom starosti, 
— delež prebivalcev z osnovno šolo ali manj, 
— delež prebivalcev s srednjo šolo, 
— delež prebivalcev z višjo ali visoko šolo, 
— delež kmetijskih delavcev, 
— delež industrijskih delavcev, 
— delež storitvenih delavcev, 
— delež strokovnjakov in umetnikov, 
— delež vodilnih delavcev, 
— delež brezposelnih, 
— bruto dohodnina na prebivalca, 
— delež neslovenskega prebivalstva, 
— delež brezposelnih, 
— delež samskih gospodinjstev, 
— povprečna velikost gospodinjstev, 
— delež stanovanj brez centralnega ogrevanja, 
— delež stanovanj brez kopalnice. 

Skupine popisnih okolišev, ki so bile rezultat postopka razvrščanja v skupine z 
omenjenim nizom spremenljivk, smo poimenovali socialnogeografska območja. Ker 
nam število značilnih skupin ni znano, smo se odločili za hierarhično razvrščanje, ki 
nam omogoča določitev števila značilnih skupin s pomočjo dendrograma oziroma 
drevesa združevanja. V primeru Ptuja smo v postopek vključili 73, v primeru Lju-
tomera 13 in v primeru Ormoža 11 popisnih okolišev. Interpretacija rezultatov teme-
lji na analizi kart, ki prikazujejo prostorsko razporeditev posameznih območij (karte 
1, 2 in 3), in na primerjavi osnovnih značilnosti posameznih skupin, ki smo jih 
ugotavljali s pomočjo srednjih vrednosti posameznih spremenljivk. Ob tem nas je še 
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posebno zanimalo, katere spremenljivke najbolje ločujejo skupine oziroma socialno-
geografska območja med seboj. Za vsako območje smo navedli tudi strukturo sta-
novanj glede na tip zgradbe in čas izgradnje. Na ta način smo poskušali določiti 
osnovne značilnosti morfološke zgradbe posameznih socialnogeografskih območij. 

V drugem delu raziskave smo mesto razdelili na značilna morfološka območja in 
primerjali njihovo socialnogeografsko zgradbo. Morfološka območja smo določili na 
osnovi starosti in tipa zgradb, načina zazidave in prevladujoče rabe tal. 

Analiza in interpretacija rezultatov 

Ptuj 

V primeru Ptuja se je izkazalo, da lahko mesto razdelimo na štiri dobro ločena 
socialnogeografska območja, ki se med seboj bistveno razlikujejo. 

Prvo socialnogeografsko območje združuje celotno mestno obrobje redkeje 
naseljenih enodružinskih hiš (del Spodnje Hajdine, Nove in Rabelčje vasi, Budina, 
Brstje). Tako omejene dele mesta povezuje predvsem značilna struktura gospodinj-
stev (nadpovprečno velika gospodinjstva in nizek delež samskih gospodinjstev) ter 
značilna poklicna struktura prebivalstva (močno nadpovprečen delež kmetijskih 
delavcev, nadpovprečen delež industrijskih delavcev ter podpovprečen delež 
strokovnjakov in vodilnih delavcev). Izstopa tudi nizek delež prebivalstva z višjo ali 
visoko izobrazbo in neslovenskega prebivalstva ter nizka dohodnina na prebivalca. 
Vse to kaže na že kar polruralni značaj tega območja, kar lahko razložimo z 
dejstvom, da leži Ptuj v pretežno agrarni in manj razviti pokrajini. Na mestnem 
obrobju se tako prepletajo "urbane" in "ruralne" socioekonomske značilnosti. 

Drugo socialnogeografsko območje obsega soseske enodružinskih hiš, v manjši 
meri tudi posamezne stanovanjske bloke (Vičava, Orešje, Krčevina, Štuki, del 
Rabelčje in Nove vasi). Gre za dele mesta z izrazito ugodno soacialnogeografsko 
strukturo. Tako to območje izstopa predvsem po dobri poklicni in izobrazbeni 
strukturi, še posebno visok pa je delež vodilnih delavcev in prebivalstva z višjo ali 
visoko izobrazbo. Močno nadpovprečni sta tudi dohodnina in stanovanjska površina 
na osebo, nizek pa je delež mladih in neslovenskega prebivalstva. 

Tretje socialnogeografsko območje se v veliki meri ujema z novejšimi blokov-
skimi soseskami, zgrajenimi po letu 1971, vključuje pa tudi del sosesk, zgrajenih 
med letoma 1946 in 1971. Osnovna značilnost socialnogeografske strukture tega 
območja je prevlada mladih družin z otroki. Na to lahko sklepamo iz visokega 
deleža mladega prebivalstva, nizkega deleža prebivalcev nad 65. letom starosti in 
samskih gospodinjstev ter majhne stanovanjske površine na osebo. Za ta del mesta je 
značilna relativno ugodna socioekonomska struktura prebivalstva, kar se kaže 
predvsem v nadpovprečnem deležu prebivalcev z višjo ali visoko izobrazbo ter 
strokovnjakov. 
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Četrto socialnogeografsko območje, ki združuje starejše dele mesta (staro 
mestno jedro in predel ob Potrčevi ulici) ter industrijsko-stanovanjska predmestja 
(Breg, predel ob Ormoški in Rogozniški cesti), označuje zelo slaba socialnogeograf-
ska struktura. Visoke vrednosti srednjih vrednosti standardiziranih spremenljivk 
kažejo na to, da to območje močno odstopa od mestnega povprečja. Še prav posebno 
izrazito izstopa slab stanovanjski standard (delež stanovanj brez kopalnice dosega 
skoraj 30 %), delež starih stanovanj, visok delež brezposelnih, neslovenskega 
prebivalstva in samskih gospodinjstev ter nizka dohodnina na prebivalca. Značilni 
sta tudi slaba izobrazbena in poklicna struktura prebivalstva. 

Ptuj smo razdelili na sedem morfoloških območij. Osnovna značilnost mestnega 
obrobja je zelo visok delež kmetijskih delavcev (15,7 %), kar kaže na polagrarni 
značaj te morfološke enote. Poleg tega je značilna tudi slaba izobrazbena struktura 
prebivalstva (delež prebivalstva s končano osnovno šolo ali manj presega 40 %) in 
nizek delež vodilnih delavcev ter strokovnjakov. Dohodnina na prebivalca je pod-
povprečna. Gospodinjstva so velika, delež samskih gospodinjstev pa je zelo nizek 
(12,4 %). Delež neslovenskega prebivalstva je izrazito nizek (5,9 %). Glede na 
strukturo prebivalstva je mestno okolje že kar deloma ruralno oziroma podeželsko. 

Soseske enodružinskih hiš imajo relativno ugodno socioekonomsko strukturo 
prebivalstva, ki pa po večini kazalcev (izobrazbena, poklicna in premoženjska 
struktura prebivalstva) nekoliko zaostaja za socialno strukturo blokovskih sosesk. 
Značilni so dobra izobrazbena struktura, visok delež višjih poklicnih skupin in nad-
povprečno visoki dohodki prebivalcev. Deleža neslovenskega prebivalstva in sam-
skih gospodinjstev sta nizka. Stanovanjski standard je dober, na kar kaže predvsem 
velika stanovanjska površina na osebo in dobra opremljenost stanovanj. 

Za industrijsko-stanovanjska območja je po pričakovanjih značilna slaba soci-
alna struktura prebivalstva, kar se kaže v visokem deležu prebivalstva z nizko izo-
brazbo, visokem deležu industrijskih delavcev, zelo visokem deležu brezposelnih in 
v nizkih dohodkih prebivalcev. To morfološko območje pa še posebno označuje vi-
sok delež starejšega prebivalstva. Tudi stanovanjski standard je slab, kar je vidno iz 
visokega deleža stanovanj brez centralnega ogrevanja in kopalnic. 

V Ptuju imajo starejše blokovske soseske najbolj ugodno socialno sestavo pre-
bivalstva. Tako so za to morfološko območje značilni dobra izobrazbena in poklicna 
struktura prebivalstva in visoki dohodki. 

Za novejše blokovske soseske je značilna relativno ugodna socialna sestava 
prebivalstva, ki se kaže predvsem v dobri izobrazbi (najvišji delež prebivalstva z 
visoko ali višjo izobrazbo). Značilna je prevlada mladih družin in majhna stanovanj-
ska površina na osebo. 

Za staro mestno jedro je značilna izrazito neugodna socialna struktura, vidna iz 
podatkov o izobrazbeni, poklicni in premoženjski sestavi prebivalstva. Tako je prebi-
valcev s končano osnovno šolo ali manj kar 42 %, industrijskih delavcev 44,5 % in 
storitvenih delavcev 14,4%. Dohodnina na prebivalca dosega le 178.000 SIT na 
prebivalca. Poleg tega je opazen izredno visok delež brezposelnih (17,8 %) in neslo-
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venskega prebivalstva (15,8%). To morfološko območje izstopa tudi po visokem 
deležu samskih gospodinjstev (30 %). Zelo slab stanovanjski standard v tem delu 
mesta se kaže v visokem deležu stanovanj brez centralnega ogrevanja (84 %) in 
stanovanj brez kopalnice (35 %). 

Novejši del mestnega središča ima glede na sestavo prebivalstva podobne zna-
čilnosti kot staro mestno jedro, le da so te nekoliko manj izrazite. Izstopa le nad-
povprečno visok delež prebivalstva z višjo ali visoko izobrazbo. 

Ljutomer 

Tudi v Ljutomeru smo dobili štiri dobro ločena socialnogeografska območja. 

Prvo socialnogeografsko območje, ki obsega zahodni del starega mestnega jedra, 

ima izrazito neugodno socioekonomsko strukturo prebivalstva in prevladujejo 

starejša gospodinjstva. Slaba so izobrazbena (visok delež prebivalcev z osnovno šolo 

ali manj, nizek delež prebivalcev z visoko ali višjo izobrazbo), poklicna (visok delež 

storitvenih delavcev) in premoženjska struktura prebivalstva (nizka dohodnina na 

prebivalca), zelo visok pa delež brezposelnih. Zelo visoka sta deleža starejšega 

prebivalstva in samskih gospodinjstev. 

Za drugo socialnogeografsko območje, ki obsega celoten vzhodni del mesta in 

vključuje predvsem soseske enodružinskih hiš, zgrajene po letu 1945, deloma pa tudi 

posamezne večstanovanjske hiše in manjši del starega mestnega jedra, je značilno, da 

se po svoji socialnogeografski zgradbi ne razlikuje bistveno od mestnega povprečja. 

Relativno ugodna je socioekonomska struktura prebivalstva, ki se kaže v dobri premo-

ženjski, izobrazbeni in poklicni strukturi prebivalstva. Značilna je tudi prevlada dru-

žin z otroki, na kar kaže visok delež mlajšega in nizek delež starejšega prebivalstva. 

Tretje socialnogeografsko območje vključuje predvsem novejše večstanovanjske 

hiše med Ormoško cesto in železniško progo, zgrajene po letu 1971. Od preostalih se 

loči v prvi vrsti po prevladi mladih družin z otroki. Nadalje je značilna relativno 

neugodna sociekonomska struktura prebivalstva (visok delež prebivalstva z osnovno 

šolo ali manj, nizek delež strokovnjakov in vodilnih delavcev, nizka dohodnina na 

prebivalca). 

Četrto socialnogeografsko območje združuje novejši soseski enodružinskih hiš, 

to sta Kidričevo naselje in Ulica Jana Baukarta. Omenjena dela mesta povezuje 

izrazito dobra socioekonomska struktura prebivalstva, ki se kaže predvsem v ugodni 

izobrazbeni in poklicni strukturi ter dobrem stanovanjskem standardu. 

Ljutomer smo razdelili na štiri morfološka območja: mestno središče, soseske 

enodružinskih hiš, novejša blokovska soseska in novejše soseske enodružinskih hiš. 

Za mestno središče je po eni strani značilna relativno neugodna socioekonomska 

struktura prebivalstva, ki se kaže predvsem v nizkih dohodkih in slabi izobrazbeni 

strukturi, po drugi strani pa izstopa nadpovprečen delež starejših, pogosto samskih 

gospodinjstev. 
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Soseske enodružinsih hiš, zgrajene pretežno med letoma 1946 in 1970, ki vklju-

čuje jo tudi posamezne večstanovanjske hiše, se po svoji socialnogeografski zgradbi 

ne razl ikujejo bistveno od mestnega povprečja. Nekol iko nadpovprečen j e le delež 

vodilnih delavcev, s trokovnjakov in prebivalcev z univerzitetno izobrazbo, kar kaže 

na ugodno socioekonomsko strukturo prebivalstva. 

Novejša blokovska soseska med Ormoško cesto in železniško progo izstopa v 

prvi vrsti po visokem deležu mladih družin z otroki. Za ta del mesta j e značilna rela-

tivno slaba socioekonomska struktura prebivalstva, ki se kaže predvsem v nizkih 

dohodkih in neugodni izobrazbeni strukturi. 

Novejši soseski enodružinskih hiš, to sta Kidričevo naselje in Ulica Jana Bau-

karta, imata izrazito ugodno socioekonomsko strukturo. To j e razvidno iz visokih do-

hodkov ter ugodne poklicne in izobrazbene strukture prebivalcev (še posebno 

izstopa visok delež vodilnih delavcev). Zanimivo pa je , da j e nadpovprečno visok 

tudi delež neslovenskega prebivalstva. 

Ormož 

V Ormožu sta se oblikovali samo dve dobro ločeni socialnogeografski območji . 

Prvo socialnogeografsko območje obsega večji del starega mestnega središča, 

obmestno naselje Hardek in celotno industrijsko območje v vzhodnem delu mesta, v 

katerem j e tudi nekaj stanovanjskih hiš. Gre torej za precej različne dele mesta, ki pa 

j ih povezuje neugodna socioekonomska struktura prebivalstva. Ta se kaže v podpov-

prečni izobrazbeni, poklicni in premoženjski strukturi prebivalstva, še posebno izra-

zito pa v slabem stanovanjskem standardu. 

Drugo socialnogeografsko območje obsega preostali del mesta in vkl jučuje 

predvsem novejše soseske enodružinskih hiš, posamezne novejše večstanovanjske 

hiše in tudi manjši del mestnega središča. Za te dele mesta j e značilna bistveno ugo-

dnejša socioekonomska struktura prebivalstva, ki se kaže predvsem v dobri izobraz-

beni, premoženjski in poklicni strukturi. 

Ormož smo nadalje razdelili na tri morfološka območja: mestno središče, novejša 

stanovanjska območja in obmestno naselje Hardek. 

Mestno središče izstopa predvsem po specifični strukturi gospodinjstev. Zna-

čilna so majhna in nadpovprečno visok delež samskih gospodinjstev. Socioekonom-

sko strukturo prebivalstva označuje relativno neugodna izobrazbena in poklicna 

struktura. Visok j e tudi delež stanovanj brez centralnega ogrevanja in kopalnice. 

Novejša stanovanjska območja, ki za jemajo večino sosesk enodružinskih hiš 

ter posamezne novejše večstanovanjske hiše, označuje izrazito dobra socioekonom-

ska struktura prebivalstva, ki se kaže predvsem v visokih dohodkih ter v dobri izo-

brazbeni in poklicni strukturi prebivalcev. 
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Obmestno naselje Hardek, ki j e s širitvijo Ormoža postalo del urbanega ob-

močja, j e glede socialnogeografske zgradbe ohranilo nekatere posebnosti . Tako iz-

stopa predvsem visok delež kmetijskih delavcev, v manjši meri pa tudi nadpovprečno 

velika gospodinjstva ter relativno neugodna premoženjska, izobrazbena in poklicna 

struktura prebivalstva. Gre torej za del mesta, ki j e ohranil nekatere polruralne soci-

oekonomske značilnosti. 

Zaključek 

Primerjava rezultatov treh obravnavanih mest pokaže, da lahko le v primeru 

Ptuja govorimo o izraziti diferenciaciji mesta na socialnogeografska območja z jasno 

ločenimi in specifičnimi potezami. V primeru Ljutomera in Ormoža so razlike v 

socialnogeografski zgradbi med posameznimi deli mesta manj izrazite, toda kljub 

temu ne zanemarljive. Opazno j e predvsem nasprotje med starejšimi deli mesta, 

soseskami enodružinskih hiš in novejšimi blokovskimi soseskami. 

Rezultate smo poskusili združiti v nekaj tipičnih socialnogeografskih območij , ki 

so značilna za vsa obravnavana mesta: 

— območja z izrazito ugodno socialnogeografsko strukturo, ki se kaže v dobri izo-

brazbeni in poklicni strukturi ter v visokih dohodkih prebivalcev, dobrem sta-

novanjskem standardu ter praviloma tudi v nizkem deležu mladega prebivalstva 

in samskih gospodinjstev. V to skupino se uvrščajo predvsem soseske enodružin-

skih hiš, deloma pa tudi starejše blokovske soseske; 

— območja z izrazito neugodno socialnogeografsko strukturo, ki se kaže v slabem 

stanovanjskem standardu, visokem deležu brezposelnih in samskih gospodinjstev, 

slabi poklicni in izobrazbeni strukturi ter nizkih dohodkih prebivalcev. V to sku-

pino spadajo predvsem starejši deli mesta — staro mestno središče in delavska, 

industrij sko-stanovanj ska predmestja; 

— območja , za katera j e značilna prevlada mladih družin z otroki, na kar lahko skle-

pamo iz visokega deleža mlajšega prebivalstva, nizkega deleža prebivalcev nad 

65 letom starosti, nizkega deleža samskih gospodinjstev in velikih gospodinjstev. 

Značilna j e tudi majhna stanovanjska površina na osebo in praviloma nekoliko 

podpovprečna izobrazbena in poklicna struktura prebivalstva. Opisana območja 

se v veliki meri u jemajo z blokovskimi soseskami, zgrajenimi po letu 1971; 

— mestno obrobje s polruralnimi socioekonomskimi potezami, za katero so značilni 

predvsem za urbana območja nesorazmerno visok delež kmetijskih delavcev, 

visok delež industrijskih delavcev, slaba izobrazbena struktura prebivalstva, nad-

povprečno velika gospodinjstva in nizek delež samskih gospodinjstev, nizek de-

lež neslovenskega prebivalstva in brezposelnih in praviloma relativno nizki 

dohodki prebivalcev; 

— območja, ki se po svoji socialnogeografski strukturi ne razl ikujejo bistveno od 

povprečja za celo mesto. V to skupino so se uvrstile predvsem soseske enodru-

žinskih hiš in deloma blokovske soseske, zgrajene v prvem povojnem obdobju. 
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LOCAL AND REGIONAL IDENTITY 
— IMPORTANT FACTORS FOR CITIZEN-FRIENDLY 

REGIONAL DEVELOPMENT (WITH EXAMPLES 
FROM PTUJ, SLOVENIA) 

Klaus Wolf* 

LOKALNA IN REGIONALNA IDENTITETA — 

POMEMBEN DEJAVNIK ZA PREBIVALCEM PRIJAZEN REGIONALNI RAZVOJ 

(NA PRIMERU PTUJA) 

Izvleček 

Analiza ankete prebivalcev morfološko različnih delov Ptuja daje dobro informacijo o njiho-

vem vrednotenju in njihovem odnosu oziroma zadovoljstvu in nezadovoljstvu do svojega 

bivalnega okolja. Odgovori o zadovoljstvu z bivalnim okoljem ter o pozitivnih in negativnih 

dejavnikih, o infrastrukturni opremljenosti mesta, o vrednosti posameznih mestnih predelov in 

o turistični funkciji mesta so večinoma dali dokaj pozitivne rezultate z izjemo kritične pro-

metne infrastrukture. 

Ključne besede: Ptuj, prebivalstvo, bivalno okolje 

* Dr., univ. prof., Institut für Kulturgeographie, Fachbereich Geographie, J. W. Goethe 
Universität, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, BRD. 
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According to the present scientific view, local and regional identity is made up of 
three components: 

— the cognitive element, i. e. the conscious awareness of the space in which one 
lives, 

— the affective element, i.e. the conscious reflection about the space, to be 
"interested" in the space and 

— the conative element, i. e. to become involved in the space, to take action in 
relation to the space. 

Local and regional identity is also anchored in the consciousness of the people 
living in a town or a region: It is not, in the first instance, a political programme of 
"elites", i. e. politicians, to "market" a town or a region for certain purposes. 

Frequently, politicians misunderstand this and want to "sell" their perceptions of 
regional consciousness; however, in reality they pursue local or regional marketing 
on the basis of their own interests. 

The important condition for utilising local or regional identity as a factor for 
citizen friendly regional development is the knowledge of the three above-mentioned 
elements which make up regional consciousness. The opinions of the people in the 
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towns and regions concerned, with regard to their satisfaction and their identification 

with their environment must be discussed with them. I say discussed and not just 

polled because this means a different methodological procedure. Local and regional 

identity cannot just be recorded with the usual questionnaire of empirical social re-

search, but there must also be discussions with the people, which are called qualita-

tive procedures of social research in modern social science. Discussion guidelines 

exist on how to conduct these "problem centred interviews". The discussions are 

recorded on tape and then evaluated hermeneutically, i. e. interpreted, by the inter-

viewer. Even if superficially no statistical certainty can be achieved because only few 

discussions with specifically targeted interviewees are possible, the discussions 

provide many insights with regard to content which can be usefully drawn upon for 

regional development. 

Problem-centred interviews to determine the general satisfaction of the popu-

lation in a town or a region are obviously still appropriate to prepare and support 

such discussions. 

In September 1995, it was possible to carry out such an opinion poll in Ptuj with 

German and Slovenian students during a one-day field trip, thanks to the support of 

Prof. Dr. Mirko Pak, Ljubljana University. 

The most important results for the quality of life in Ptuj are shown below. As far 

as possible, the results have been broken down according to 5 residential zones 

Using the above breakdown the results with regard to satisfaction with living 

conditions are shown in Fig. 2. It turned out that the greatest satisfaction with living 

conditions occurred in the residential areas on the outskirts of Ptuj while the old 

town did less well with regard to satisfaction with living conditions. 

Fig. 2: SATISFACTION WITH THE LIVING CONDITIONS IN THE TOWN OF PTUJ 

ACCORDING TO RESIDENTIAL ZONES, SEPT. 1995 

Source: Opinion poll in Ptuj 1995, n=147 answers 
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Questioned about the general appearance, i. e. the positive and negative aspects 

of Ptuj as a place to live in, the following replies were returned by the inhabitants 

questioned in Ptuj (Table 1 a and b). 

Table 1: Positive/negative assessment of the living conditions in Ptuj 

a) What do you particularly like about Ptuj? (Multiple answers possible) 

Positive Absolute (%) 

Overall Situation 14 (7.25 %) 

Town and Environment 34 (17.60%) 

Old Town 40 (20.72 %) 

Historical Places 4 (25.37 %) 

Living Conditions 28 (14.50%) 

Shops and Market 7 (3.63 %) 

Leisure Facilities 6 (3.13 %) 

Cultural Facilities 6 (3.13 %) 

Other 8 (4.15%) 

Don't know 1 (0.52 %) 

Total 193 (100%) 

Source: Opinion poll in Ptuj 1995, n=193 answers (multiple answers possible) 

b) What do you not like so much about Ptuj? (Multiple answers possible) 

Negative Absolute (%) 

Traffic Situation 98 (60.87 %) 

Don't know 4 (2.48 %) 

Nothing 6 (3.73 %) 

Environmental Pollution 7 (4.35 %) 

Townscape 7 (4.35 %) 

Lack of Centre 4 (2.48 %) 

Characteristics of Inhabitants 6 (3.73 %) 

Lack of Leisure Facilities and Events 7 (4.35 %) 

Social Questions 8 (4.97 %) 

Other 14 (8.69 %) 

Total 161 (100 %) 

Source: Opinion poll in Ptuj 1995, n=161 answers (multiple answers possible) 

Highly specific comments could be observed for the positive assessments — 

positive assessments were given of the town and its surroundings, the historical 

places and the old town. The general living conditions, leisure and cultural facilities 

did not find the same level of approval (Table 1 a). 
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For the negative assessments, the traffic situation clearly took priority at the time 

of questioning; other criteria, such as environmental pollution, townscape, lack of a 

centre, are not yet regarded as a great deficiency which really is a typical reaction for 

a rural town of the size of Ptuj. 

The comments on the services and supplies, shown in a polarity profile (Fig. 3) 

are revealing for the assessment of the situation in Ptuj with regard to living 

conditions. 

Fig. 3: ASSESSMENT OF INFRASTRUCTURE IN PTUJ, SEPT. 1995 

While the general supply of goods to meet everyday requirements is largely rega-

rded as reasonably good, here, too, the transport connections and the parking situa-

tion are criticised. 

It is not possible to provide a single interpretation for the assessment of the (lack 

of) leisure facilities broken down by zone, as 7 different replies have been provided 

(Table 2) — depending on the zone, there was a tendency to mention either the lack 

of sports facilities or the lack of cultural events. 
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Table 2: Lack of Leisure Facilities in Ptuj (multiple answers possible) 

Residential Zones Lack of Leisure Facilities 

Absolute 1 2 3 4 

Mixed development 39 4 10,26% 1 2,56 % 2 5,13 % 1 2,56 % 

Residential development 32 8 25,00 % 3 9,38 % 2 6,25 % 2 6,25 % 

Development near river 35 11 31,44% 0 0,00 % 1 2,86 % 1 2,86 % 

Low density development 30 0 0,00 % 1 3,33 % 1 3,33 % 3 10,00% 

Old town 13 6 46,16% 0 0,00 % 1 7,69 % 0 0,00 % 

Total 149 29 19,46% 5 3,36 % 7 4,70 % 7 4,70 % 

Residential Zones Lack of Leisure Facilities 

5 6 7 8 9 

Mixed ... 4 10,26% 6 15,39% 13 33,33 % 1 2,56 % 7 17,95% 

Residential ... 0 0,00 % 2 6,25 % 11 34,37 % 2 6,25 % 2 6,25 % 

... near river 5 14,28% 7 20,00 % 5 14,28% 0 0,00 % 5 14,28 % 

Low density ... 1 3,33 % 7 23,33 % 14 46,67 % 2 6,67 % 1 3,33 % 

Old town 0 0,00 % 0 0,00 % 2 15,38% 3 23,08 % 1 7,69 % 

Total 10 6,71 % 22 14,76% 45 30,20 % 8 5,37 % 16 10,74% 

Lack of leisure facilities: 1 - none, 2 - facilities for children, 3 - facilities for young people, 

4 — facilities for old people, 5 - open air events, 6 — sports events, 7 — cultural and entertain-

ment facilities, 8 — other, 9 - don't know 

Source: Opinion poll in Ptuj 1995, n=149 answers (multiple answers possible) 

With regard to the questions dealt with in the opinion poll, the assessment of tou-

rism shall be dealt with here as it is regarded by local government as an impetus for 

the future development of Ptuj. 

Table 3: Assessment of Tourism by the Population of Ptuj 

a) How do you judge tourism? 

Tourism Assessment Absolute (%) 
N o reply (0) 2 ( 1 . 3 6 % ) 

Very positively (1) 11 (7.48 %) 

Positively (2) 70 (47.62 %) 

Neither positively nor negatively (3) 45 (30.61 %) 

More negatively (4) 17 ( 1 1 . 5 7 % ) 

More positively (5) 2 ( 1 . 3 6 % ) 

Total 147 (100 %) 

Average assessment 2.51 

Source: Opinion poll in Ptuj 1995, n=147 answers 
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b) What should the future development of tourism in Ptuj be like? 

Tourism Development Suggestions Absolute (%) 
Intensive promotion (1) 57 (38.78 %) 

Slightly increased promotion (2) 48 (32.65 %) 

Same level of promotion (3) 21 (14.29 %) 

Low promotion (4) 0 (0.0 %) 

No promotion (4) 3 (2.04 %) 

Don't know (9) 13 (8.84 %) 

No reply (0) 5 (3.40 %) 

Total 147 (100 %) 

Average assessment 1.77 

Source: Opinion poll in Ptuj 1995, n=147 answers 

c) Which measures/key projects should be used to promote tourism 

(multiple answers possible) 

Measures/Key Projects Absolute (%) 

Improvement in traffic situation 12 (7.55 %) 

Improvement in provisions 44 (27.67 %) 

Efficient administration 20 (12.58 %) 

Advertising 22 (13.84%) 

Maintaining and improving the townscape 8 (5.03 %) 

Promotional progr. for industry (incl. tourism) 27 (16.98%) 

Own initiative 9 (5.66%) 

Other 7 (4.40 %) 

Don't know 10 (6.29 %) 

Total 159 (100 %) 

Source: Opinion poll in Ptuj 1995, n=159 answers (multiple answers possible) 

It turned out that of the inhabitants of Ptuj questioned, slightly over half — a not 

particularly positive result-rated tourism positively (Table 3 a), but that a very large 

percentage of the people questioned (approx. 2/3) was of the opinion that tourism 

should be promoted (Table 3 b) and a number of improvement measures were also 

suggested (Table 3 c). It is particularly interesting to note that, in addition to impro-

vements in the transport situation, more efficiency in administration, increased adver-

tising and promotional measures for the business sector were suggested. From these 

assessments and replies regarding tourism alone it appears that there is a significant 

fraction of the population in Ptuj committed to town development. 

As the data compiled in Table 4 show, the age and population structure of Ptuj 

was quite well matched in this one-day field trip so that the findings can be taken to 

apply to the population as a whole. 
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Table 4: Socio-Demographic Structure of the Persons Questioned in Ptuj 

a) b) 

Sex Absolute (%) 

Female 96 (65.31 %) 

Male 51 (34.69 %) 

Total 147 (100 % ) 

c) 

Education Absolute (%) 
Pupil 15 (10.20%) 

Student 14 (9.52 %) 

Volksschule* 10 (6.81 %) 

Mittelschule* 7 (4.76 %) 

Höhere Schule* 21 (14.29 %) 

College 65 (44.22 %) 

University 15 (10.20%) 

Total 147 (100 %) 

* Secondary School Education 

Age Absolute (%) 
under 20 25 (17.01 %) 

20-39 45 (30.61 %) 

40-59 46 (31.29%) 

over 60 29 (19.73 %) 

No information 2 (1.36%) 

Total 147 (100 % ) 

d) 

Size of Household Absolute (%) 
1 person 10 (6.81 %) 

2 persons 28 (19.05 %) 

3 persons 36 (24.49 %) 

4 persons 50 (34.01 %) 

5 persons 16 (10.88%) 

6 persons 6 (4.08 %) 

No information 1 (0.68 % ) 

Total 147 (100 % ) 

Source: Opinion poll in Ptuj 1995, n=147 answers 

In the short account of the satisfaction of the population in an East Slovenian 

town with the living conditions, it became clear that the population is largely satis-

fied with infrastructure, provision of goods and services and the overall appearance 

of the town, that it is desired that tourism should be promoted though not too much, 

but that the traffic problems in particular are to be reduced. Questions with regard to 

the job situation were not emphasised in this poll on the satisfaction with the living 

conditions so that there is possibly a gap in the research in this respect, which could 

be the subject of further work. 

Overall, however, it became clear that the great majority of the population fol-

lows the development of the town with interest and thus contributes considerably to 

the local identity. This is not only to be strongly welcomed but encouraged, since it 

also shows that smaller towns like this, which have not yet been transformed too 

much, create satisfaction with the living conditions, which it is essential to preserve 

and promote. 
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FUNKCIJSKO-GRAVITACIJSKA 

OBMOČJA V SPODNJEM PODRAVJU S PRLEKIJO 

Angelca Rus* 

FUNCTIONAL-GRAVITATIONAL AREAS IN SPODNJE PODRAVJE 

WITH PRLEKIJA 

Abstract 

The territory of Spodnje Podravje with Prlekija consists of several geographically and eco-

nomically more or less closed areas with their own developmental, spatial, organizational 

and planning problems. As to the degree of furnishing and the function, centers of several 

levels have been formed in the settlement network, i. e., the settlements with the functions of 

explicit local significance, the sub-central and central villages, as well as some more impor-

tant rural centers and the central settlements of higher level 

As to the established function of an individual settlement and its related gravitation area, 

functional-gravitational areas of different levels are specified in the study. Through the com-

parative analysis, the extent is presented to which the borders of municipalities coincide with 

the borders of functional-gravitational areas, and the problems are registered with which the 

municipalities have to face nowadays in the field of furnishing with tertiary activities, and the 

possibilities are given for their future development. 

Key words: Geography of settlements, Settling pattern, Settlement network, Central settle-

ments, Developmental strategy 

Uvod 

Opredelitev zaključenih funkcijskih območij vseh stopenj sloni na predpostavki, 

da v hierarhiji naselij obstaja več stopenj (upoštevajoč njihovo opremljenost): od naj-

nižje opremljene vasice do subcentralnih in centralnih vasi, ruralnih centrov ter občin-

skih in regionalnih središč. Centralni kraji so jedra gospodarskega, socialnega in 

kulturnega življenja, ki naj nudijo enakovredne življenjske pogoje v vseh območjih. 

Naslonitev na centralne kraje je v svojih razpravah uporabil tudi I. Vrišer (1972, 

1973, 1987), še zlasti v raziskavi Ekonomsko-geografska regionalizacija Republike 

Slovenije iz 1. 1988, kjer avtor poudarja naslednje: "Zgradba gospodarsko-funkcij-

skih regij, oprtih na omrežje naselij in njihovih vplivnih območij, zelo dobro podaja 

funkcijske vezi na področju oskrbe in storitvenih dejavnosti ter njihovo hierarhično 

zgradbo. Do določene mere obsega tudi tvorjenje družbenih skupnosti, zlasti na 

* Dipl. geog., raziskovalec, Inštitut za geografijo, 1000 Ljubljana, Trg francoske revolu-
cije 7, SLO. 
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nižjih oskrbnih ravneh, kjer so običajno te vezi bolje izražene. Med različnimi fun-
kcijskimi vezmi, ki se oblikujejo pri prostorski delitvi dela, so oskrbne vezi še vedno 
najbolj vobče in univerzalne, so pod vplivom ponudbe in povpraševanja, torej trga, 
in so najmanj podvržene posebnim zahtevam posameznih gospodarskih dejavnosti. 
Njihova največja slabost je določena prilagojenost upravni delitvi in nevarnost 
podrejanja monopolom... Druga slabost je, da se del industrije in kmetijske proiz-
vodnje bolj malo ravna po teh vezeh, ampak ima svoje specifične odnose.. . Kot 
tretji problem pa je neopredeljenost nekaterih območij glede oskrbe. Takšna ob-
močja gravitirajo glede posameznih dejavnosti k različnim središčem." 

Opredeljeni centri na različnih ravneh tvorijo v omrežju naselij bolj ali manj za-
ključene funkcijsko-gravitacijske enote, v okviru katerih je možno iskati najracio-
nalnejše rešitve, ki zadevajo zasnovo razporeditve opremljenosti. Razvoj in obseg 
zaključenih razvojnih območij je mogoče opredeliti glede na: 

— vlogo občinskega in regionalnega središča (kot centra zaposlitve in name-
stitev specializiranih storitvenih in oskrbnih dejavnosti); 

— odnos do omrežja naselij v občini in širšem gravitacijskem zaledju; 
— odnos do specifičnih dejavnikov razvoja (naravna bogastva, lokalni viri, 

prometni položaj itd); 
— odnos do enakomernega in skladnejšega razvoja na vsem območju regije 

(problem "razvitih" in "nerazvitih" občin/krajevnih skupnosti, območij). 

Zadovoljevanje potreb številnih (majhnih) naselij, kot so oskrba, komunalno in 
infrastrukturno opremljanje, zahteva s stališča prostorske organizacije iskanje tak-
šnih rešitev (povezav, opremljenosti...), ki bodo smiselne in ekonomsko ali kako 
drugače opravičljive. Opredelitev naselij v sklopu enega izmed funkcijskih območij 
ne more pomeniti, da so ta območja sposobna obstati kot povsem samostojna pro-
storsko-organizacijska enota. V posameznih primerih se bo treba tudi za celotno ali 
del funkcijskega območja sprijazniti s stagnacijo ali celo nadaljnjim upadanjem pre-
bivalstva, vendar ne dopustiti, da bi bili povsem ogroženi gospodarski potenciali. 

V okviru zaključenih funkcijskih območij je mogoče celoviteje obravnavati raz-
vojne osnove, kot so: 

— obstoječa in potrebna povezava s centri različnih stopenj; 
— dosežena in potrebna stopnja osnovne komunalne in infrastrukturne opremlje-

nosti; 
— oskrbne funkcije v odnosu do centra oziroma nanj vezanega gravitacijskega 

območja. 

S širših stališč pa presojati: 

— družbeno-politično primernost sedanjega vzorca poselitve in vpliv socialnih, 
ekonomskih in poselitvenih posledic nadaljevanja obstoječega trenda razvoja 
(praznjenja, koncentracije); 

— možne socialne in ekonomske povezave s sosednjimi območji. 
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Pregled centralnih krajev in funkcijskih območij 

po različnih kriterijih 

Namen opredeljevanja funkcijskih območij je ugotoviti in opredeliti skupine 
naselij s svojskimi značilnostmi (prostorskimi, socialno-gospodarskimi, naselbinsko-
-ambientalnimi, kulturno-spomeniškimi itd.) in skupnimi potrebami, ki poleg lokal-
nih ter širših funkcijsko-organizacijskih povezav z občinskimi in reigonalnimi sre-
dišči ali drugimi centralnimi naselij kažejo določene medsebojne odvisnosti. 

V Sloveniji nimamo zakonsko opredeljenih centralnih krajev, čeprav imamo na 
tem področju opravljenih nekaj dobrih študij. 

V. Kokole (1971) je glede na posamezno stopnjo funkcijske opremljenosti in 
populacijsko zaledje posameznih centrov razvrstil kraje v Sloveniji na 9 stopenj. 
Posebej pa je klasificiral centralne kraje najnižje stopnje (I. in II. stopnje), v gla-
vnem ruralne centre, ki jih je razvrstil v centralne in subcentralne vasi. Zanimivo je, 
da tudi v študiji, ki jo je opravil Vrišer (1987) približno 15 let kasneje, ne prihaja do 
bistvenih sprememb v hierarhiji naselij. Po njegovi ugotovitvi so se do leta 1987 
okrepila lokalna in ruralna/industrijska središča, funkcijsko so se ojačala občinska 
središča, nazadovalo pa je precejšnje število centralnih vasi. 

Glede centralnega pomena Ptuja Kokole v svoji študiji povezuje območje bivših 
občin Ptuj in Ormož. Čeprav je Ptuj nadpovprečno opremljen s centralnimi funkci-
jami, mu avtor glede na njegovo komaj 25-kilometrsko oddaljnost pripisuje podreje-
no vlogo do Maribora. Večji center v tem zaledju je edino Ormož, medtem ko so 
drugi centri v regiji nadpovprečno opremljene ruralne vasi. Zanimivo je dejstvo, da 
je Ormož vseskozi gravitiral proti Ptuju in Mariboru, čeprav je Murska Sobota od 
Ormoža približno enako oddaljena. Ljutomer je po Kokoletovi študiji gravitacijsko 
navezan na Mursko Soboto. 

Po Kokoletovi metodi izbora reprezentativnih centralnih dejavnosti (1971) so bili 
na območju Spodnjega Podravja s Prlekijo opredeljeni naslednji centralni kraji: Buč-
kovci, Križevci, Razkrižje, Veržej, Ivanjkovci, Kog, Miklavž, Podgorci, Središče, 
Tomaž, Velika Nedelja, Cirkovce, Cirkulane, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Lovrenc, 
Majšperk, Markovci, Podlehnik, Polenšak, Ptujska Gora, Trnovska vas, Videm, Vito-
marci, Zavrč in Žetale. Kot subcentralne vasi so bili opredeljeni centri: Cezanjevci, 
Cven, Dolena, Dornava, Grajena, Moškanjci, Spodnji in Zgornji Leskovec ter 
Rogoznica. 

Vrišer je kraje v Sloveniji (1987) razdelil na naslednja središča: 

1. krajevna ali lokalna, 
2. podeželska ali ruralna, 
3. občinska ali komunalna, 
4. okrajna ali distriktna, 
5. okrožna ali kantonalna, 
6. pokrajinska ali provincijska in 
7. republiško središče. 
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Na ravni podeželskih ali ruralnih središč se mu na območju Spodnjega Podravja s 
Prlekijo izločijo naslednji centri: Ivanjkovci, Ormož, Središče ob Dravi, Cirkulane, 
Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Ptuj, Križevci in Ljutomer. 
Centri, ki pokrivajo zaledje mikroregionalne ravni (občinska ali komunalna sre-
dišča), so: Ormož, Ptuj, Kidričevo (ne povsem), Ljutomer. Mezoregionalni pomen pa 
ima le središče Ptuj. 

Po letu 1987, ko je bila opravljena omenjena študija, se je po osamosvojitvi Slo-
venije (1991) in reformi lokalne samouprave (1994) upravna členitev slovenskega 
prostora bistveno spemenila. Nastanek novih občin, možnosti drugačnega povezova-
nja občin, izgubljanje gospodarskih moči nekaterih centrov (zlasti Maribora), vse to 
omogoča krepitev nekaterih manjših centrov. Medtem ko na območju starih občin 
Ljutomer in Ormož ni prišlo do sprememb občinskih meja, je na območju Ptuja 
poleg Ptuja nastalo še 8 novih občin, in sicer: Kidričevo, Majšperk, Zavrč, Videm, 
Gorišnica, Juršinci, Dornava, Destrnik - Trnovska vas. Obenem pa novonastala dr-
žavna meja pogojuje drugačen razvoj krajev ob meji, kot smo to poznali s prete-
klosti. 

Današnja členitev Spodnjega Podravja s Prlekijo na politično-upravna 

in administrativna območja 

V času, ko so bile izdelane raziskave glede centralnih krajev in funkcijsko-gravi-
tacijskih območij avtorjev Kokoleta in Vrišerja, je bilo območje Spodnjega Podravja 
s Prlekijo razdeljeno med tri občine: Ljutomer, Ormož in Ptuj. Notranje je bilo 
razdeljeno na krajevne skupnosti, katerih meje so se v glavnem ujemale z območji 
popolnih in nepopolnih osnovnih šol. Po reformi lokalne samouprave leta 1994 je na 
tem območju nastalo 11 občin, ki med sabo niso primerljive niti prostorsko niti po 
številu prebivalcev. Tudi območja šolskih okolišev matičnih in podružničnih osno-
vnih šol niso povsod usklajena z območji novih občin. 

Tabela 1: Prikaz števila prebivalcev po novih občinah in šolskih okoliših s sedežem v 
določeni občini leta 1994 

Občina Prebivalci Sedež matičnih in Prebivalci 

skupaj 0-14 let podružničnih šol 

po posameznih občinah 

skupaj 0 -14 let 

DESTRNIK -

TRNOVSKA 

VAS 

OŠ Destrnik 

* PS Vitomarci 

* PS Trnovska vas 

2522 486 

1243 274 

1281 278 

5046 1038 Skupaj 5046 1038 
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DORNAVA OŠ Dornava 2801 542 

* PŠ Polenšak 1395 285 

Skupaj 2658 527 4196 827 

GORIŠNICA OŠ Gorišnica 3813 771 

OŠ Cirkulane 2422 414 

Skupaj 6104 1059 6235 1185 

JURŠINCI OŠ Juršinci 2134 454 

Skupaj 2395 507 2134 454 

KIDRIČEVO OŠ Cirkovce 2220 364 

OŠ B. Kidrič, Kidričevo 3316 624 

* PŠ Lovrenc na Drav. polju 1175 208 

Skupaj 6711 1196 6711 1196 

LJUTOMER VIZ in OŠ Veržej 1371 236 

OŠ Mala Nedelja 1906 349 

OŠ J. Ribiča, Cezanjevci 1943 311 

OŠ Križevci 4102 775 

OŠ Stročja vas 1771 343 

OŠ I. Cankar, Ljutomer 4867 870 

* PŠ Cven 1373 230 

OŠ Razkrižje 1564 281 

Skupaj 18759 3370 18895 3395 

MAJŠPERK OŠ Majšperk 2327 439 

* PŠ Ptujska Gora 1163 214 

* PŠ Stoperce 654 127 

* PŠ Žetale 1491 317 

Skupaj 5635 1097 5635 1097 

ORMOŽ OŠ Središče ob Dravi 2325 453 

OŠ Ivanjkovci-Miklavž 1408 275 

* PŠ Ivanjkovci 2026 388 

* PŠ Kog 1002 178 

OŠ Tomaž pri Ormožu 2341 465 

OŠ Ormož 4731 821 

OŠ Velika Nedelja 2037 401 

* PŠ Pernica 1869 322 

Skupaj 17845 3365 17845 3365 
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PTUJ OŠ Hajdina 3630 548 

OŠ Markovci 4024 799 

OŠ Ljudski vrt, Ptuj 7586 1572 

* PŠ Grajena 2043 376 

OŠ Breg, Ptuj 3791 566 

OŠ Mladika Ptuj 7307 1348 

OŠ Olge Meglič, Ptuj 2306 379 

Skupaj 31964 5906 30687 5659 

VIDEM OŠ Podlehnik 2052 430 

OŠ Videm pri Ptuju 3307 661 

* PŠ Sela 1053 213 

* PŠ Leskovec 1318 250 

Skupaj 7730 1554 7730 1554 

ZAVRČ * PŠ Zavrč (MŠ Cirkulane) 1302 251 

Skupaj 1433 277 1302 251 

Neusklajenost meja šolskih okolišev (skupaj 25 matičnih in 15 podružničnih) 
povzroča dodatne probleme pri usklajevanju medobčinskih interesov (prevozi 
šolarjev, investicijsko vzdrževanje šolskih objektov itd.). Takšna členitev pa ne ustreza 
povsem funkcijskim območjem, ki so se izoblikovala na osnovi spontane gravitacije 
prebivalstva k določenim centrom. 

Opredelitev funkcijsko-gravitacijskih območij 

Pri opredeljevanju gravitacijskih območij na različnih ravneh smo izhajali iz dej-
stva, da so centralni kraji različno opremljeni s centralnimi dejavnostmi. Medtem ko 
sloni teritorialna razporeditev družbene infrastrukture na načelu enakih potreb in 
enakih možnosti in je zato bolj povezana s številom prebivalstva ter njihovo kupno 
močjo, pa gospodarske storitvene dejavnosti niso v celoti odvisne samo od potreb 
prebivalcev v zaledju, ampak se lahko locirajo kjerkoli (npr. trgovina, osebne in po-
slovne storitve, podjetništvo). 

Seveda se z mobilnostjo prebivalcev centralne funkcije spreminjajo. Včasih so 
imeli velik pomen trgovina za dnevno oskrbo, frizer, avtomehanik, ki so danes lahko 
locirani povsem različno, bodisi po vaseh ali vzdolž pomembnejših cestnih povezav. 
Prav tako ni nujno, da funkcije, ki so skoncentrirane v določenem naselju, služijo 
samo tam živečemu prebivalstvu. Tako so na primer ob novonastali slovensko-
-hrvaški meji nekateri centri (npr. Zavrč), ki jih do sedaj bodisi zaradi odmaknjenosti 
in majhnega števila prebivalcev v centru in zaledju ter njihove nepomembne funkcije 
nismo uvrščali med pomembnejše centre. To se z infrastrukturno opremljenostjo, ki 
ima širši regionalni in državni pomen, bistveno spremeni. Prav tako imamo kraje, ki 
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kljub dobri infrastrukturni opremljenosti ne privlačijo prebivalcev iz zaledja, so pa 
pomembni zaradi drugih dejavnosti, npr. zaposlovanja v industriji (Majšperk). 

Pri spontani gravitaciji je pomemben tudi politično-administrativni pomen centra. 
Z uvedbo novih občin se je v Podravju funkcija nekaterih centrov bistveno spreme-
nila. Pri tem ne gre za to, da so nekateri upravni postopki približani občanom, ampak 
lahko občina tudi razpolaga s svojimi sredstvi in si sama zagotavlja dodatne vire 
financiranja z različnimi natečaji. Torej nastajajo na podeželju s temi aktivnostmi 
zametki novih centrov, ki ne zadovoljujejo samo lokalnega prebivalstva, ampak širše 
zaledje. Center občine Zavrč šteje samo 94 prebivalcev in po nobenem kriteriju ne 
sodi med pomembnejše lokalne centre. Z odprtjem mednarodnega mejnega prehoda 
se število investicij povečuje, zgrajen je nov prehod, nova bencinska črpalka. Čuti se 
potreba po prenočiščih, dodatnih gostiščih s hrano in boljšo trgovinsko ponudbo. 

Za določanje funkcijsko-gravitacijskih območij so nam kot osnova služili sledeči 
kriteriji: 

— skupine naselij, ki tvorijo glede na terciarne in kvartarne dejavnosti orga-
nizacijsko celoto; 

— stopnja medsebojne povezanosti naselij glede na centralne in druge dejavno-
sti, ki so običajno funkcionalno in prostorsko vezane na gravitacijsko zaledje; 

— oskrbne funkcije: trgovina (osnovna preskrba, občasni nakupi), pošta, 
popolne in nepolne osnovne šole, storitve itd.; 

— skupne komunalne ureditve: vodovod, kanalizacija, pokopališče, odlagališča 
odpadkov itd.; 

— prometne povezave med naselji in središči; 
— upravna in politično-administrativna pripadnost (krajevna skupnost, vaška 

skupnost, občina), teritorialna pripadnost določenim geografsko zaključenim 
enotam; 

— obseg in prostorska usmerjenost dnevne (predvsem delovne) migracije itd. 

Z upoštevanjem zgoraj opredeljenih kriterijev in načel ter upoštevanjem opre-
mljenosti naselij s posameznimi funkcijami, kot je razvidno iz tabelaričnega prikaza, 
ugotavljamo na območju Spodnjega Podravja s Prlekijo štiri hierarhične stopnje 
funkcijskih območij. 

Edini center, ki ima preko 10.000 prebivalcev, je Ptuj. Komunalni središči Ormož 
in Ljutomer sta po številu prebivalcev precej manjši, vendar po opremljenosti z 
družbeno infrastrukturo le malo zaostajata za Ptujem. Kljub številnim naseljem na 
tem območju imajo le štiri približno 1000 prebivalcev in pomembnejšo funkcijo: 
Središče ob Dravi, Kidričevo, Križevci v povezavi z Veržejem ter deloma Majšperk, 
predvsem na račun delovnih mest v industriji. 

I. stopnja po naši hierarhični razvrstitvi območij predstavlja najnižjo raven 
mikrolokalne gravitacije. Po Vrišerjevi klasifikaciji so to predvsem lokalna ali kra-
jevna središča (avtobusna ali železniška postaja, trgovina z mešanim blagom, sedež 
občine ali krajevna skupnosti, nepopolna ali popolna osemletka, zdravstvena ambu-
lanta, sedež župnije ter druge dejavnosti, kot so gostilna in osebne storitve), ki pre-
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vzemajo nekatere funkcije t. i. ruralnih ali industrijskih središč (pojavlja se še pošta, 
zdravstveni dom, banka in več storitev). Ker so ti centri običajno majhni (med 300 in 
500 prebivalcev), nimajo posebnega vpliva v širšem gravitacijskem območju. Gra-
vitacijska območja na tej ravni imajo tudi nekatere druge sorodne povezave, kot so 
skupni elementi komunalne infrastrukture, oskrba z vodo, prometna problematika itd. 

Takšnih gravitacijskih območij je v Spodnjem Podravju s Prlekijo največ in v 
glavnem sovpadajo z območji krajevnih skupnosti (kjer so jih še ohranili) ali pa 
območji popolnih ali nepopolnih osnovnih šol. Za zadovoljevanje svojih potreb na 
višji stopnji običajno ne gravitirajo na nova občinska središča, ampak direktno na 
Ptuj, Ormož ali Ljutomer. 

Z II. stopnjo opredeljena funkcijska območja predstavljajo samostojne, plansko 
zanimive in pogosto tudi formalno zaključene enote posameznih ali več krajevnih 
skupnosti ali območij šolskih okolišev. Tako zaokrožena območja morejo vsebovati 
več funkcijskih območij I. stopnje. V centrih teh območij se pojavlja več neagrarnih 
delovnih mest. Centri sovpadajo z Vrišerjevimi t. i. ruralnimi ali industrijskimi sre-
dišči. Poleg osnovne infrastrukture je v teh centrih več storitvenih in oskrbnih deja-
vnosti, skoraj obvezno pa zdravstveni dom, banka in bencinski servis. 

Na obravnavanem območju so se razvili le 4 centri te ravni: Kidričevo, Središče 
ob Dravi, Majšperk ter Križevci - Veržej z delitvijo funkcij. 

S III. stopnjo označujemo centre višje stopnje opremljenosti. V prejšnjem komu-
nalnem sistemu so bila to komunalna ali občinska središča. Na tem območju so 3 
centri te ravni: Ljutomer, Ormož in Ptuj, ki po številu prebivalcev in gravitacijskem 
zaledju med sabo niso primerljivi. Z upoštevanjem infrastrukturne opremljenosti, ki 
jih zahteva ta tip centra, pa se med seboj bistveno ne razlikujejo. Ne glede na to, da 
je prišlo do oblikovanja novih občin, so ti trije centri ohranili svoj centralni pomen, 
predvsem tudi zato, ker je v njih še vedno ostal sedež izpostave državne uprave in s 
tem številne naloge, kij ih opravljajo za širše gravitacijsko območje. 

Z oznako IV. stopnje pa označujemo centre, ki po opremljenosti zadovoljujejo 
potrebe širših gravitacijskih območij, ne le občinskih, ampak tudi regionalnih. Tak 
center na tem območju je Ptuj, ki veže nase skoraj celotno regijo (nekdanjo ptujsko 
občino, občino Ormož ter zahodni del Ljutomerske občine, medtem ko prebivalci 
njenega vzhodnega dela gravitirajo bolj na Mursko Soboto). 

Pomen centralnih krajev in razvojne možnosti regije 

Za napovedovanje razvojnih možnosti na določenem območju, regiji, je premalo, 
da upoštevamo samo merljive statistične podatke. Spremljati moramo celovite spre-
membe v regiji, ki j ih lahko razdelimo na dve komponenti: 

1. spremembe, ki so izključno vezane na dejanski razvojni potencial regije; 

2. spremembe na podlagi drugih političnih odločitev in ukrepov. 
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Pri oblikovanju politike nadaljnjega prostorskega in regionalnega razvoja ter od-
pravljanja razlik znotraj regij je možen tako aktivni kot pasivni pristop. Podpiranje 
razvoja centralnih krajev manj razvitih območij (predvsem v pretežno podeželskih 
— perifernih območjih) je eden od bistvenih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega 
praznjenja. S krepitvijo storitvenih in oskrbnih dejavnosti v posameznih centrih bo-
mo dosegli dvojne učinke, in sicer: 

1. izboljšanje oskrbe prebivalcev na podeželju z javnimi in zasebnimi storitve-
nimi in oskrbnimi dejavnostmi; 

2. posredno povečevanje števila neagrarnih delovnih mest. 

Občinska središča morajo biti minimalno opremljena s centralnimi funkcijami, ki 
pokrivajo potrebe prebivalcev v ožjem in širšem prostoru. Centri na nižji ravni pa bi 
morali imeti vsaj minimalno opremljenost, ki bi zadovoljevala zahteve in potrebe 
prebivalcev v socialnem, kulturnem in gospodarskem pogledu. Pri obeh stopnjah 
seveda jasna ločnica ni vedno možna. Vrsta infrastrukturne opremljenosti lokacijsko 
ni več vezana na zahteve okoliškega prebivalstva, ampak prihajata bolj v ospredje 
prostor in ekonomska moč investitorja (npr. športna igrišča, tenis, bazeni itd). Prav 
tako se zaradi vse večje mobilnosti rušijo zakonitosti iz preteklosti glede postavljanja 
trgovin in nudenja osebnih storitev (frizer, cvetličarna, kemična čisitlnica itd.). 

Dinamika sprememb pomena centralnih krajev se v zadnjem desetletju kaže 
predvsem pri centrih nižjega ranga. Višji rang centrov (okrajni, pokrajinski ali repu-
bliški) ne kaže bistvenih sprememb. Največje spremembe se čutijo v centrih, ki so po 
reformi lokalne samouprave postali sedež nove občine, zlasti je to opazno v Go-
rišnici, Zavrču, Juršincih, Destrniku - Trnovski vasi itd. 

Od starih občinskih centrov na tem območju pridobiva na pomenu le Ptuj. Če-
prav so nekatere funkcije povezane z ljutomersko občino še vedno v Murski Soboti, 
se v življenju ljudi vedno bolj čuti težnja, da območje nekdanjih občin Ptuj, Ormož 
in Ljutomer povežejo v eno regijo. 

Pri planiranju bodočega stanja se odpira nekaj dilem: 

1. Ali sedanji sistem in hiearhija centralnih krajev ustrezata? 

2. Kakšne so perspektive glede razvoja centralnih krajev spričo odpiranja novih 
delovnih mest, zlasti v obrti in drobnem gospodarstvu? 

3. Kakšne so možnosti razvoja z vidika splošnih sprememb družbenogospodar-
skega razvoja? Gre za vedno večjo potrebo po vlaganju v terciarne in kvar-
tarne dejavnosti in tudi večjo porabo teh storitev zaradi spremenjenih navad in 
potreb prebivalstva kakor tudi njihove povečane kupne moči. 

Nova lokalna samouprava oziroma občinski statuti s svojimi internimi akti so 
vprašanje notranje členitev občin na območju Spodnjega Podravja s Prlekijo različno 
rešili. Občini Ormož in Ljutomer sta ohranili enak status, kot sta ga imeli pred 
reformo lokalne samouprave. 
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Tabela 2: Opremljenost naselij s posameznimi funkcijami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ORMOŽ 2298 • • • • • 

Središče ob Dravi 1156 • • • • 

Sv. Tomaž 254 • • 

Ivanjkovci 296 • 

Velika Nedelja 284 • 

Podgorci 504 • 

Miklavž 260 • • 

Kog 265 

LJUTOMER 3651 

Križevci 488 • • • • • 

Cezanjevci 264 

Cven 666 

Veržej 952 • • • • 

Razkrižje 276 

Stročja vas 495 

Mala Nedelja 294 • • 

PTUJ 11269 

Kidričevo 1481 • • • • • • 

Cirkovce 388 • • 

Lovrenc 635 

Destrnik 185 • • • 

Trnovska vas 342 • • 

Vitomarci 341 • 

Dornava 999 • • • • 

Polenšak 204 • • 

Gorišnica 685 • • • • • • • 

Cirkulane 353 • • • • 

Moškanjci 705 • • 

Juršinci 347 • • • 

Majšperk 672 • • • 

Stoperce 251 

Žetale 456 • • • 

Videm 454 • • • • 

Sela 201 • 

Zavrč 94 • • • • • 

Hajdina (Sp., Zg.) 1941 • • • 

Ptujska Gora 223 

Markovci 492 • • 

Podlehnik 430 • • • • 

Grajena 310 • • • 

Leskovec 143 • • • • • • 
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Funkcij sko-gravitacijska območja v Spodnjem Podravju s Prlekijo 

Legeneda 

3 občinsko središče 
4 mestno naselje 

6 železniška postaja 
7 avtobusna postaja 
8 policijska postaja 

1 naziv centra 
2 štev. prebival, v centru 

5 naselje z uličnim sistemom 

9 4-razredna OŠ 
10 popolna osemletka 
11 poklicna srednja šola 
12 višja/visoka šola 
13 pošta 
14 banka 
15 sodišče 
16 zdravstveni dom 
17 ambulanta 

18 trgovina s prehr. blagom 
19 druge trgovine 
20 bencinska črpalka 
21 gostilna s prehrano 
22 gostilna s prenočišči 
23 muzej, galerija 
24 sedež župnije 
25 V V Z - v r t e c 
26 gasilsko društvo 

Novo oblikovane občine na območju bivše ptujske občine pa so vprašanje notra-
nje členitve rešile različno. Osnovno vprašanje, ki se pojavlja, je dejstvo, da vsa 
območja na tem ozemlju niso zadovoljna s takšno delitvijo in priključevanjem novim 
občinam. Zlasti kraji znotraj občine Majšperk menijo, da so svoje interese lažje 
zadovoljevali prej, ko so bili še v sklopu občine Ptuj. Čudijo se, da pri oblikovanju 
novih občin ni bila upoštevana referendumska volja ljudi, ki so bili proti taki delitvi, 
kot jo imamo danes. 

Sicer pa so si občine svojo lokalno upravo organizirale različno. 

Občina Videm je ohranila 4 krajevne skupnosti kot pravne osebe, čeprav teče 
postopek, da bi jih ukinili. Vodstvo občine je zadovoljno z osamosvojitvijo pred-
vsem zato, ker ima sedaj občina na razpolago več sredstev za svoje potrebe ter večje 
možnosti za oblikovanje lastne razvojne politike. Podobno trdijo v treh krajevnih 
skupnostih, medtem ko se KS Dolena zavzema za ukinitev pravne osebe in usta-
novitev vaških odborov, ker menijo, da obstoječe območje ni funkcionalno zaklju-
čena enota. 

V občini Zavrč so se odločili, da s statutom ukinejo KS. Čeprav šteje občina le 
okoli 1500 prebivalcev, vidijo razvojne možnosti predvsem s krepitvijo položaja, ki 
ga imajo na slovensko-hrvaški meji, in sicer v čim tesnejšem sodelovanju z vsemi 
prebivalci v soseščini, tudi na hrvaški strani. Z zgraditvijo popolne osemletke tudi ne 
bodo več odvisni od matične šole v Cirkulanah. Glede na ugodne naravne razmere in 
tradicionalno usmeritev v vinogradništvo bodo z dograditvijo ustrezne vodovodne in 
druge infrasturkture svoj razvoj usmerili v turizem, zlasti kmečki v kombinaciji z 
ostalo turistično ponudbo v neposrednem zaledju Zavrča. Kot mejno območje se 
trenutno spopadajo z dvema problemoma: Kmetijski kombinat je dal vinograde v 
upravljanje in obdelovanje svojim bivšim delavcem, pojavlja pa se tudi strah, da 
bodo zaradi velikega interesa in nedodelane zakonodaje zemljo pokupili tujci. 

Občina Gorišnica obsega 24 vasi v šolskih okoliših Gorišnica in Cirkulane na 
levi strani Drave. Po občinskem statutu ima vsaka vas svoje vaške odbore. Svoj 
razvoj vidijo predvsem v tesnem sodelovanju z vsemi sosednjimi območji, tudi 
hrvaškimi. Vendar bodo morali za dosego ciljev razrešiti še vrsto pravnih vprašanj 
okrog meje: lastništvo infrastrukture (cesta, vodovod), problem ilegalnih mejnih 
prestopov (zlasti beguncev) in nerazumevanje države, da postavi mejno policijsko 
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postajo tudi v Gorišnici. Sicer imajo veliko naravnih in človeških potencialov za go-
spodarski razvoj, predvsem v oživljanju drobnega gospodarstva, turizma (izgradnja 
medobčinske vinske ceste skupaj z občinami Zavrč, Videm, Majšperk in Gorišnica). 
Prebivalci območja Cirkulan se bodo na Gorišnico težko privadili, saj jih na ta center 
veže edino sedež občine, drugače pa vsi potujejo v Ptuj. Prav tako ni nobene pove-
zave med Cirakulanami in Gorišnico z javnim prometom. 

Občina Majšperk pokriva območje zahodnih in delno vzhodnih Haloz. Nastala 
je iz nekdanjih KS Majšperk, Ptujska Gora, Stoperce in Žetale. Na tem območju 
imajo največ pripomb na tako oblikovano občino. Najprej jih moti, da je bil ukinjen 
pravni status KS, ki so sicer ostale. Drugi pomislek imajo zlasti občani iz KS Žetale, 
da je tako oblikovana meja občine glede na konfiguracijo terena nelogična, saj so 
vse prometne in avtobusne povezave usmerjene proti Ptuju. Kriza industrije v Maj-
šperku, k i je zaposlovala predvsem delavce z območja Haloz, položaj še poslabšuje. 

Občina Kidričevo šteje okoli 7000 prebivalcev in je nastala iz bivših KS Cir-
kovce, Lovrenc in Kidričevo. Sam center nima prave identitete, medtem ko je zale-
dje zelo povezano s tradicijo. Z občinskim statutom so ukinili krajevne skupnosti. 
Uvedli so krajevne odbore (čeprav zakon o lokalni samoupravi tega pojma ne po-
zna), ki pokrivajo eno ali več vasi. Za to obliko lokalne organiziranosti so potrebo-
vali samo sklic zbora občanov in se tako izognili volitvam, ki so sicer potrebne za 
ustanovitev vaške skupnosti. Prizadevajo si, da bi z glavnim nosilcem razvoja v 
občini, tovarno aluminija v Kidričevem, pripravili ustrezne razvojne programe za 
oživitev gospodarstva. Svoj razvoj vidijo predvsem v gostinstvu in turistični ponudbi 
(zaenkrat je to področje še slabo razvito) ter v obrti in drobnem gospodarstvu. 

Na območju občine Destrnik - Trnovska vas je delitev funkcij med naselji Des-
trnik in Trnovska vas. Sedež občine je sicer v Trnovski vasi, sedež popolne osnovne 
šole pa v Destrniku. Občina je ohranila krajevne skupnosti kot pravne osebe. 

V občini Juršinci je meja med občino in šolskim okolišem najmanj usklajena. 
Zato so nujno potrebni dogovori s sosednjo občino Dornava. Občina je izrazito ru-
ralna s številnimi problemi, kot so: majhne kmetije, razdrobljena posest, pomanjka-
nje delovnih mest, neustrezna izobrazbena sestava prebivalcev, slaba infrastrukturna 
opremljenost. Menijo, da jim delitev sredstev z novo lokalno samoupravo omogoča, 
da bodo stanje hitreje izboljšali, kot če bi ostali v ptujski občini. 

Občina Dornava sodi po površini in številu prebivalcev med manjše, vendar je 
njen center sorazmerno dobro opremljen s centralnimi funkcijami. Problem je manj 
razvito območje okrog Polenšaka, kjer bo potrebno še veliko vlaganj v izgradnjo 
primarne infrastrukture. Občina je ukinila bivše krajevne skupnosti in ustanovila 
vaške odbore, ki sicer nimajo veliko pristojnosti, delujejo pa kot svetovalna služba in 
lahko vodijo akcije za posamezne projekte. 
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Sklep 

Iz analize funkcijsko-gravitacijskih območij ugotavljamo, da je za obravnavano 
regijo značilen neenakomeren razvoj centrov in s tem povezanih gravitacijskih ob-
močij. Prevladujejo manjši ruralni centri, koncentracija prebivalcev je le v Ptuju. 
Posredno s tem se razlike med mestom in zaledjem vedno bolj povečujejo. Vzroki so 
v glavnem znani. Odvisni so tako od gospodarskih kot od družbenih sprememb: 
zmanjševanje pomena kmetijske dejavnosti kot osnovnega vira zaposlovanja, nara-
ščanje industrializacije in terciarizacije. Pri reševanju problemov bo morala odigrati 
svojo vlogo tudi država. V večjih urbanih središčih bo možno reševati probleme 
samo z ukrepi za stabilizacijo podeželja. Eden od konceptov prostorskega razvoja 
Slovenije je tudi nadaljevanje policentričnega razvoja in krepitev posameznih cen-
tralnih krajev. 

Centralni kraji morajo ostati jedra gospodarskega, socialnega in kulturnega ži-
vljenja. Nudijo naj enakovredne življenjske razmere v vseh območjih. Izgradnja 
infrastrukture naj bo usmerjena predvsem v tiste centralne kraje, ki kar najbolj slu-
žijo prebivalcem bližnje in daljne okolice. Spremembe pričakujemo tudi od razvoj-
nih programov novih občin. Vendar bo moralo nujno priti do institucije, ki bo pokri-
vala interese in razvojne možnosti celotne regije. 

Zavedati se moramo, da se cilji strateškega razvoja, ki so zapisani v občinskih ali 
republiških planih, na lokalni ravni ponavadi uresničujejo povsem drugače. Doslej je 
bila strategija lokalnega razvoja vodena precej izolirano. Zdaj je čas, da se z reformo 
teritorialnih enot kakor tudi državne uprave, spremeni miselnost, bodisi v posa-
meznih korakih ali s centralno vodenimi in planiranimi aktivnostmi. To pa pomeni, 
da je potrebno izolirane lokalne razvojne strategije povezati z občinskimi in regio-
nalnimi razvojnimi koncepti ter povezati strategijo razvoja večjih urbanih središč z 
gospodarskim razvojem njihovega zaledja. 
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Regionalni 

gospodarski razvoj 

Temeljna izhodišča posameznih prispevkov iz tega vsebinskega sklopa so zaradi 
izrazito interdisciplinarne problematike delno tudi širše prikazana: 

1. Za območje enajstih občin je treba priti do soglasja o temeljnih načelih razvoja 
v bližnji prihodnosti, seveda upoštevajoč dolgoročno vizijo. V okvir opredelitve načel 
spada tudi določitev različnih ravni pristojnosti oziroma usklajevanja. 

2. Opredeliti je treba kriterije za urejanje različnih pokrajinskih enot s posebnim 
ozirom na ravninski in gričevnati del. 

V nižinskem delu so posebej pereča vprašanja, ki zahtevajo interdisciplinarno 
(medsektorsko) ukrepanje, sicer pravih učinkov ne bo. Opozoriti je treba na neureje-
no komunalno infrastrukturo, gnojenje s kemičnimi sredstvi, ki onesnažuje podtal-
nico, problematiko posestne sestave in širjenja naselij, neurejeno širjenje gostinskih 
obratov na podeželje itd. 

V hribovskem območju je prisoten problem depopulacije in stagnacije prebival-
stva, opuščanja obdelovanja in slabe infrastrukture. 

3. Spodnje Podravje s Prlekijo bo vključitev Slovenije v Evropsko zvezo občuti-
lo tako v nižinskem kot tudi v hribovskem delu, vendar ne v enaki obliki. V Halozah 
in Slovenskih goricah so marsikje manj ugodne razmere za kmetijstvo in tudi po-
sestna sestava marsikje ne omogoča ustrezne mehanizacije kmetijstva. 

Če upoštevamo tudi nujnost take vrste kmetijstva, ki prispeva k trajnostnemu raz-
voju in ohranjanju vsaj minimalne gostote poseljenosti, je torej nujno, da obdržimo 
primerno število kmetijskih obratov tudi na za kmetijstvo manj ugodnih območjih. 
Če hočemo to uresničiti, moramo primerno zasnovati kmetijsko politiko. Ker pa spa-
da kmetijska politika v pristojnost države, se pojavlja vprašanje, ali lahko tudi regija 
kaj prispeva k rešitvi tega vprašanja. 

Ker bi se morali kmetijska politika in politika varstva okolja dopolnjevati, bi bilo 
treba razvojno politiko tega območja širše zasnovati. Konkretizacija pa se bo poka-
zala ne nazadnje tudi pri izboru primernih investicij. Gre torej za dilemo, ali zagoto-
viti veliko sredstev za modernizacijo kmetijstva, melioracije, komasacije in podobno 
na širših kompleksih ali pa je treba dati prednost programom (in investicijam) za 
obdelovanje po ekoloških načelih, seveda ob upoštevanju visoke strokovnosti. To je 
tudi eno od ključnih vprašanj, ki bo imelo pomembno vlogo pri uporabi tako ime-
novanih Evropskih strukturnih fondov. 

Le v primeru, da bodo kmetje ob ustrezni strokovni pomoči sprejeli program 
ekološkega kmetovanja, lahko pričakujemo, da bo imela taka konceptualna preusme-
ritev uspeh. To pa bi lahko omogočili z ustreznim izobraževanjem in svetovanjem. 
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4. Analize so pokazale precejšen presežek kmečke delovne sile v večjem delu 
regije, v industriji pa jo spremlja brezposelnost. Treba je iskati možnosti tudi za go-
spodarsko sanacijo tega območja. Proučitev možnosti razvoja industrije pa z druge 
strani osvetli problematiko presežkov delovne sile v kmetijstvu. Ta regija ne potre-
buje pretirane industrializacije. Industrijski razvoj naj bi v prihodnje temeljil na 
širitvi obstoječih ekonomsko uspešnih industrijskih podjetij in odpiranju novih indu-
strijskih obratov, predvsem obratov živilske industrije, ki bi se navezovali nepo-
sredno na lokalne surovine. 

5. Ker se razvrednotenja v prostoru pojavljajo na zelo različnih točkah in se v ne-
katerih primerih hkrati tičejo več resorjev, bi bila akcija za rešitev tega problema 
lahko uspešna le ob koordiniranem pristopu na medobčinski ravni. V nekaterih pri-
merih pa problem seveda zadeva tudi državno oziroma zakonodajno raven. 

6. Ob ugotovitvi, da je v Spodnjem Podravju s Prlekijo precej presežkov kmetijske 
delovne sile, obenem pa brezposelnosti v industriji, bi bilo koristno nakazati tudi 
možnosti različnih oblik pomoči tistim, ki so ostali brez dela. Gre predvsem za vpra-
šanje statusa dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu. Proučiti bi bilo treba možnost do-
polnjevanja industrijskih obratov za predelavo kmetijskih pridelkov z dopolnilnimi 
dejavnostmi v kmetijstvu. 

Analiza gospodarske moči tega območja je pokazala precejšnje razlike. Kom-
pleksni kazalci življenjske ravni tudi kažejo slabše razmere, predvsem na obmejnem 
območju Haloz. Primerjava različnih pokazateljev življenjske ravni daje sklepati, da 
ta pojem zajema še veliko več, kot lahko pokažemo s statističnimi kazalci. Tovrstne 
ugotovitve pa nas spodbujajo h kolikor je le mogoče celostni obravnavi razvojne 
problematike naše regije. 

7. Spodnje Podravje s Prlekijo bo že zaradi zaostrenega gospodarskega položaja 
v klasičnih industrijskih panogah, predvsem v Mariboru, moralo najti ustrezne 
rešitve znotraj same regije, da ga ne bi nebrzdana liberalna ekonomija še bolj pri-
zadela. Zato je še posebej pomembno vzpostaviti čim boljše sodelovanje med obči-
nami in upravnimi enotami. Značilno je, da to območje tare vrsta problemov. To se 
kaže predvsem v brezposelnosti in zaostajanju nekaterih dejavnosti. Posebno vpra-
šanje je torej, kako temu območju vrniti pravo identiteto. Šele potem se bo lahko pri-
merno vključevalo v dopolnjevanje z drugimi območji. To pa je še posebej pomembno 
zaradi bližine meje. 

8. V prehodnem obdobju lahko ob vseh nejasnostih, ki so še pred nami, ugo-
tavljamo, da je koristno, če gre vsebina pred formo. To naj bi bilo tudi vodilo za 
iskanje oblik in poti za smotrn prostorski in družbeni razvoj Spodnjega Podravja s 
Prlekijo nasploh. 

Tranzicijsko obdobje povzroča dodatne težave, ponuja pa tudi določene prednosti. 
Imamo namreč enkratno priložnost za uvajanje novih oblik usmerjanja razvoja 
obravnavane regije. 

Lojze Gosar 

286 



RAZVOJNI PROBLEMI 

SPODNJEGA PODRAVJA S PRLEKIJO 

* Dr., habilitirani izredni prof., Pod gradom 21, Lukovica pri Brezovci, SLO. 

287 

Lojze Gosar* 

DEVELOPMENT PROBLEMS OF SPODNJE PODRAVJE 

WITH PRLEKIJA 

Abstract 

The importance of determining the general principles for the longterm development of this 

area is evident. Also broader problems which indirectly influence the economic development 

of this area are explained. The coordination of development interests on different levels is 

necessary. 

Key words: Regional development, Rural areas, Population distribution, Economic develop-

ment, Agriculture 

Namen tega prispevka je obravnavati možnosti gospodarskega razvoja Spodnjega 
Podravja in Prlekije, upoštevajoč tudi širša vprašanja, ki so pomembna za razvoj go-
spodarstva. 

V Spodnjem Podravju in Prlekiji se zelo intenzivno prepletajo številni razvojni 
problemi, ki naravnost kličejo po poenotenju koncepta urejanja in usmerjanja raz-
voja tega območja. V enajstih občinah našega območja se srečujemo z različnimi 
ravnmi usmerjanja razvoja, začenši od republike, preko medregionalnega, regional-
nega do občinskega načrtovanja. 

Poleg vprašanj o regionalni pripadnosti tega območja, npr. Mariboru ali Murski 
Soboti, so tudi dileme, aktualne za vso Slovenijo. Slovenska ustava v 143. členu 
predvideva, da se občine lahko združujejo v širše regionalne skupnosti oziroma po-
krajine. Iz tega sledi, da ni mogoče vsiliti razdelitve celotne Slovenije na pokrajine, 
in drugič, tudi če bi bilo s pravnega stališča to sprejemljivo, števila in velikosti 
pokrajin gotovo ni mogoče določiti brez soglasja krajevnega prebivalstva oziroma 
predstavnikov občin. 

Glede na položaj prebivalcev in nosilcev upravljanja Spodnjega Podravja in 
Prlekije bi lahko zaključili, da bi formalna pripadnost Mariboru morda pomenila še 
dodatno breme zaradi njegove gospodarske recesije. 

Dopustiti je treba tudi možnost, da do ustanavljanja pokrajin v smislu, kot jih 
predvideva ustava, sploh ne bo prišlo. V tem primeru je možno, da se podobno, kot 
je bilo pravkar navedeno, število upravnih okrajev (sedanjih upravnih enot) zmanjša 
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in s tem poveča njihov obseg. Za Spodnje Podravje s Prlekijo bi bilo najbolj pri-

merno, da tvori upravni okraj, službe, ki so sedaj na sedežih upravnih enot, pa 

bi postale izpostave upravnega okraja. Središče tega območja naj bi v tem prime-
ru Ptuj, ki bi si čimveč funkcij delil z Ljutomerom in Ormožem. 

V okviru upravnega okraja naj bi, ker ne bi bilo koristno preveč ločevati med 
lokalno samoupravo in državno upravo, nudili čim več možnosti za uveljavljanje lo-
kalne samouprave. Samoupravno usklajevanje interesov in usmerjanje razvoja pa bi 
se uveljavilo v takoimenovanih občinskih sosvetih, kot jih predvideva zakon o dr-
žavni upravi. V tem primeru bi bilo treba možnosti oziroma pooblastila, ki jih zakon 
dodeljuje sosvetom, čim bolj uresničevati. 

Potreba po splošni razvojni strategiji Spodnjega Podravja 

s Prlekijo 

Kot izhodišče za nadaljnje razmišljanje o usmerjanju razvoja Spodnjega Podravja s 
Prlekijo je predvsem treba poudariti, da je za območje enajstih občin treba priti do 

soglasja o temeljnih načelih razvoja v bližnji prihodnosti, seveda upoštevajoč 

dolgoročno vizijo. Sem sodi tudi določitev različnih ravni pristojnosti oziroma 

usklajevanja. To je potrebno tudi zato, ker se občine tega območja močno razliku-
jejo tudi po velikosti (od 1300 (Zavrč) do 30.900 (Ptuj) prebivalcev leta 1991). Ven-
dar je vrsta zadev, ki so širšega medobčinskega pomena, druge pa izrazito internega. 

V tem razmišljanju se skušam, kolikor je le mogoče, približati konkretnim vpra-
šanjem: 

1. Ob spremembi družbeno-gospodarskega sistema se kaj lahko zgodi, da se bo 
ob poudarjanju pomena gospodarske uspešnosti in tržnosti uveljavil skrajni gospo-
darski in tudi načrtovalski liberalizem. V prostoru narejene napake so praviloma 
veliko bolj dolgotrajne kot druge, zato moramo narediti vse, da bi preprečili napake 
v posameznih sektorjih gospodarstva in negospodarstva, ki bi pomenile vsaj dolgo-
trajno, če že ne stalno, nepopravljivo škodo. 

Pretirano liberalistične in kapitalistične težnje se verjetno na našem območju 

kažejo tudi v bolj zakritih oblikah. Zato je nujno, da o njih razmislimo, jih ugo-

tovimo in jih skušamo vsaj omiliti. Gotovo pa se izražajo v prizadevanju po 

kratkoročnih gospodarskih učinkih ne glede na socialne in pogosto tudi eko-

loške posledice. 

Iskanje kratkoročnega gospodarskega učinka je sicer do neke mere nujno, če s 
tem ne povzročamo posrednih ali neposrednih negativnih učinkov. Teh pa seveda ni 
vedno lahko ugotoviti. Naglo znižanje števila zaposlenih v nekem podjetju lahko npr. 
pripomore h gospodarski učinkovitosti podjetja, širše gledano pa se problem le 
preloži na zavod za zaposlovanje. Treba bi bilo iskati tudi druge rešitve. Ob primerni 
organizaciji delovnega procesa bi lahko znižali število delovnih dni v tednu, zato ne 
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bi bilo treba odpustiti presežnih delavcev. Razliko bi lahko krili zavodi za zaposlo-
vanje s sredstvi, ki jih drugače porabijo za pomoč brezposelnim. Tako bi podpirali 
razvoj dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu, pa tudi v nekmetijstvu v dejavnostih, ki 
jih ljudje opravljajo v okviru tako imenovane sive ekonomije. Pri tem se pojavi vpra-
šanje statusa teh dejavnosti in zakonodaje, ki ni dovolj prilagojena tem možnostim. 

Glede na to, da je v Spodnjem Podravju in Prlekiji precej presežkov kmetijske 
delovne sile, obenem pa brezposelnosti v industriji, bi bilo koristno nakazati tudi 
možnosti različnih oblik solidarnosti med skupinami prebivalstva in geografskimi 
območji, ki zaostajajo v gospodarskem razvoju in so dobro znana. Nanje je pokazala 
tudi analiza gospodarske moči. 

Glede na to, da je to območje izrazito agrarno, lahko ob prizadevanju po čim 
večjem dohodku v kmetijstvu zanemarimo ekološke vidike. Gre za rešitev konflikta 
med kmetijsko politiko in varstvom okolja. Ob tem se bomo ustavili še pozneje. Ta 
problem se seveda na ravninskih območjih kaže drugače kot na gričevnatih. 

Nevarnost liberalizma se kaže tudi pri urejanju prostora, posebej še, ko gre za 
komunalno urejanje območij z redkejšo poselitvijo. Problem je izrazito medobčinski, 
regionalen in zadeva tudi republiško raven. 

2. Treba je zagotoviti enakovredne možnosti za življenje in delo, ne samo vsem 
slojem prebivalstva, ampak tudi na vseh območjih Spodnjega Podravja in Prlekije. 
Ko govorimo o enakovrednosti, seveda nimamo v mislih istih, pač pa, kolikor je le 
mogoče, enakovrednih možnosti za življenje in delo. Kar pomeni, da bi se morali 
izraziti tisti razvojni potenciali, ki dosedaj te možnosti ali pobude še niso imeli. Ker 
pa je to območje tudi po naravnih danostih dokaj pestro, je prav to treba izkoristiti in 
še poudariti. Glede poselitvene problematike je značilna ugotovitev, da naselja po-
stajajo ekonomsko neodvisna od bližnje okolice in pripadajočih zemljišč, funkcijsko 
in socialno pa so vse bolj povezana z zaposlitvenimi središči: s Ptujem, Ormožem, 
Ljutomerom ali Kidričevim. Pojavlja se vprašanje, ali ne bo v času precejšnje neza-
poslenosti treba iskati možnosti za olajšanje tega problema prav v potencialih bližnje 
okolice naselij. Socialni prelog, opuščena zemljišča in neizkoriščeni lokalni poten-
ciali zahtevajo prevrednotenje ekonomske baze naselij. V novih razmerah se seve-

da tudi pojmovanje razvojnega potenciala pokaže v drugačni luči. 

Kompleksni kazalci življenjske ravni kažejo slabše razmere predvsem v obmej-
nem področju Haloz. Iz primerjave različnih pokazateljev življenjske ravni je mogo-
če sklepati, da zajema pojem življenska raven še veliko več, kot lahko pokažemo 

s statističnimi kazalci. Tovrstne ugotovitve spodbujajo k celostni obravnavi razvoj-
ne problematike naše regije. 

3. Razvoj podeželja in podeželskih naselij. Ob ugotovitvah, 

— da podeželje lahko preživi le, če ostane poseljeno, in če bo zagotovljena 
možnost za predelavo/obdelavo do končnih proizvodov na kraju samem, 

— da turizem, vsaj množični, ni prioriteta Spodnjega Podravja in Prlekije, 
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— da se pospeševanje razvoja podeželja ne sme omejiti samo na kmetijske 
svetovalce, 

— da je treba inventarizirati naravne, kulturne, zgodovinske, kmetijske, arhitek-
turne ... kvalitete območja in da se je treba odločiti za koordinacijo razvojnih 
politik, ki naj bi pripomogle k ustvarjanju enakovrednejših življenjskih raz-
mer na vseh območjih. 

4. Nujnost opredelitve kriterijev za urejanje različnih pokrajinskih enot 
V nižinskem delu so posebej pereča vprašanja, ki zahtevajo interdisciplinarno 

(medsektorsko) ukrepanje. Opozoriti je treba na neurejeno komunalno infrastrukturo, 
gnojenje s kemičnimi sredstvi, ki onesnažujejo podtalnico, na problematiko posestne 
sestave in širjenja naselij, neurejeno širjenje gostinskih obratov na podeželje itd. 

Na hribovskem območju se pojavljajo problemi depopulacije in stagnacije prebi-
valstva, opuščanje obdelovanja in slabe infrastrukture. 

5. Problem agrarne prenaseljenosti v novih razmerah 
Spodnje Podravje in Prlekija bosta vključitev Slovenije v Evropsko zvezo obču-

tila tako v nižinskem kot tudi v hribovskem delu, vendar ne v enaki obliki. V Halozah 
in Slovenskih goricah so marsikje manj ugodni pogoji za kmetijstvo in tudi posestna 
sestava ne omogoča velikopoteznega kmetijstva. 

Če upoštevamo tudi nujnost takega kmetijstva, ki prispeva k trajnostnemu razvoju 
in ohranjanju vsaj minimalne gostote poseljenosti, je torej nujno, da obdržimo pri-
merno število kmetijskih obratov tudi na manj ugodnih območjih. Če hočemo to 
uresničiti, moramo kmetijsko politiko primerno zasnovati. Ker pa ta spada v pristoj-
nost države, se pojavlja vprašanje, kaj lahko stori regija. 

Ker bi se morali kmetijska politika in politika varstva okolja dopolnjevati, bi bilo 
treba razvojno politiko celotnega območja zasnovati širše. Konkretizacija pa se bo 
pokazala ne nazadnje tudi pri izboru primernih investicij. Gre torej za dilemo, ali 
zagotoviti velika sredstva za modernizacijo kmetijstva, melioracije, komasacije in 
podobno na širših kompleksih ali pa je treba dati prednost programom za obdelo-
vanje po ekoloških načelih, seveda ob upoštevanju visoke strokovnosti. To je eno od 

ključnih vprašanj, ki bo imelo pomembno vlogo pri uporabi tako imenovanih 

"evropskih strukturnih fondov". 

Če bodo kmetje ob ustrezni strokovni pomoči sprejeli program ekološkega kme-
tovanja, lahko pričakujemo, da bo taka preusmeritev uspešna. To pa bi lahko omo-
gočili z ustreznim izobraževanjem in svetovanjem. 

Vprašanja nadaljnjega obstoja in razvoja kmetijstva lahko uspešno rešujemo le, 
če upoštevamo tudi širši razvoj. Na eni strani gre za veliko brezposelnost, ki je na-
stala predvsem zaradi krize v mariborski industriji, in za drobno posestno sestavo, ki 
je tudi eden od vzrokov za agrarno prenaseljnost. Dejanska prenaseljenost pa je 
zaradi slabe starostne sestave kmečkega prebivalstva verjetno manjša, kot kažejo 
nekatere ocene, a jo je težko ugotoviti. Dopolnilne dejavnosti so lahko rešitev samo 
v povezavi z ostalimi dejavnostmi. 
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Program ekološkega kmetijstva se nanaša na celotna posestva, katerih lastniki se 
vanj vključijo. V poštev pridejo različne oblike kolobarjenja in gnojenja brez umetnih 
(kemičnih) sestavin ter vzdrževanje krajinskih značilnosti. To velja praviloma za 
postopno preobrazbo vseh kmetijskih površin posameznega kmetijskega gospodar-
stva, katerega lastnik se je odločil za nov način obdelovanja. Kmet sam določa hi-
trost preobrazbe. Avstrijci imenujejo to program ekoloških točk (Oekopunkte). Pri 
tem pa so seveda upoštevani tudi regionalni cilji. Skupno število točk posameznih 
sestavin določa višino dotacije, ki jo posamezno posestvo dobi od države v okviru 
"evropskih strukturnih fondov". Zanimivo je, da tovrstni koncept pripelje do druga-
čnega obravnavanja kmetijstva nasploh. Doslej uveljavljena kmetijska politika v 
deželah Zahodne Evrope poudarja dva vzporedna tipa kmetijstva: 

— ekstenzivno ekološko kmetijstvo, katerega cilj je predvsem ohranjanje kul-
turne pokrajine; zanj dobivajo kmetje posebne dotacije, 

— intenzivno industrijsko kmetijstvo. 

Oba modela se bosta morala srečati. To pa pomeni, da je treba postopno uvajati 
poenoteno kmetijsko politiko. Pri tem se takoj pojavi vprašanje, kaj imata Spodnje 
Podravje in Prlekija opraviti z zadevami kmetijske politike na državni ravni. Mislim, 
da so možnosti, da bi ob sodelovanju posameznih resorjev na našem območju pre-
hiteli formalne oblike usmerjanja razvoja na republiški ravni in se vključili v upo-
rabo "evropskih strukturnih fondov" za pospeševanje razvoja tega območja. 

Za kmetijske in sorodne proizvode bi bilo treba vpeljati skupno regionalno 

znamko in pripraviti enotne kriterije glede kvalitete. S tem pa bi pripravili raz-

mere za uvajanje ekološkega kmetijstva in trženje njegovih proizvodov ter uva-

janje različnih dopolnilnih dejavnosti. 

6. Treba je iskati možnosti tudi za gospodarsko sanacijo tega območja. Tu ni 
primerna prevelika industrializacija. Industrijski razvoj naj bi v prihodnje temeljil na 
širitvi obstoječih ekonomsko uspešnih industrijskih podjetij in odpiranju novih indu-
strijskih obratov. Potrebno je razvijati predvsem živilsko industrijo, ki bi se nave-
zovala neposredno na obrate kmetijske proizvodnje. Za razvoj nekmetijskih delovnih 
mest so pomembna tudi nahajališča gline kot gradbenega materiala. 

7. Razvrednotenje prostora se v Spodnjem Podravju in Prlekiji pojavlja na zelo 
različnih točkah in v nekaterih primerih hkrati zadeva več resorjev. Zato bi bila raz-
rešitev tega problema lahko uspešna le ob koordiniranem delovanju na medobčinski 
ravni. V nekaterih primerih pa problem seveda zadeva tudi državno oziroma zakono-
dajno raven. 

Izdelati je treba program za določitev prioritet in zadolžitev za sanacijo. Nekatere 
od teh dejavnosti se lahko izvajajo v okviru posameznih občin, druge na medob-
činski ravni, nekatere pa, kot je bilo že omenjeno, presegajo raven Spodnjega Po-
dravja in Prlekije. Že bežen pogled v seznam in vrste razvrednotenj prostora pove, 
da so nekatera vprašanja rešljiva, če se jih ne lotevamo togo in iščemo strokovno 
utemeljene, tudi cenene in izvedljive rešitve. 
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Deponije različnih materialov na območju podtalnice bi bilo verjetno mogoče 
odstraniti bodisi z "javnimi deli" ali pa s koncesijami posameznikom. Omogočiti je 
treba, da bi se javna dela razširila na čim več področij. 

8. Možnosti izrabe gospodarskih prednosti obmejnega območja 
Kar 6 od 11 občin Spodnjega Podravja in Prlekije meji na Hrvaško. Zato je vpra-

šanje posestnega dvolastništva tu še posebej aktualno. Po ugotovitvah B. Belca bo v 
prihodnje stanje dvolastništva v veliki meri odvisno od stopnje odprtosti meje, do-
ločb maloobmejnega prometa, davčne politike itd. Predstavniki obmejnih občin opo-
zarjajo na pomen pravilnega reševanja tega vprašaanja. 

Problematika dvolastništva se navezuje tudi na vprašanja v zvezi s prometno in-
frastrukturo v obmejnem območju. Državna meja je prekinila ustaljene prometne 
poti in povezave ter otežila komunikacije ob meji. Poseben problem je uveljavitev 
"zelene meje", ki je vezana na zavarovanje meje in območij ob njej. Z mejo so se 
povečale potrebe po obmejni cesti, ki bi povezovala kraje na obmejnem območju in 
zagotavljala ohranjanje prebivalstva ter oživljanje novih dejavnosti, ki bi prispevale 
tudi k razvoju. Nujno potrebna bi bila prečna povezava (vzhod-zahod) obmejnih 
območij občin Majšperk, Videm, Gorišnica in Zavrč in povezava z državnim cestnim 
omrežjem. 

Zaključki s posebnim ozirom na smeri delovanja 

Nadaljnji razvoj Spodnjega Podravja in Prlekije je v veliki meri odvisen od ure-
ditve državne uprave in lokalne samouprave na tem območju. 

Preseganje meja občin je aktualno vprašanje za več zakonov, ki še niso bili sprejeti. 
Ne glede na to, da razmerje med občino in državo v Sloveniji še ni določeno, ga je 
treba upoštevati, saj je bolje, da vsebina določa formo in ne obratno. Treba je to-

rej narediti vse, da se bomo vprašanj regionalizacije, odnosa med državno upravo 

in lokalno samoupravo ter pospeševanja regionalnega razvoja in s tem tudi de-

mografsko ogroženih območij lotili čim bolj smiselno in učinkovito. To pa za-
hteva različne oblike sodelovanja, ki jih predvideva tudi obstoječa zakonodaja: 

— sodelovanje znotraj posameznih občin, 
— sodelovanje med upravno enoto in občinskimi upravami, 
— sodelovanje nosilcev razvoja, 
— vzpostavitev ustreznih oblik opozarjanja na aktualne razvojne probleme in 

konflikte znotraj občin kot tudi na medobčinski ravni, 
— pospeševanje medobčinskega sodelovanja, 
— opredelitev kriterijev za usmerjanje razvoja različnih tipov tega prostora 

(mestni centri, ravninska, hribovska območja itd.). 

Na prvi pogled bi lahko pričakovali, da organizacijska vprašanja za zasnovo kon-
cepta niso pomembna. Na tem območju se prepleta veliko nasprotujočih si interesov, 
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teh problemov pa ne moremo prepustiti za kasneje. V prehodnem obdobju je to še 
posebej pereče. Smo namreč v začaranem krogu med staro in novo zakonodajo, ki 
ima še veliko vrzeli, kar tudi naše območje temeljito občuti. 

Pri iskanju možnosti za pospeševanje razvoja Spodnjega Podravja s Prlekijo 
ugotavljamo predvsem naslednje: 

1. Opredeliti je treba ključna vprašanja, za katera je treba doseči splošno soglasje 
na različnih ravneh, predvsem o medobčinskem sodelovanju in skupnem nastopu 
navzven glede: 

— razvoja posameznih pokrajinskih enot Spodnjega Podravja s Prlekijo, 
— izgradnje infrastrukture, 
— ključnih razvojnih vprašanj med 11 občinami ter v odnosu do sosednjih ob-

močij . 

2. Ko se odločamo za skladen, sonaraven oziroma celosten razvoj, je treba jasno 
opredeliti, kaj naj bi to za naše območje konkretno pomenilo. 

3. Dogovoriti se je treba za pravila ravnanja glede doseganja skladnosti med 
načeli tržnosti in splošno blaginjo. Konkretno naj se to izrazi v izvajanju in pod-
piranju ali zaviranju različnih razvojnih pobud. Svobodna iniciativa naj se uveljavi, 
vendar naj jo spremlja svetovanje in usmerjanje. 

4. Pripraviti je treba pregled "ponudbe" prostora za različne namene (stano-
vanjska območja, obrtna območja itd.). Posebna služba naj bi svetovala posameznim 
interesentom. Posebno vprašanje je razvoj v prehodnem obdobju. Verjetno še zdaleč 
ni bi bilo narejeno vse, kar bi bilo mogoče, da bi bilo planiranje učinkovito. 

5. Planiranje v prehodnem obdobju naj upošteva, kar je v obstoječi zakonodaji 
smiselno, kar pa je preživelo, naj se nadomesti z bolj fleksibilnimi predpisi oziroma 
z dejanskim razmeram in problemom bolj prilagodljivim tolmačenjem v praksi. Za to 
je potrebna tudi ustrezna pravna podpora. S tem bosta dosežena večji red in učin-
kovitost. Z več svetovanja in usmerjanja bi lahko preprečili vrsto težav in nesoglasij, 
rezultat pa bi bil veliko več reda pri urejanju prostora. 

Treba bi bilo doseči tudi primerno disperzijo funkcij v posameznih manjših centrih 
Spodnjega Podravja s Prlekijo. Čas informatike ob primerni pripravljenosti in sode-
lovanju to omogoča. Nelojalna konkurenca med centri bi bila pri tem velika ovira. 

6. Pri varstvu narave in fizičnega okolja je treba jasno opredeliti, kaj je spre-
jemljivo in kaj ne. Za vse tipe območij je treba najti ustrezne usmeritve razvoja. 

7. V Halozah in Slovenskih goricah je prihodnost kmetijstva marsikje vprašljiva 
tudi zaradi drobne posestne sestave. Pospeševati bo treba dopolnilne dejavnosti v 
kmetijstvu in kombinacijo dela v kmetijstvu z zaposlitvijo zunaj njega. V obeh pri-
merih je treba uvajati okolju prijazen način kmetovanja ob visoki strokovnosti, ki naj 
bi jo vzpodbujala tudi svetovalna služba. Začetki ekološkega kmetijstva že obstajajo, 
treba jih je le pospeševati. Taki primeri so: 
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— biološko dinamično kmetovanje; storitve informacijskega centra kmetijsko-
-turistične ponudbe IC KTP - Halo, Cirkulane (občina Gorišnica). 

— Mikrokozmos - Mihalovci (občina Ljutomer). 

Na nižinskih območjih, posebej še tam, kjer so možnosti namakanja, je treba 
ustvarjati organizacijske oblike za pospeševanje intenzivnega kmetijstva in vrt-
narstva ter zagotoviti možnost trženja. Primerne oblike zadružništva bi bile pri tem 
zelo dobrodošle. 

8. Vprašanje ravni pristojnosti je tudi pomembno pri vzpostavljanju koordinacije 
načrtovalskih odločitev na medobčinski ravni. Sicer pa je prepletanje različnih ravni 
pristojnosti veliko bolj pomebno, kot bi na prvi pogled pričakovali. Treba bi bilo 
narediti vse za dobro organizacijo služb oziroma ustanov, ki se bodo dopolnjevale. 
Verjetno je prav v teh ustanovah še neizrabljen potencial za bolj učinkovito usmer-
janje nadaljnjega razvoja Prlekije in Spodnjega Podravja. Nekatere od teh ustanov 
imajo sedež zunaj območja, ki ga pokrivajo. Glede na to, da regionalizacija Slo-
venije še ni bila izvedena, bi bilo potrebno proučiti možnosti za uskladitev območij 
njihovih delovnih področij. 

9. Spodnje Podravje s Prlekijo bo že zaradi zaostrenega gospodarskega položaja 
v klasičnih industrijskih panogah, predvsem v Mariboru, moralo najti ustrezne re-
šitve znotraj same regije, da je ne bi nebrzdana liberalna ekonomija še bolj prizadela. 
Zato je še posebej pomembno vzpostaviti čim boljše sodelovanje med občinami in 
upravnimi enotami. To območje tare vrsta problemov, zlasti brezposelnost in zao-
stajanje nekaterih dejavnosti. Posebno vprašanje je torej, kako temu območju vrniti 
pravo identiteto. Šele potem se bo lahko primerno vključevalo v dopolnjevanje z 
drugimi območji. To pa je še posebej pomembno zaradi bližine meje. 

10. V pripravi je Zakon o spodbujanju uravnoteženega regionalnega razvoja Slo-
venije. V delovnem gradivu za pripravo tega zakona je predvidena ustanovitev 

regionalnih razvojnih agencij. Predvideni so tudi regionalni razvojni projekti in 

aktivnosti, kar pomeni organizacijski projekt svetovalnega dela in strokovne 

pomoči. Ta pa naj bi zajemala vrednotenje razvojnih sposobnosti določenega 
območja s cilji, usmeritvami in ukrepi za usklajen in pospešen razvoj. Zato bi bilo 
prav, da se za območje 11 občin Spodnjega Podravja s Prlekijo čimprej opredelijo 
razvojni cilji in usmeritve za nadaljnje delo ter nosilci posameznih aktivnosti. 

Ker drugih formalnih oblik še ni, je pač treba priti tudi do formalnega soglasja za 
opredelitev in sprejetje razvojnih ciljev in programa aktivnosti na ravni 11 občin, pri 
posameznih vprašanjih pa posebej nakazati, na katero raven (občinska, medobčinska, 
medregionalna, republiška) se nanašajo. Pripraviti je torej treba regionalni raz-

vojni projekt (program) s pregledom aktivnosti, ki zadevajo usklajevanje inte-

resov znotraj posameznih občin, med njimi in pa glede skupnega nastopa do 

sosednjih regij, in uveljavljati utemeljene interese tudi na ravni države. 
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PROBLEMATIKA PREOBRAZBE PODEŽELJA Z VIDIKA 

PRILAGAJANJA KMETIJSKE PRIDELAVE 

NORMATIVOM V EVROPSKI ZVEZI 

Drago Kladnik* 

THE PROBLEMS OF RURAL AREA TRANSFORMATION VIEWED FROM THE 

ASPECT OF ADAPTING AGRICULTURAL PRODUCTION 

TO THE EU STANDARDS 

Abstract 

The inclusion of Slovenia in the EU will cause enormous socioeconomic changes in the 

agriculture and in the rural areas in general. The purpose of the article is to present the pro-

blems of agrarian labour in private sector, with the emphasis laid on the evaluation of the ex-

pected redundance. While evaluating we proceeded from the varied natural-geographical 

conditions in Spodnje Podravje with Prlekija. 

Key words: Rural areas, Agriculture, Agrarian labour, Rural development, Agrarian policy 

Uvod 

Z osamosvojitvijo Slovenije so se pričele uveljavljati obsežne družbenogospo-

darske spremembe, ki bodo sčasoma povzročile daljnosežne posledice v vseh porah 

našega bivanja in ustvarjanja. Pričakovati je postopne spremembe v proizvodnih od-

nosih, ki se bodo odražale tudi v ustroju podeželja. 

Kmetijstvo je kot pomembna postavka dosedanjih in pričakovanih združevanj v 

Evropski zvezi označeno tudi v številnih dokumentih, ki opredeljujejo skupno 

evropsko politiko (Common Agricultural Policy — CAP) in v zadnjem času opo-

zarjajo predvsem na težave, ki jih bodo v razvoju podeželja imele kandidatke za 

včlanitev iz Srednje in Vzhodne Evrope (Study.. . , 1995). Vključitev desetih novih 

držav bo prinesla 100 milijonov novih potrošnikov, podvojila število kmečke delov-

ne sile in povečala površino obdelovalnih zemljišč s 60 na 200 milijonov hektarov. 

Približevanje Slovenije je posebnega pomena za slovensko kmetijstvo in pode-

želje nasploh. Neizogibno je soočenje s praviloma bolje organiziranimi proizvodni-

mi in predelovalnimi, tržno usmerjenimi sistemi, ki so pred svetovno konkurenco 

* Dipl. geog., raziskovalec, Inštitut za geografijo, Trg francoske revolucije 7, 1000 
Ljubljana, SLO. 
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zaščiteni z obsežnim in raznovrstnim aparatom kmetijske politike. Kmetijstvo je 
nedvomno ozko grlo mednarodnega povezovanja Slovenije, kar pa se je pokazalo 
tudi pri vključevanju večine drugih držav v Evropsko zvezo (Slovensko..., 1996; 
Fink Hafner, 1995). Nekateri avtorji (Hribernik, 1996) so mnenja, da se naši kmetje 
niti dobro ne zavedajo posledic, ki jih bo prineslo približevanje Slovenije Evropski 
zvezi in vključevanje vanjo. Na nevarnost konkurenčne premoči kmetov iz razvi-
tejšega dela Evrope opozarjajo predvsem tisti kmetovalci, katerih miselni in kulturni 
horizont presega problematiko lastnega kmečkega gospodarstva in ožje lokalne sku-
pnosti. 

Zaradi zapletenega součinkovanja različnih dejavnikov je, upoštevaje predvsem 
neustrezno zemljiško lastniško sestavo, potrebe po denacionalizaciji, pridelovalni 
specializaciji in tržni usmerjenosti, nedorečeno prostorsko zasnovo vaških naselij, 
neprestano prestrukturiranje razpoložljive delovne sile in zagotavljanje njene polne 
zaposlenosti ter omejena finančna sredstva za izboljšave pričakovati vrsto proble-
mov, ki se bodo odražali v mnogoterih konfliktih in v le počasnem, postopnem prila-
gajanju posameznih segmentov želeni optimalni zasnovi podeželja. Na pričakovane 
negativne posledice, predvsem ekološke in tiste, ki bodo močno prizadele izgled 
naše tradicionalne podeželske pokrajine, nas opozarjajo tudi nekateri tuji strokovnja-
ki (Betts, 1996). Vse pogostejša so tudi razmišljanja o trajnostnem razvoju, ki naj bi 
slonel na ohranjanju temeljnih virov, od katerih je odvisen obstoj človeštva. 

Spodnje Podravje s Prlekijo je v okviru Slovenije kmetijsko nadpovprečno pomem-
bna pokrajina. Zaradi precejšnje naravne raznolikosti so se izoblikovala značilna 
pridelovalna območja, usmerjena predvsem v poljedelstvo, živinorejo, vinogradni-
štvo in sadjarstvo. Ker je pridelava še vedno prevladujoče tradicionalna, so razu-
mljivi tudi različni pokazatelji, ki izpričujejo visoko stopnjo ruralnosti pokrajine. 

Cilji 

Namen prispevka je opozoriti na tista neskladja v razvoju podeželja, ki bodo 
predvidoma predstavljala temeljne ovire pri prilagajanju tržnogospodarskim odno-
som, predvsem na področju kmetijstva. Med strukturalnimi problemi izstopajo visok 
delež mešanih kmečkih gospodarstev, prekomerna zemljiška razdrobljenost, pomanj-
kanje delovnih mest izven kmetijstva, pomanjkljiva prometna povezanost (predvsem 
v Halozah) in stihijski razvoj podeželskih naselij (Kladnik, 1990 in 1983). 

Pri predvidenem razvoju podeželja izhajamo iz predpostavke, da je obstoječi 
sistem naselij konstanta, ki bo doživel notranjo preobrazbo s prehodom iz agrarne v 
postindustrijsko družbo. Kmetijske aktivnosti naj bi se osredotočile na perspektivnih, 
tržno usmerjenih in pridelovalno specializiranih družinskih kmetijah, ki naj bi se z 
razpoložljivimi zemljišči približale zahodnoevropskim standardom. Za dosego tega 
cilja bo potrebna temeljita preobrazba vaških zemljišč, uveljavile naj bi se tudi 
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Slika 1: RAZVOJNI MODEL PODEŽELJA 
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dopolnilne dejavnosti na kmetijah, v vaseh odprla nova delovna mesta, presežki 
delovne sile pa naj bi se usmerili v bližnja zaposlitvena središča. 

Za dosego želenih ciljev je bil razvit model, ki omogoča ovrednotiti sedanje sta-
nje in ga soočiti s pričakovanimi usmeritvami. Prinaša pregled potrebnih ukrepov in 
prostorskih posegov, pa tudi celovit pogled na nadaljnjo zasnovo podeželja. V raz-
pravi je obdelan predvsem uvodni del modela, preostali vidiki pa so v precejšnji 
meri obdelani v prispevkih drugih avtorjev. Posebna pozornost je namenjena karto-
grafskemu prikazu predvidenih presežkov kmečke delovne sile, pri čemer je upošte-
vana regionalna specifika, temelječa na raznolikih naravnih razmerah in njihovih 
možnosti za različne pridelovalne usmeritve. 

Metodologija 

V izvedbi modela je poseben poudarek na vrednotenju potrebnih delovnih poten-
cialov v zasebnem kmetijstvu, izhajajoč iz povprečno velike posesti družinskih kme-
tij v Evropski zvezi za določene pridelovalne usmeritve. Te so bile v Spodnjem Po-
dravju s Prlekijo z ozirom na raznolike naravne razmere opredeljene z anketiranjem 
vodilnih osebnosti v vseh krajevnih skupnostih in s ponderiranjem njihovih navajanj. 
Za vse naravnogeografske regije so bila glede na predvidene usmeritve določena 
razmerja med zemljiškimi kategorijami, ki naj bi omogočila njihovo udejanjanje. Za 
usmeritev v pridelavo žitaric so predvidene 30 ha velike kmetije, za drugo poljedel-
stvo 20 ha, pridelovanje vrtnin 2 ha, govedorejo 25 ha, prašičerejo 5 ha, vinogradni-
štvo 4 ha in sadjarstvo 5 ha. Računali smo, da naj bi povprečna družinska kmetija 
imela 1,5 polnovredne delovne moči, kar je več, kot je povprečje v Evropski zvezi 
(1,0), a na primer manj kot v Avstriji (1,8) (Slovensko ..., 1996). 

Tabela 1: Površine zemljišč (v ha) na delovno moč za značilne pridelovalne usme-
ritve na specializiranih družinskih kmetijah v nekaterih zahodnoevropskih državah 

Država Žita Polje- Vrtnar- Vinogra- Sadjar- Mlečna Mesna 

delstvo stvo dništvo stvo živinoreja živinoreja 

Danska 56,8 43,5 1,4 - 4,8 22,7 23,6 

Francija 50,4 28,4 1,6 8,3 5,5 20,6 30,3 

Italija 16,2 5,4 1,1 3,8 4,2 7,4 12,2 

Nizozemska - 24,5 1,1 - 2,9 16,0 10,6 

Španija 65,8 18,1 1,6 19,7 14,3 11,4 17,2 

Velika Britanija 51,2 34,7 2,6 - 5,5 26,0 166,6 

Nemčija 27,4 21,6 0,5 3,4 2,2 16,3 16,7 

ES - skupaj 31,3 11,3 1,3 5,4 3,8 17,8 39,1 

Vir: Komission der Europäischnen Gemeinsschaft 
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Družinska kmetija je opredeljena (Barbič, 1996) kot kmetijsko družinsko podje-
tje, ki naj bi imelo naslednje sestavine: 

— lastništvo zemlje je povezano z njenim vodenjem, ki ga opravljajo gospodarji, 

— gospodarji so v sorodstvenih vezeh ali med seboj poročeni, 

— člani družine (z gospodarjem vred) zagotavljajo kapital, 

— delo opravljajo družinski člani skupaj z gospodarji, 

— lastništvo kmetije in njeno vodenje se v določenih časovnih presledkih prena-
ša med generacijami, 

— družina živi na kmetiji. 

Vrednotenje obstoječih zemljiških potencialov sloni na podatkih Republiške geo-
detske uprave po katastrskih občinah, ki so bile razvrščene v 12 naravnogeografskih 
regij. Upoštevana je bila le zasebna posest za leto 1995. 

Prav tako so bili po katastrskih občinah izračunani obstoječi delovni potenciali, 
ki smo jih povzeli po podatkih popisa v letu 1991. Pri tem so bili različno vrednoteni 
tisti družinski člani, ki jim je delo na kmetiji osnovna, in tisti, ki jim je le dopolnilna 
dejavnost. Če aktivne osebe delajo izključno na kmetiji in so moškega spola, so 
ovrednotene s faktorjem 1,0 in če so ženskega spola s faktorjem 0,7. Aktivne osebe 
moškega spola, ki delajo na kmetiji po redni zaposlitvi, imajo faktor 0,3 in osebe 
ženskega spola faktor 0,2. Med vzdrževanimi družinskimi člani, ki sodelujejo pri 
kmetijskih opravilih, so otroci ovrednoteni s faktorjem 0,2, osebe z lastnimi dohodki 
s faktorjem 0,3 in tudi gospodinje s faktorjem 0,3. Delovni potencial je bil izračunan 
s seštevkom vseh oseb v posameznih katastrskih občinah in v naravnogeografskih 
regijah ter z množenjem z navedenimi faktorji. 

Na podlagi predvidenih pridelovalnih usmeritev in potrebne velikosti kmetij za 
njihovo uspešno oživljanje je bila izračunana pričakovana kmečka delovna sila v 
prihodnosti. S soočenjem sedanjega in pričakovanega stanja so bili opredljeni pred-
videni presežki. Pri izračunih za prihodnost smo izhajali iz predpostavke, da bo 
kmetovanje takrat predvsem domena čistih kmetij, ki jih bo sestavljalo proizvodno 
jedro s skupnim faktorjem 1,5. Zato so ovrednoteni le tisti presežki, ki izhajajo iz na 
zasebnih kmetijah stalno zaposlenih ljudi. Dejansko so zaradi pomoči številnih ob-
časnih kmetovalcev izračunani presežki še precej višji. Ugotovitve po katastrskih 
občinah so kartografsko ponazorjene, po naravnogeografskih regijah pa so pred-
stavljene v tabelah. 

Rezultati in ugotovitve slonijo tudi na predpostavki nespremenjenega fizičnega 
obsega pridelave, ta pa je pri nas razmeroma nizek. Ni dvoma, da bo, gledano raz-
vojno, treba povečati obseg pridelave, kar pa že spada v sfero možnih modifikacij 
modela. V trenutnih razmerah je doseganje paritetnega dohodka možno le na nadpov-
prečno produktivnih kmetijah, z naraščanjem plač po vključitvi v Evropsko zvezo pa 
je možno pričakovati, da bi se ob neprilagajanju kmetijstva njegova konkurenčnost 
še zmanjšala. Prav zato je proces koncentracije kmetij in s tem rast njihove pro-
duktivnosti nujno potrebno zlo. 
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Nekaj splošnih značilnosti na podeželju 

Spodnje Podravje s Prlekijo je kmetijsko v vseh ozirih nadpovprečno pomemben 
del Slovenije, kjer je leta 1991 na kmečkih gospodarstvih živela dobra četrtina ce-
lotnega prebivalstva. Vendar statistika dejansko uvršča med kmečko prebivalstvo 
samo 7,2 % vsega slovenskega življa. Leta 1980 je bil v Sloveniji delež aktivnega 
kmečkega prebivalstva celo pod evropskim povprečjem (Hribernik, 1996). 

Tabela 2: Prebivalstvo po naravnogeografskih regijah 

Naravnogeografska regija Število Delež na kmečkem Delež kmečkega 

prebivalcev gospodarstvu (%) prebivalstva (%) 

Mursko polje 10773 53,4 16,9 

Ptujske gorice 16421 77,7 19,3 

Spodnja Ščavniška dolina 1557 85,3 34,3 

Zah. Ljutomersko-Ormoške gorice 7596 84,9 35,3 

Vzhod. Ljutomersko-Ormoške gorice 5356 70,1 29,8 

Dobrava s Središkim poljem 5914 56,4 18,0 

Slovensko Medmurje 1412 84,6 21,7 

Dravsko polje 12965 52,2 15,6 

Ptujsko polje 23448 43,5 11,0 

Gozdnate Haloze 3198 78,9 29,1 

Vinorodne Haloze 7340 74,5 26,1 

Savinsko 2744 56,7 11,5 

Spodnje Podravje s Prlekijo 98724 58,8 19,2 

Vir: Popis prebivalstva 1991 

Omeniti je treba še, da je starostna sestava kmečkega prebivalstva v primerjavi s 
celotno populacijo praviloma manj ugodna. V Sloveniji je 56 % kmečkega prebi-
valstva starejšega od 50 let, delež do 14 let starih otrok pa je kar dvakrat manjši kot 
pri nekmečkem prebivalstvu (Hribernik, 1996). Značilno je tudi, da se število polno-
vrednih delovnih moči med obema zadnjima popisoma v Sloveniji skoraj ni spre-
menilo, medtem ko se je v Evropski zvezi zmanjšalo za skoraj 20 %. V Sloveniji je v 
povprečju na posamezni kmetiji tudi približno 10 % več delovnih moči. Hektar kme-
tijskih zemljišč je v Sloveniji povprečno štirikrat bolj obremenjen z delovnimi močmi, 
kar kaže na nizko produktivnost našega kmetijstva. 

Povprečna kmetija je v Sp. Podravju s Prlekijo manjša kot v Sloveniji, kjer pride 
povprečno 3,2 ha kmetijskih zemljišč na gospodarstvo, v Evropski zvezi pa je ustre-
zna številka 14,7 ha (Slovensko..., 1996). Medtem ko se v obdobju 1981-1991 
povprečna velikost kmetije v Sloveniji praktično ni spremenila, pa se v Evropski 
zvezi nadaljuje proces koncentracije posesti in so se v povprečju kmetije povečale za 
13,5 %, najbolj tam, kjer je bila velikostna sestava že prej najbolj ugodna. 
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Tabela 3: Povprečna velikost zemljišč (v ha) v Spodnjem Podravju s Prlekijo glede 
na družbenogospodarsko sestavo 

Čista Mešana Nekmečka Gospodinjstva Skupaj 

kmečka gospo- gospo- brez 

gospodinjstva dinjstva dinjstva delovne sile 

Skupna posest 4,44 4,83 1,91 1,86 3,54 

Kmetijska zemljišča 3,05 3,39 1,30 1,29 2,46 

Obdelovalna zemljišča 2,67 2,97 1,11 1,18 2,15 

Vir: Popis prebivalstva 1991 

Tabela 4: Posestna sestava v Spodnjem Podravju s Prlekijo glede na družbenogospo-
darsko sestavo 

Hektarjev Čista Mešana Nekmečka Gospodinjstva Skupaj 

kmečka gospo- gospo- brez Število % 

gospodinjstva dinjstva dinjstva delovne sile 

do 1,00 22,0 17,3 50,7 51,1 5207 32,0 

1,01-3,00 30,7 28,0 31,3 34,2 4858 29,9 

3,01-5,00 15,6 18,8 10,0 6,3 2374 16,6 

5,01-10,00 19,9 24,3 6,6 6,8 2635 16,2 

10,01 in več 11,8 11,6 1,4 1,6 1196 7,3 

Sp. Podr. s Pr. 100,0 100,0 100,0 100,0 16270 100,0 

Vir: Popis prebivalstva 1991 

V Sloveniji sta dve tretjini kmetijskih zemljišč v lasti kmetij z 2 -5 ha oziroma 
5-10 ha, ki so temelj naše kmetijske pridelave. V Evropski zvezi je kar tri četrtine 
kmetijskih zemljišč v obdelavi kmetij, ki so večje od 20 ha (Slovensko..., 1996). 
Neugodna velikostna sestava se odraža tudi v družbenogospodarski sestavi, saj je v 
Sloveniji le 19,4 % čistih kmetij (v Spodnjem Podravju s Prlekijo 20,2 %), v 
Evropski zvezi pa je takšnih skoraj tretjina. 

V Sloveniji je stopnja koncentracije v zasebnem sektorju v povprečju izredno 
nizka. Povprečna kmetija v Evropski zvezi redi osemkrat več govedi, dvanajstkrat 
več ovac in dvajsetkrat več prašičev. V primerjavi z razvito Evropo pridela slo-
vensko kmetijstvo na hektar kmetijskih zemljišč polovico manj BDP, na zaposlenega 
v kmetijstvu pa kar trikrat manj (Slovensko..., 1996). V Spodnjem Podravju s 
Prlekijo je v primarnem sektorju zaposlenih 16.174 oseb oziroma 34 ,0% od vseh 
aktivnih, v Sloveniji je ustrezen delež 11,5 %, v Evropski zvezi pa 5,7 %. 

Več desetletni intenzivni procesi socialnih in gospodarskih sprememb na pode-
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želju so že tako neugodno posestno sestavo še dodatno poslabšali. S procesom 
denacionalizacije se zna zgoditi, da bo še tistih nekaj večjih proizvodnih enot, ki so 
po površinah, tehnološki opremljenosti in razpoložljivih delovnih potencialih zmožni 
slediti vse zahtevnejšim izzivom mednarodne konkurence, postalo predmet vno-
vičnih delitev. 

Razvojne možnosti kmetovanja 

Naravna pestrost Spodnjega Podravja s Prlekijo odseva v raznolikih pričakovanih 
pridelovalnih usmeritvah, ki so v znatni meri navezane na izoblikovanost površja ter 
na podnebne, pedološke in vodne razmere, na drugi strani pa jih zaznamuje tudi 
precejšnja tradicionalnost, povezana z razmerami v polpretekli zgodovini. Za vsako 
naravnogeografsko regijo so navedene primerne usmeritve v zaporedju od najbolj do 
najmanj pomembne, ki so bile v kasnejših fazah proučitve ovrednotene z ustreznimi 
deleži ustreznih zemljiških kategorij, zanje pa je bilo izvedeno tudi vrednotenje 
potrebne delovne sile, pri čemer so potrebna zemljišča v poljedelstvu razčlenjena 
glede na pričakovane deleže za žita in drugo poljedelsvo, ki vključuje predvsem 
pridelovanje sladkorne pese, krompirja in zelenjave. V nekdanjem družbenem sektor-
ju se predvsem na Ptujskem polju pojavljajo tudi hmeljišča. 

Tabela 5: Primerne pridelovalne usmeritve po naravnogeografskih regijah Spodnjega 
Podravja s Prlekijo 

Mursko polje PRA GOV POL PER 

Ptujske gorice GOV POL SAD VIN PER PRA 

Spodnja Ščavniška dolina GOV POL 

Zahodne Ljutomersko-Ormoške gorice GOV VIN POL SAD PRA PER 

Vzhodne Ljutomersko-Ormoške gorice VIN GOV SAD PRA POL 

Dobrava s Središkim poljem POL VIN SAD GOV PRA 

Slovensko Medmurje POL GOV PRA SAD VIN 

Dravsko polje POL PER GOV PRA 

Ptujsko polje POL PRA GOV VRT 

Gozdnate Haloze GOV POL VRT VIN SAD 

Vinorodne Haloze VIN GOV SAD POL 

Savinsko POL VIN GOV SAD PER 

Spodnje Podravje s Prlekijo GOV POL VIN PRA SAD PER VRT 

GOV — govedoreja; POL — poljedelstvo; VIN — vinogradništvo; 
PRA — prašičereja; SAD — sadjarstvo; PER — perutninarstvo; 
VRT — pridelovanje vrtnin 

Vir: Anketiranje po krajevnih skupnostih 
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Tabela 6: Zemljiška sestava po naravnogeografskih regijah Spodnjega Podravja s 
Prlekijo 

SESTAVA RODOVITNIH ZEMLJIŠČ 
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Mursko polje 8988 53,3 0,0 - 20,2 0,1 - 2,6 1,4 0,2 22,2 100,0 9,7 84,5 

Ptujske gorice 17512 25,7 0,0 0,0 25,7 2,3 0,8 4,0 11,3 0,1 30,1 100,0 5,3 81,7 

Spod. Ščavniška dol. 2739 50,2 - - 19,7 0,4 1,1 2,6 1,7 0,0 24,3 100,0 9,7 91,8 

Z Ljut.-Ormoške gor. 11333 33,8 0,0 - 16,1 4,4 1,4 5,8 5,3 0,0 33,2 100,0 4,1 86,7 

V Ljut.-Ormoške gor. 6594 21,8 0,0 - 15,1 20,5 1,7 9,6 4,5 0,2 26,6 100,0 5,1 64,9 

Dobrava s Sred. pol. 6108 38,9 0,0 - 17,9 0,4 0,1 3,3 2,7 0,0 36,7 100,0 12,7 72,6 

Slovensko Medmurje 1160 39,8 0,0 - 16,8 6,9 - 13,0 1,0 0,3 22,2 100,0 11,8 96,8 

Dravsko polje 11480 43,9 0,0 0,1 29,3 - - 0,2 5,1 0,2 21,2 100,0 10,3 71,8 

Ptujsko polje 11283 54,8 0,1 1,0 21,8 0,4 0,0 1,3 7,2 0,4 13,0 100,0 19,5 79,3 

Gozdnate Haloze 8965 7,3 0,0 - 19,1 1,4 - 1,5 12,7 0,0 58,0 100,0 3,0 86,1 

Vinorodne Haloze 13943 9,7 0,0 0,1 20,2 7,8 - 3,8 17,1 0,1 41,2 100,0 5,5 80,6 

Savinsko 3506 13,3 0,0 - 34,8 0,3 - 2,5 5,4 0,0 43,7 100,0 7,7 87,7 

Sp. Podravje s Prlek. 103611 30,7 0,0 0,1 21,7 3,6 0,5 3,5 8,1 0,1 31,7 100,0 8,4 80,5 

Vir: Podatki Geodetske uprave Republike Slovenije; Površine občin in katastrskih občin v SR 
Sloveniji 

Kot je razvidno iz tabele, se zemljiška sestava med posameznimi naravnogeo-
grafskimi regijami precej razlikuje, kar daje različna izhodišča za usmeritve kme-
tovanja v prihodnosti. Prav tako je različno močan nekdanji družbeni sektor, kar po-
nuja možnosti za iskanje variantnih rešitev, bodisi na temeljih denacionalizacije 
bodisi na razdelitvi posesti med neposredne proizvajalce ali pa na ohranjanju so-
dobnih kmetijskih podjetij, ki so po svojih značilnostih še najbližja sodobnim 
obratom v Evropski zvezi. Seveda pa je tudi pri zadnji možnosti treba računati na 
obsežne notranje reorganizacije. Naj bo zgolj za ponazoritev omenjeno, da je v po-
sesti nekdanjega družbenega sektorja v Vzhodnih Ljutomersko-Ormoških goricah 
kar 63,2 % vinogradov. Za zastopanost nekaterih zemljiških kategorij tudi izven 
tipičnih območij je treba iskati razlog v dejstvu, da se nekatere katastrske občine (na 
primer Zasadi, Velika Nedelja, Zamušani) razprostirajo po dveh povsem različnih 
naravnogeografskih regijah, v raziskavi pa so bile z ozirom na prevladujoč povr-
šinski delež uvrščene v eno samo. 
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Danes je v Spodnjem Podravju s Prlekijo v zasebnem kmetijstvu skupaj 14.491 
polnovrednih delovnih moči, od tega jih 10.660 kmetuje stalno in te predstavljajo 
tako imenovano jedro, eksistenčno odvisno od kmetovanja. Z ozirom na pričakovane 
usmeritve in zemljiške potenciale je pričakovati, da bo v prihodnje v kmetijstvu 
potrebnih 5090 polnovrednih delovnih moči (glej metodologijo). Opozoriti velja, da 
so izračuni strogo teoretični in možne so številne modifikacije. Če pričakovano šte-
vilo soočimo le z jedrom, pridemo do zaključka, da je delovne sile v zasebnem kme-
tijstvu povprečno nekaj več kot enkrat preveč (koeficient 2,09). Najnižji so presežki 
na Savinskem in v Vinorodnih Halozah, najvišji pa v Spodnji Ščavniški dolini in v 
Slovenskem Medmurju. 

Tabela 7: Vrednotenje delovnega potenciala v zasebnem kmetijstvu z vidika pred-
videnih pridelovalnih usmeritev po naravnogeografskih regijah 

P o l n o v r e d n e d e l o v n e m o č i 
Kmetuje občasno 

Naravnogeogr. regija I II III IV V VI VII VIII IX X 

Mursko polje 1368,8 1027,2 75,0 57,0 43,0 14,3 6,6 4,1 563 1,83 

Ptujske gorice 2336,8 1629,3 69,7 52,8 47,2 13,8 6,8 9,7 825 1,98 

Spodnja Ščavniška dolina 420,7 330,0 78,4 55,5 44,5 11,8 5,4 4,4 105 3,14 

Zahodne Ljutomersko-

-Ormoške gorice 2089,6 1670,4 80,1 46,6 53,4 11,3 4,4 4,2 606 2,76 

Vzhodne Ljutomersko-

-Ormoške gorice 987,0 744,3 75,4 51,2 48,8 13,7 4,7 6,2 386 1,93 

Dobrava s Središkim poljem 876,8 681,1 77,7 51,4 48,6 14,4 3,8 4,1 216 3,15 

Slovensko Medmurje 273,7 195,2 71,3 54,8 45,2 16,6 3,6 8,5 90 2,17 

Dravsko polje 1571,7 1094,0 69,6 52,7 47,3 15,8 6,8 7,8 497 2,20 

Ptujsko polje 2167,3 1504,8 69,4 48,2 51,8 17,1 7,0 6,5 747 2,01 

Gozdnate Haloze 711,7 542,7 76,3 52,1 47,9 12,3 5,6 5,8 296 1,83 

Vinorodne Haloze 1390,6 1066,5 76,7 44,5 55,5 11,1 6,7 5,5 642 1,66 

Savinsko 265,6 174,6 58,9 60,7 39,3 19,4 10,4 11,3 117 1,49 

Sp. Podravje s Prlekijo 14491,2 10660,1 73,5 50,6 49,4 14,0 6,1 6,4 5090 2,09 

I - skupaj, II - kmetuje stalno, III - delež jedra, IV - delež moških v jedru, V - delež žensk v 
jedru, VI - aktivni zunaj kmetije, VII - lastni dohodki, VIII - vzdrževani, IX - potrebno 
število polnovrednih delovnih moči, X - presežki (koeficient). 

Vir: Popis prebivalstva 1991; Podatki o rabi tal po katastrskih občinah za leto 1995 

Veliki presežki so posledica visoke stopnje agrarnosti, nizki pa v prvi vrsti pre-
cejšnje demografske ogroženosti. Iz tabele je razvidno tudi, da so na prometno 
odmaknjenih območjih s pomanjkanjem delovnih mest v bližini vloge proizvodnih 
jeder nadpovprečno poudarjene (na primer Zahodne Ljutomersko-Ormoške gorice), 
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v lažje dostopnih pa se povečuje vloga zaposlenih družinskih članov (Savinsko, Ptuj-
sko polje, Dobrava s Središkim poljem). Po proučevanih pokrajinah se razlikuje tudi 
vloga moških in žensk v proizvodnem jedru, ki je v povprečju skoraj enaka. Femi-
nizacijo je mogoče zaslediti v Zahodnih Ljutomersko-Ormoških goricah, na Ptuj-
skem polju in še zlasti v Vinorodnih halozah, kjer je najbrž posledica neugodne 
starostne sestave kmečke delovne sile. 

Podrobnejša notranja členitev pričakovanih presežkov delovne sile v kmetijstvu 
je razvidna iz priloženega tematskega zemljevida. Opazno je, da so nekatera demo-
grafsko ogrožena območja (zahodni del Vinorodnih Haloz, del Gozdnatih Haloz in 
zahodni del Vzhodnih Ljutomersko-Ormoških goric), območja, ki zaradi ugodne 
prometne dostopnosti oddajajo delovno silo v nekmetijske poklice (Savinsko, sever-
no obrobje Vinorodnih Haloz in velik del Ptujskih goric) ter že danes intenzivno 
kmetijsko usmerjena območja na ravnini (deli Ptujskega in Murskega polja) tako 
malo obremenjena s kmečko delovno silo, da te že primanjkuje oziroma so njeni 
presežki neznatni. Pri tem je treba poudariti, da predvsem prvo navedenim grozi 
razpad kulturne pokrajine, kjer nad njo ne bedi bivši družbeni sektor (na primer v 
Vzhodnih Ljutomersko-Ormoških goricah). Nekatera prometno odmaknjena obmo-
čja s pomanjkanjem delovnih mest v bližini pa so ohranila visoko stopnjo agrarnosti 
in jih čaka obsežno prestrukturiranje delovne sile (Spodnja Ščavniška dolina, večji 
del Zahodnih Ljutomersko-Ormoških goric, Dobrava s Središkim poljem, oddaljeni 
del Pesniške doline, deli Dravskega polja in osrednji del Vinorodnih Haloz). 

Poleg že navedenih razlogov na izračunane vrednosti vplivajo še drugi delavniki: 

— prepletanje lastništva zemlje zunaj matičnih katastrskih občin, kar zlasti pri 
majhnih enotah daje vtis prekomerne obremenjenosti (na primer katastrski 
občini Ločki vrh in Borovci), 

— lastništvo znatnih deležev kmetijskih zemljišč v sosednjih katastrskih obči-
nah, kar v večjih krajih dviguje izračunano raven obremenjenosti, v sosedstvu 
pa jo znižuje (primeri so mesta Ptuj, Ormož in Ljutomer ter njihova bližnja 
okolica), 

— lega katastrskih občin v dnu dolin in njihova specifična, bolj ekstenzivna 
zemljiška raba, medtem ko imajo kmetovalci v lasti tudi precej okoliških vi-
nogradov (primera sta katastrski občini Zakl in Cirkulane v Vinorodnih Halo-
zah), kar povečuje izračunane vrednosti v matičnih katastrskih občinah, v 
okolici pa jih nekoliko zmanjšuje, 

— znaten del intenzivnih zemljiških kategorij je v lasti lastnikov vikendov 
(primeri so katastrske občine Podlehnik, Belski vrh in Tibolci), kar navidezno 

zmanjšuje obremenjenost, 

— za gozdarstvo pomembni deleži gozda, ki so bili pri vrednotenju zanemarjeni 
(zlasti v Gozdnatih Halozah), kar nekoliko zmanjšuje dejansko obremenjenost. 

Kot posledico prilagajanja zemljiškoposestne sestave za dosego produktivnejšega 
kmetovanja je mogoče pričakovati zaton številnih majhnih kmetij, pri čemer se bo 
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zaostrila socialna problematika ostarelega kmečkega prebivalstva. Možen scenarij je 
razviden iz primera sosednje Avstrije, kjer že po nekaj mesecih "integracijskih" iz-
kušenj ugotavljajo, da majhne kmetije (ki bi bile pri nas uvrščene med srednje velike 
ali celo velike), nimajo nobene perspektive (Hribernik, 1996). Vendar se moramo 
vseeno vprašati, ali je zastavljeni cilj strategije razvoja slovenskega kmetijstva, po 
katerem naj bi bilo vsaj 70 % kmetijskih zemljišč v obdelavi gospodarstev, ki bodo 
imela več kot 15 ha kmetijskih površin, sploh realno uresničljiv. 

Seveda so možne tudi modifikacije obravnavane faze v predstavljenem modelu, 
ki lahko pomembno zmanjšajo vrednosti izračunov potrebne delovne sile v zase-
bnem kmetijstvu. V prvi vrsti se lahko iščejo možnosti za dopolnilne dohodkovne 
vire na kmetijah z uvajanjem obkmetijskih in nekmetijskih dejavnosti (glej Barbič, 
1996), kar bi omogočilo preživljanje kmečkega prebivalstva na sorazmerno manjših 
kmetijah. Pri tem je treba opozoriti na dejstvo, da bolj ko se člani kmečkih gospo-
dinjstev ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi, manjša je potreba po maksimili-
zaciji dohodka iz kmetijstva. Druga modifikacija je pospešeno uvajanje biološkega 
kmetovanja, ki zahteva večje vložke žive delovne sile in zato manjše kmetije. Ker pa 
so donosi manjši in je cena dela visoka, so tovrstni pridelki dragi in težje kon-
kurenčni današnjim konvencionalnim pridelkom, zato je vprašanje, v kakšnem obse-
gu in kdaj bo naš trg omogočil obsežnejšo uveljavitev tovrstne ponudbe, obenem pa 
je zaradi sedanje globalne onesnaženosti okolja vprašljiva mikro raven neopo-
rečnosti kakovosti pridelkov. Tretjo modifikacijo predstavljajo možnosti intenzivi-
ranja pridelave z uvajanjem umetnega namakanja, ki bi omogočilo širše uveljavljanje 
pridelovalcev vrtnin na eni in večje pridelke na enakih površinah na drugi strani. 

Naslednjo modifikacijo predstavljajo možnosti obsežnejše denacionalizacije, ki 
bi vplivale na povečanje izračunanih vrednosti, a bi imele tudi nezaželene povratne 
učinke. 

Dodatni pozitivni vzgibi se nakazujejo tudi z odpiranjem širšega evropskega trga, 
ki bi lahko vsrkal večjo pridelavo, pri tem pa je treba večjo skrb nameniti varovanju 
razmeroma še malo oskrunjenih naravnih virov. Zagotoviti je treba tudi primeren 
socialni ustroj tako posameznih kmetij kot celotne podeželske skupnosti. 

Med ukrepi kmetijske politike v Evropski zvezi velja izdvojiti uspešno omejitev 
zunanje trgovine s kmetijskimi pridelki in dvig cen krepko nad svetovno tržno ceno, 
s čimer so breme podpor kmetijstvu v glavnem preložili na pleča potrošnika. 
Dosežena je bila tudi precejšnja tržna stabilnost. V prizadevanjih so šli celo tako 
daleč, da so zagotovili neposredna plačila za velike pridelovalce (na kmetijah z več 
kot 20 ha), ki so morali letno opustiti pridelavo na 15 ali več odstotkih kmetijskih 
zemljišč (Slovensko ..., 1996). Ker s takšnim neposrednim pristopom niso naleteli na 
večji odziv kmetovalcev, so začeli iskati rešitve v razvijanju obkmetijskih dejavnosti, 
ki jih dodatno spodbujajo potrebe po varovanju virov in zagotavljanju pogojev za 
njihovo samoobnavljanje (Barbič, 1996). Novejše težnje upoštevajo tudi snovalci 
slovenske kmetijske razvojne strategije, pri čemer izpostavljajo zlasti potrebe po 
pomoči pri kreiranju novih delovnih mest, ki se navezujejo na kmetijsko dejavnost in 
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na kmetijo (Slovensko..., 1996). Kot pomoč pri vključevanju novih držav v 
Evropsko zvezo se v prehodnem obdobju predvidevajo tudi naložbe v dodatne pro-
grame v integralnem razvoju podeželja ter za varovanje okolja, ne pa za neposredna 
plačila kmetovalcem, ki bi jih vključevanje v združeno Evropo tako ali drugače pri-
zadelo (Study..., 1995). 

Pričakovanja na področju kmetijstva ob vstopu Slovenije v Evropsko zvezo so 
med anketiranci po krajevnih skupnostih izrazito pesimistična. Od 45 jih 33 pred-
videva poslabšanje, sedem celo zelo izrazito. Le trije ne pričakujejo bistvenih spre-
memb, pet pa jih o problematiki nima izdelanega mnenja. Nekaj (5) je tudi optimi-
stov, ki pravijo, da slabše kot je, tako ne more biti. Značilno je, da so pričakovanja 
bolj črnogleda tam, kjer je položaj kmetijstva ugodnejši. 

Tabela 8: Vizije razvojnih možnosti kmetovanja po naravnogeografskih regijah 

Mursko polje VP SP KT PP MF 

Ptujske gorice VP SP KT DP MF 

Spodnja Ščavniška dolina VP 

Zahodne Ljutomersko-Ormoške gorice SP VP KT NAM KK 

Vzhodne Ljutomersko-Ormoške gorice KT SP VP KK 

Dobrava s Središkim poljem VP SP 

Slovensko Medmurje SP 

Dravsko polje NAM SP 

Ptujsko polje SP VP NAM KT MF 

Gozdnate Haloze SP RT 

Vinorodne Haloze KT SP DD NAM 

Savinsko RT MDK 

VP — večanje posesti; SP — specializacija; KT — kmečki turizem; 
NAM — namakanje; RT — razvoj turizma; MDK — majhne družinske kmetije; 
DD — dopolnilne dejavnosti; PP — predelava pridelkov; DP — domača prodaja; 
MF — mini farme; KK — kombinirano kmetijstvo 

Vir: Anketiranje po krajevnih skupnostih 

Med raznovrstnimi sistemskimi ukrepi, ki naj bi izboljševali položaj kmetijstva, 
navajajo predvsem naslednje: sofinanciranje razvojnih projektov s strani države, 
subvencioniranje, višje odkupne cene, urejeno kreditiranje, ureditev infrastrukture in 
zagotovljen odkup. Omenjajo tudi potrebnost izvajanja komasacij, melioracij in na-
makanja, aktivno davčno politiko, nujnost ustreznega izobraževanja kmetov, inten-
ziviranje pridelave ter povečanje učinkovitosti svetovalne službe in zagotovitev 
uspešnega delovanja zadrug. 

Anketirani predstavniki krajevnih skupnosti vidijo glavne perspektive zasebnega 
kmetovanja v usmerjanju in proizvodni specializaciji kmetij, večanju posesti na 
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kmetijah, razvijanju kmečkega turizma, izgradnji namakalnih naprav, uvajanju mini 
farm in še nekaterih drugih usmeritvah. 
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TIPI OBMEJNIH OBMOČIJ 

OB SLOVENSKO-HRVAŠKI MEJI V SPODNJEM 

PODRAVJU S PRLEKIJO 

Borut Belec* 

TYPES OF BORDER AREAS ALONG THE SLOVENIAN-CROATIAN 

BORDER IN SPODNJE PODRAVJE WITH PRLEKIJA 

Abstract 

The areas along the border with the Republic of Croatia in northeastern Slovenia are deter-

mined, as to the immigrants from the other republics of ex-Yugoslavia, and the degree of re-

gional extent of estates owned by Croatian citizens, and their share. Altogether 3161 persons 

have immigrated into the discussed three border communes — Ljutomer, Ormož and Ptuj — 

and 1660 proprietors from Croatia own 754 hectares of lands, which is 0.45 ha on the aver-

age. These lands are located in 133 (48 %) cadastral communes and in two of them they even 

exceed 10 % of the area. The relatively high occurrence of Croatian lands is typical of the 

Slovenian Medmurje region, and partly also of the Obdravje region by Ormož, and of Haloze. 

From the aspect of owning land in two neighbouring states, seven types can be discerned in 

these 11 border areas.. 

Key words: State border, Border areas, Typology, Slovenia 

Uvod 

Osamosvojitev Slovenije v letu 1991 je ustvarila ob dosedanji italijanski, avstrijski 
in madžarski meji novo in najdaljšo državno mejo z R Hrvaško (670 km ali 50,2 % 
vseh meja) ter nas soočila s problematiko, značilno za obmejna območja. Obmejni 
značaj Slovenije je tako ob štirih sosednjih državah postal še izrazitejši. 

Obmejna območja se razlikujejo razen po svojih naravnogeografskih značilnostih 
predvsem po zgodovinski administrativno-politični pripadnosti, demografski strukturi, 
produkcijski usmerjenosti, stopnji gospodarske razvitosti, zemljiškem dvolastništvu, 
čezmejnem zaposlovanju in čezmejnih prometnih tokovih. 

Težišče prispevka je na prikazu priseljenega prebivalstva iz republik nekdanje 
Jugoslavije in zemljiške posesti lastnikov iz Hrvaške na obmejnih območjih občin 
Ljutomer, Ormož in Ptuj z 278 katastrskimi občinami. Od teh jih 43 leži neposredno 

* Dr., red. prof., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Univerza 
v Mariboru, 2000 Maribor, SLO. 
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ob meji, 60 jih je oddaljenih največ 5 km, 77 od 5 do 10 km in 98 za več kot 10 km. 
Obravnavane tri občine mejijo na Republiko Hrvaško na dolžini 94,7 km. Prisotnost 
priseljenega prebivalstva iz Hrvaške in njegova oddaljenost od meje je z zemljiško-
posestnega vidika pomembna, saj je znatno povečala čezmejno zemljiško pomeša-
nost in povezanost. Ker pa podatki o posesti zemljiških lastnikov iz Slovenije na 
Hrvaškem z nekaj izjemami niso bili dostopni ali pa so bili nezanesljivi, zajema 
prispevek le posest lastnikov zemljišč z bivališčem na Hrvaškem. 

Priseljeno prebivalstvo 

Možnosti neagrarne zaposlitve in nakupa zemljišč so pritegnile priseljence iz 
drugih republik nekdanje Jugoslavije, največ iz Hrvaške, čeprav je njihov delež zara-
di manjše razvitosti tukajšnjih obmejnih območij sorazmerno nizek. Priselilo se je 
3161 oseb, v občino Ormož 683 ali 3,9 %, Ljutomer 693 ali 3,7 % in Ptuj 1785 ali 
2,6 % vsega prebivalstva. V neposrednem pasu ob meji znaša ta delež 7,1 %, v pasu 
do 5 km 2,4 %, do 10 km 2,1 % in v pasu nad 10 km 2,5 % (tabela 1, karta 1). 

Tabela 1: Število in delež priseljenih iz republik nekdanje Jugoslavije glede na 
oddaljenost od meje po območjih in katastrskih občinah leta 1991 

Skupaj K a t a s t r s k e o b č i n e 

Območja % Mejne Do 5 km Do 10 km Nad 10 km 

Mursko polje 387 - 60 283 44 
3,5 - 3,3 4,6 1,4 

Vzhodne Slov. gorice 952 683 151 100 18 

4,1 9,2 2,6 1,5 0,5 
Osrednje Slov. gorice 296 - 14 282 

1,7 - 0,9 1,8 
Podravska ravnina 1138 42 40 90 966 

2,9 2,0 1,6 1,4 3,5 
Haloze, Savinsko 388 237 91 36 24 

2,8 6,1 2,2 0,8 1,3 

Skupaj 3161 962 342 523 1334 
3,0 7,1 2,4 2,1 2,5 

Do večje koncentracije priseljenega prebivalstva je prišlo v centralnih krajih in 
bliže meji. Tako ima 13 k. o. ob sami meji nad 10 % priseljenih, 6 v občini Ljutomer, 
2 v občini Ormož in 5 v občini Ptuj. Največ priseljenih je na Ptuju (648 ali 5,6 %) in 
v Ljutomeru (252 ali 6,9 %), v mnogih manjših naseljih pa je njihov relativni de-
lež prav tako visok ali celo znatno višji, npr. v Drenovcu 28 % in Zavrču 30,9 % 
(Horvat, 1993). 
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Prebivalstva hrvaške nacionalnosti (Rezultati raziskovanj, 1994) je bilo v ob-
činah Ormož 389 (2,2 %), Ljutomer 378 (2 %) in Ptuj 1032 (1,5 %), skupaj 1799 ali 
1,7%, največ v slovenskem Medmurju (5%) in na Središkem polju z Dobravo 
(4,5 %). 

Nekatera manjša območja mejnih regij zelo odstopajo od navedenih vrednosti, 
posebno slovensko Medmurje (218 priseljenih ali 13,9% prebivalstva), Središko 
polje z Dobravo (479 ali 7,6 %) in Vinorodne Haloze (325 ali 4,1 %). Vanje se je 
priselilo 1022 oseb ali 32,3 % vseh priseljenih iz nekdanjih jugoslovanskih republik. 

Zemljiško dvolastništvo 

V obravnavanih obmejnih občinah je leta 1992 imelo 1660 zemljiških lastnikov 
iz Hrvaške 754 ha zemljišč, od tega polovico obdelovalnih površin. Na enega je 
odpadlo 0,45 ha zemljišč (tabela 2). 
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Tabela 2: Zemljiška posest lastnikov iz Hrvaške leta 1992 

Občina Štev. Z e m l j i š ke k a t e g o r i j e v h a % obč. Na 1 

last. Skupaj Nj. Sa. Vi. Tr. Pa. Go. Ne. pov. last. 

Ljutomer 341 94 41 6 1 15 0 25 6 0,52 0,27 
Ormož 609 334 97 8 19 45 6 158 1 1,57 0,55 
Ptuj 710 326 24 8 10 107 53 117 7 0,50 0,46 

Skupaj 1660 754 162 22 30 167 59 300 14 0,73 0,45 
% 100 21,5 2,9 4,0 22,1 7,8 39,8 1,9 

Posest lastnikov iz Hrvaške je bila razširjena v 133 ali 47,8 % vseh k. o., v 15 k. o. 
je znašal njen delež 5 do 10 % in v dveh celo nad 10 % vse površine (karta 2, tabela 3,). 

Posest lastnikov iz Hrvaške se je večinoma osredotočila na območju neposredno 
ob meji in dosegla v občini Ormož 1,6%, občinah Ljutomer in Ptuj pa 0 ,5% 
površine (Belec, 1993). Razširjena je zlasti v slovenskem Medmurju in ormoškem 
Obdravju; od tu je tudi največ lastnikov iz Slovenije, ki imajo svoja zemljišča na 
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Hrvaškem, v splošnem pa je delež slovenske posesti na Hrvaškem znatno manjši kot 

obratno. Ocenjujemo, da ima iz občine Ptuj zemljo na drugi strani meje 100, iz 

občine Ormož 192 in iz občine Ljutomer 310 lastnikov. 

Tabela 3: Število katastrskih občin z deležem površin zemljiških lastnikov iz Hrvaške 

leta 1992 

Delež površin Število k. o. v občinah 

po k. o. v % Ljutomer Ormož Ptuj Skupaj % 

0 , 0 1 - 0 , 5 0 23 22 25 70 52,6 

0,51 - 1,00 6 6 6 18 13,5 

1 , 0 1 - 2 , 0 0 1 6 4 11 8,3 
2 , 0 1 - 5 , 0 0 1 6 10 17 12,8 

5,01-10,00 4 2 9 15 11,3 

Nad 10,01 0 1 1 2 1,5 

Skupaj 35 43 55 133 100,0 

Karta 3: POMEŠANOST ZEMLJIŠKE POSESTI 
V K. O. GIBINA IN ŠAFARSKO 

Barve pomenijo: rdeča — posest nedomačinov iz občine Ljutomer; vijolična — posest 
nedomačinov iz drugih občin; modra — posest nedomačinov iz Hrvaške; rumena — posest 
ostalih nedomačinov; neobarvano — posest domačinov. 
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Oddaljenost zemljiške posesti od kraja bivanja lastnika in njena razporeditev sta 
odvisni predvsem od zemljiške kulture. Običajno je najbolj oddaljena vinogradniška 
posest, manj ostala kmetijska zemljišča in gozd. V primeru, da so priseljenci še obdr-
žali svojo posest na Hrvaškem, vpliva na njeno oddaljenost predvsem kraj izselitve 
oziroma priselitve. Posest lastnikov iz Hrvaške je najpogosteje osredotočena v nepo-
srednem mejnem pasu, npr. travniška ob mejnih potokih Trnavi in Šantavcu, vino-
rodna ali gozdna v višjih razvodnih predelih Haloz. Drugod je bolj oddaljena od 
meje in pomešana z domačo posestjo, slednje zlasti v slovenskem Medmurju. V k. o. 
Gibina in Šafarsko, ki mejita na Hrvaško, odpade od 294 ha skupne površine 202 ha 
na domačine, ostala zemljišča pa na lastnike iz sosednjih in drugih katastrskih občin 
(65 ha), iz Hrvaške (25 ha ali 11,8%) ter druge (2 ha). Od 341 lastnikov jih je 
tretjina iz Hrvaške, med njimi jih je 62 % s posestjo, manjšo od 0,5 ha (karta 3). 
Nasprotno ima 93 domačinov na Hrvaškem 80 ha zemlje, kar znatno presega posest 
hrvaških lastnikov v obeh obravnavanih katastrskih občinah. Tudi v sosednji k. o. 
Razkrižje je hrvaških lastnikov 40 ali tretjina z 8,8 % vseh zemljišč. 

Opredelitev tipov obmejnih območij 

Tipologija obmejnih območij temelji na zemljiški posesti lastnikov iz Hrvaške po 
katastrskih občinah leta 1993. V mnogih dosega relativno visok delež površine, v 18 
k. o. nad 5 %. 32 k. o. ima nad 2 % posesti lastnikov iz Hrvaške, od tega v ljuto-
merski občini 5, ormoški 7 in ptujski 20. Hrvaških lastnikov v teh občinah je 820 s 
511 ha zemljišč ali s povprečno 62 a na lastnika. Na občino Ljutomer odpade 262 
lastnikov s povprečno 27 a, občino Ormož 239 s 73 a in občino Ptuj 319 z 81 a. 

Tabela 4: Delež posesti zemljiških lastnikov iz Hrvaške in njena razširjenost v 
obmejnih območjih po katastrskih občinah leta 1993 

nad Skup. % k.o. 
Območja 0 0-0,5 0,5-1 1-2 2 -5 5-10 1 0 % k. o. s hr. pos. 

Slov. Medmurje - - - - 1 4 - 5 100,0 
Mursko polje 6 12 3 1 - - - 22 72,7 
Sčavniška dolina 2 4 - - - - 6 66,6 
Z. Ljut.-Orm. g. 17 12 4 - - - 33 48,5 
V. Ljut.-Orm. g. 8 9 4 3 3 1 - 28 71,4 

Središko p., Dobr. - 5 1 4 - 1 1 12 100,0 
Ptujsko polje 21 3 1 - 1 - - 26 19,2 
Dravsko polje 20 5 - - - - - 25 20,0 
Ptujske gorice 42 9 - - - - - 51 17,6 
Vinorodne Haloze 12 7 5 4 11 9 1 49 75,5 
Gozd. Haloze, Sav. 17 3 1 - - - - 21 19,0 

Skupaj 145 69 19 12 16 15 2 278 47,8 
% 52,2 24,8 6,8 4,3 5,8 5,4 0,7 100,0 

318 



Tipi obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji v Spodnjem Podravju s Prlekijo 

Glede na regionalno razširjenost zemljiške posesti lastnikov iz Hrvaške in njen 
delež v katastrskih občinah (tabela 4) je mogoče razlikovati tri vrednostne stopnje. 
Razširjenost smo opredelili kot nizko (18 do 20 % k. o.), zmerno (48 do 75 % k. o.) 
in visoko (100 % k. o), delež posesti pa kot nizek (do 2 %), zmeren (2 do 5 %) in 
visok (nad 5 %). 

Na dveh območjih, tj. slovenskem Medmurju in na Središkem polju z Dobravo, 
nastopa posest lastnikov iz Hrvaške v vseh k. o., od 66 do 75 % k. o. pa ima to 
posest še v Vinorodnih Halozah, vzhodnih Ljutomersko-Ormoških goricah, na Mur-
skem polju in v Sčavniški dolini. 

Navedene značilnosti omogočajo opredelitev naslednjih tipov obmejnih območij: 

— z visoko stopnjo razširjenosti, visokim ali zmernim deležem posesti lastnikov 
iz Hrvaške v slovenskem Medmurju; 

— z visoko stopnjo razširjenosti in nizkim deležem na Središkem polju z 
Dobravo; 

— z zmerno stopnjo razširjenosti in zmernim ali visokim deležem v Vinorodnih 
Halozah; 

— z zmerno stopnjo razširjenosti in nizkim deležem v vzhodnih Ljutomersko-
Ormoških goricah; 

— z zmerno stopnjo razširjenosti in nizkim deležem na Murskem polju, v 
Sčavniški dolini in zahodnih Ljutomersko-Ormoških goricah; 

— z nizko stopnjo razširjenosti in nizkim deležem na Ptujskem polju ter 
— z nizko stopnjo razširjenosti in nizkim deležem na Dravskem polju, v Ptujskih 

goricah ter Gozdnih Halozah s Savinskim. 

Sklep 

Naravnogeografske razmere, še posebej pa spremembe slovensko-hrvaške meje 
na območju občine Ljutomer ter družbenoekonomski razvoj v nekdanji Jugoslaviji, 
so odločilno vplivali na diferenciranost mejnih območij. Zanje je značilna depopula-
cija, deagrarizacija, slabša gospodarska razvitost in demografska ogroženost. Od-
prtost meje med Slovenijo in Hrvaško je v preteklosti omogočala dokaj intenziven 
pretok prebivalstva iz Hrvaške v obmejne zaposlitvene centre, posebno Ljutomer, 
Ormož in Ptuj. Na celotno mejno območje se je pretežno iz Hrvaške priselilo čez 
3000 oseb ali 3 % vsega prebivalstva. Hrvaški nakup zemljišč je bil povezan z opu-
ščanjem kmetijstva v slovenskih obmejnih območjih in priseljevanjem hrvaškega 
prebivalstva, kar je še stopnjevalo zemljiškoposestno pomešanost, saj so priseljenci 
deloma še obdržali svojo posest na Hrvaškem. Pogosti so bili zlasti nakupi vino-
gradov v vzhodnih Ljutomersko-Ormoških goricah. Do posebno močne pomešanosti 
posesti pa je prišlo v slovenskem Medmurju (občina Ljutomer), ki je pripadalo do 
prve svetovne vojne ogrskemu delu avstrijske monarhije, a se je tu tudi kasneje meja 
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med Slovenijo in Hrvaško spreminjala. Območji znatne pomešanosti sta še ormoško 
Obdravje (občina Ormož) in Haloze (občina Ptuj). 

V obravnavanih treh obmejnih občinah je imelo leta 1992 1660 lastnikov iz Hr-
vaške 754 ha zemljišč. Na posestnika je odpadlo 0,45 ha zemljišča. Njihova posest 
je bila razširjena v 133 k. o. 

Opredelitev tipov obmejnih območij z vidika pojavnosti zemljiške posesti lastni-
kov iz Hrvaške temelji na njeni razširjenosti in deležu v katastrskih občinah. 
Dravsko in Ptujsko polje, Ptujske gorice in Gozdne Haloze uvrščamo v tip z nizko 
stopnjo razširjenosti, Vinorodne Haloze, Vzhodne in Zahodne Ljutomersko-Ormo-
ške gorice, Sčavniško dolino in Mursko polje v zmerno, slovensko Medmurje in 
Središko polje z Dobravo pa v visoko stopnjo. Navedenih enajst mejnih območij je 
tako ob zelo različnem deležu posesti mogoče razvrstiti v sedem tipov. 

Obmejni tipi se znatno razlikujejo po stopnji koncentracije posesti, njeni oddalje-
nosti od meje ter nastanku in tendencah nadaljnjega razvoja dvolastništva. Opazno 
je, da obmejni tip z nadpovprečno stopnjo razširjenosti in s koncentracijo posesti 
blizu meje ne kaže posebnih sprememb obsega zemljišč. Slednje velja posebno za 
slovensko Medmurje in Središko polje z Dobravo. Pri manj koncentrirani in od meje 
bolj odmaknjeni posesti, značilni za obmejne tipe s podpovprečno razširjenostjo in 
majhnim deležem posesti, pa je deloma že prisotna tendenca zakupa, zamenjave ali 
prodaje zemljišč. Razlogi za to so ekonomske narave, a jih je iskati tudi v pomanj-
kanju ustreznih maloobmejnih dostopov do obdelovalnih površin. Prav v teh obmo-
čjih lahko zato v prihodnje pričakujemo določene spremembe lastništva. 

Pri nastajanju dvolastništva je med obmejnimi tipi zaznati tudi časovne razlike. V 
tipu slovenskega Medmurja se je zemljiška pomešanost pričela oblikovati že pred pr-
vo svetovno vojno v takratnem ogrskem delu države in sta jo tamkajšnji način dedo-
vanja ter agrarna prenaseljenost še stopnjevali. Za ta tip je hkrati značilno, da je 
posest na Hrvaškem znatno presegla posest v Sloveniji. V drugih mejnih tipih ob 
nekdanji avstro-ogrski meji je posest lastnikov iz Hrvaške nastajala kasneje, deloma 
med obema vojnama, pretežno pa v času močnega izseljevanja in preslojevanja 
prebivalstva po letu 1945. Tamkajšnje opuščanje kmetijske dejavnosti je sicer močno 
pospešilo nakupe zemljišč, vendar se je posest zemljiških lastnikov iz Hrvaške obli-
kovala tudi s sorodstvenimi povezavami. 

Razvojne tendence kažejo na postopno zmanjševanje posesti hrvaških lastnikov v 
večji oddaljenosti od njihovega bivališča in ohranitev koncentrirane posesti nepo-
sredno ob meji, vendar bo prihodnje stanje dvolastništva v veliki meri odvisno od 
stopnje odprtosti meje, določb maloobmejnega prometa, davčne politike itd. Ker pa 
je čezmejno zemljiško problematiko treba razreševati celovito in obojestransko, 
slednje v enaki meri zadeva zemljiško lastništvo obmejnega prebivalstva iz Slovenije 
na Hrvaškem. 
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INDUSTRIJA 

Andreja Slavec* 

THE MANUFACTURING INDUSTRY 

Abstract 

Spodnje Podravje with Prlekija ranks among the most poorly industrialized areas in Slovenia. 

Besides Ptuj, Ljutomer and Ormož, the manufacturing industry only occurs in eight further 

settlements where industry is explicitly monostructurally oriented. In March 1995, there were 

8600 industrial workers employed in the entire region of which the greatest numbers were in 

food industry, manufacturing of ready-made textile products, and production of non-ferrous 

metals. The entire industry, and above all the majority of bigger enterprises operated at a 

loss in 1995. As much as 63.3 % of industrial workers were employed in such enterprises. The 

question is being posed, what are the possibilities for the future development of manufactur-

ing industry. 

Key words: Location factors, Manufacturing industry, Branch structure of industry, Indus-

trialization 

Cilji raziskave 

Industrializacija te regije in njene socialne, ekonomske in prostorske posledice so 
bile v preteklosti popolnoma izvzete iz geografskih proučevanj. O industriji obravna-
vanega območja namreč doslej ni bila opravljena še nobena raziskava. Vzroke je tre-
ba iskati v obširnosti in zapletenosti tega pojava ter v osredotočenosti geografskih 
proučevanj na industrijsko bolj razvita območja. 

Namen pričujoče raziskave je, da prikaže nekatere osnovne značilnosti industrij-
skega razvoja Spodnjega Podravja s Prlekijo ter s tem zapolni vrzel v proučevanju. 
Vsekakor pa je ta problematika tako obširna, da ji bo tudi v prihodnje treba posve-
čati večjo pozornost. 

Cilji raziskave so bili: 

— proučiti lokacijske faktorje, ki so vplivali na razmestitev industrije v regiji; 

— ugotoviti, kako je potekala industrializacija celotne regije in posameznih ob-

čin ter v kakšni smeri je šel ta proces v primerjavi s Slovenijo; 

— predstaviti panožno strukturo in ekonomske značilnosti industrije v regiji, po 

posameznih občinah in v primerjavi s Slovenijo; 

* Mag., asistent, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Univerza v 
Ljubljani, 1000 Ljubljana, SLO. 
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— prikazati prostorsko razporeditev industrije v regiji in znotraj občin; 
— proučiti kvalitativne značilnosti industrijske delovne sile in 
— predstavi možnosti bodočega razvoja industrije. 

Metodologija proučevanja 

Industrijski razvoj obravnavane regije s svojimi specifičnimi značilnostmi in so-
razmerna majhnost obravnavanega območja sta zahtevala uporabo posebnih metod 
raziskovanja. Zato smo pri proučevanju skušali uporabiti obče modele in metodo-
logijo industrijske geografije v kombinaciji z regionalno geografskim pristopom. 
Proučevanje je potekalo na nivoju naselij, na nivoju upravnih enot, na regionalnem 
nivoju in v odnosu regije do Slovenije. 

Največjo težavo pri raziskovanju nam je povzročalo zbiranje podatkov. Uradna 
bivša jugoslovanska in danes slovenska statistika namreč nekaterih za proučevanje 
nujnih podatkov (npr. število zaposlenih po industrijskih panogah v posameznih ob-
činah, kvalifikacijska struktura zaposlenih po industrijskih panogah.. .) ne objavlja, 
spremljanje nekaterih podatkov pa so celo opustili (npr. družbeni proizvod po letu 
1990). Vse to je zelo otežilo postopek zbiranja podatkov, analizo pa v nekaterih de-
lih osiromašilo. Poseben problem predstavlja tudi varovanje podatkov. Zato uradna 
statistika podatke o industriji, kjub novo nastalim občinam leta 1995, še vedno 
prikazuje na ravni starih občin oz. tako imenovanih upravnih enot, saj je v nekaterih 
občinah samo po en industrijski obrat in bi bili podatki preveč transparentni. Prav 
zato smo se odločili nekatere podatke zbrati z neposrednim anketiranjem industrij-
skih podjetij, vendar smo naleteli na slab odziv. Med 65 industrijskimi podjetji v 
regiji, ki so imela novembra 1995 vsaj enega zaposlenega delavca, nam je odgovore 
v zadovolijivi obliki poslalo le 33 podjetij ali 50,8 % vseh. Najslabši je bil odziv v 
Ormožu (40 %). Nekateri podatki v raziskavi se zato nanašajo le na vzorec, ki 
zajema 66,4 % vseh zaposlenih v regijski industriji. 

Faktorji, ki so vplivali na razvoj industrije 

Razvoj industrije v Spodnjem Podravju s Prlekijo so usmerjali in vodili različni 
lokacijski faktorji. Nedvomno je treba na prvem mestu omeniti površine rodovitnih 

tal, ki po svoji kvaliteti in obsegu sodijo med najpomembnejše v Sloveniji. Agrarni 
potenciali so bili pomemben faktor industrializacije te regije. Odločilno so vplivali 
na razvoj živilske industrije, proizvodnje pijač, krmil in usnjarske industrije. To 
potrjuje tudi podatek, d a j e bilo leta 1995 kar 21 ,8% vseh industrijskih delavcev 
zaposlenih v živilsko predelovalni industriji in 35,4 % vseh industrijskih podjetij v 
regiji se je ukvarjalo s to dejavnostjo. 
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Zakasnela in počasna industrializacija sprva ni mogla zaposliti presežkov de-
lovne sile, ki so se pojavili ob deagrarizaciji podeželja. Prebivalstvo se je dnevno 
vozilo na delo v večja industrijska središča (npr. Maribor, Kidričevo...) ali pa se 
celo izselilo v večje industrijske centre in v tujino. Prav cenena in v glavnem nekva-
lificirana delovna sila je bila osnova pospešene industrializacije v 60., 70., in 80. 
letih 20. stoletja. Predstavljala je odločujoč lokacijski faktor za razvoj tekstilne in 
usnjarske industrije, ki je zaposlila odvečno do tedaj težko zaposljivo žensko delo-
vno silo, medtem ko so se preostale industrijske panoge naslonile na kvalificirano 
moško delovno silo. 

Načrtna industrializacijska politika je v obdobju pospešenega razvoja industri-
je na manj razvitih območjih Slovenije ter težnje k policentričnemu razvoju načrtno 
ustanavljala nove, večinoma manjše industrijske obrate v vseh obravnavanih obči-
nah, ki so imeli sedež matičnega podjetja zunaj regije. Tako je bilo leta 1995 v Spo-
dnjem Podravju s Prlekijo kar 25 takšnih podružničnih podjetij ali 38,5 % vseh 
podjetij. Industrializacijska politika oblasti je igrala ključno vlogo pri industriali-
zaciji tega območja. Skušala je zaposliti ceneno delovno silo, preprečiti odseljevanje 
iz regije in pospešiti gospodarski razvoj. 

Poleg rodovitnih tal ima med naravnimi potenciali, ki so vplivali na industriali-
zacijo regije, gotovo največji pomen električna energija. Regija se s hidroener-
getskega vidika (HE Zlatoličje 1968, HE Formin 1978) uvršča med energetsko naj-
bolj bogata območja v Sloveniji. Bližina neposrednega izvora električne energije je 
bila podlaga za razvoj Tovarne glinice in aluminija v Kidričevem. Kljub temu pa 
industrija tega naravnega potenciala ni izkoristila v polni meri. Izjema so bili le ne-
kateri večji obrati kovinske in kemične industrije. 

Razmeroma bogata nahajališča gline, gramoza in peska so že pred 2. svetovno 
vojno spodbudila nastanek opekarn in industrije gradbenega materiala. Čeprav je 
samo na območju upravne enote Ptuj 180 gramoznic, kar je daleč največ v Sloveniji, 
ta industrija še zdaleč ni izkoristila razpoložljivih naravnih virov. 

Gozdovi lesnoproizvodnega pomena so omogočili nastanek številnih žag in 
nekaterih večjih tovarn lesnih izdelkov. 

Spodnje Podravje s Prlekijo sodi po zalogah pitne vode med najbogatejše regije 
v Sloveniji in tako razpolaga z naravnim virom, ki je pomembna podlaga gospo-
darskega napredka. Voda je nenadomestljiva surovina in pomembna v tehnološkem 
procesu številnih industrijskih panog v regiji: proizvodnji barvnih kovin, tekstilni, 
usnjarski, kemični in živilski industriji. 

Vpliv obrtne tradicije na industrializacijo regije je bil šibek. Omembe vreden je 
bil le pomen opekarstva, kovinske obrti, mlinarstva in usnjarstva. 

Pomen trga kot lokacijskega faktorja se je močno spremenil in stopa vedno bolj 
v ospredje. Sprva so industrijski obrati v regiji proizvajali za socialno šibek lokalni 
trg, kasneje pa je bila regijska industrija močno odvisna od jugoslovanskega trga. 
Čeprav je navezanost industrije na lokalni trg še danes prisotna (v nekaterih indu-
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strijskih panogah bolj, v drugih manj), si industrija močno prizadeva prodreti tudi na 
evropski trg. To je nujno za njen obstoj. 

Industrializacija Spodnjega Podravja s Prlekijo 

Po 2. svetovni vojni je bilo Spodnje Podravje s Prlekijo popolnoma neindustriali-
zirano. V vsem povojnem obdobju do leta 1989 je število industrijskih delavcev v 
regiji naraščalo. V docela agrarni pokrajini se je začela industrializacija razmeroma 
pozno. Leta 1948 je industrija zaposlovala le 1453 delavcev ali 1,2 % vseh sloven-
skih industrijskih delavcev. Število zaposlenih se je najbolj povečalo v obdobju od 
leta 1948 do 1960 in v obdobju od leta 1975 do 1980. Po letu 1989, ko je industrija 
zaposlovala največ — 14.461 delavcev, se je njihovo število začelo naglo zmanj-
ševati in marca 1996 pristalo na 8600 delavcih. Število delavcev se je v zadnjih šestih 
letih zmanjšalo za 40,5 %, kar je več kot v Sloveniji (38,7 %), kjer je padanje začelo 
že leta 1987. Vzroke lahko iščemo v specifični panožni strukturi regijske industrije, 
večjem deležu delovno intenzivnih industrijskih panog, veliki horizontalni in ver-
tikalni povezanosti nekaterih industrijskih podjetij z giganti, ki so propadli (TAM), 
prepočasni modernizaciji proizvodnje in preveliki odvisnosti podružničnih podjetij 
od ekonomske uspešnosti matičnih podjetij. Marca 1996 je bilo na območju upravne 
enote Ptuj 4701 industrijskih delavcev, v ljutomerski občini je bilo 2121 in v or-
moški 1778 delavcev. 

Tabela 1: Število zaposlenih v industriji in povprečna letna stopnja rasti števila 
zaposlenih v industriji (v %) 

LETO LJUTOMER ORMOŽ PTUJ REGIJA SLOVENIJA 

število stopnja število stopnja število stopnja število stopnja število stopnja 

rasti rasti rasti rasti rasti 

1948 428 109 916 - 1453 - 117404 -

1960 851 8.2 193 6.4 3887 27,0 4931 19,9 188337 5,0 

1965 1351 11,8 332 14,4 4617 3,8 6300 5,6 226283 4,0 

1970 1534 2,7 390 3,5 4177 - 1 , 9 6101 - 0 , 6 250936 2,2 

1975 1756 2,9 611 11,3 4842 3,2 7209 3,6 310476 4,7 

1980 2684 10,6 1327 23,4 6864 8,4 10875 10,2 348754 2,5 

1985 3084 3,0 1765 6,6 7407 1,6 12256 2,5 371677 1,3 
1986 3147 2,0 2111 19,6 7701 4,0 12959 5,7 379056 2,0 

1987 3120 - 0 , 9 2002 - 5 , 2 7850 1,9 12972 0,1 380992 0,5 

1988 3104 -0 ,5 1981 -1 ,1 8972 14,3 14057 8,4 376522 - 1 , 2 
1989 3129 0,8 2139 7,8 9193 2,5 14461 2,9 372337 -1 ,1 
1990 2976 - 4 , 9 2064 -3 ,5 8335 -9 ,3 13375 -7 ,5 353972 - 4 , 9 

1991 2813 -5 ,5 2103 1,9 6654 -20 ,2 11570 -13 ,5 315522 -10 ,9 

1992 2563 -8 ,9 2117 0,7 6041 - 9 , 2 10721 -7 ,3 285069 -9 ,7 

1993 2288 -10 ,7 2101 - 0 , 8 5347 -11 ,5 9736 -9 ,2 259703 - 8 , 9 

1994 2313 1,1 1994 -5 ,1 5034 -5 ,9 9341 -4 ,1 250386 - 3 , 6 

1995 2104 -9 ,0 1932 -3 ,1 4789 - 4 , 9 8825 -5 ,5 239050 -4 ,5 

mar. '96 2121 0,8 1778 -8 ,0 4701 - 1 , 8 8600 - 2 , 6 233445 -2 ,3 
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Delež industrijskega aktivnega prebivalstva (od vsega aktivnega prebivalstva) je 
bil leta 1961 v obravnavanem območju samo 9,6 % (v Sloveniji 29,1 %), kar priča o 
izjemno nizki stopnji industrializacije. Do leta 1991 je delež aktivnega industrijskega 
prebivalstva iz leta v leto rasel in dosegel 26,8 %, vendar je bil še vedno precej pod 
slovenskim povprečjem (35,7 %). Spremenila so se tudi razmerja v stopnji industri-
alizacije med posameznimi občinami. Po letu 1961 se je najbolj povečala stopnja 
industrializiranosti v ljutomerski in ormoški občini, kar je razumljivo, saj sta bili ti 
dve v preteklosti še povsem agrarni. Do leta 1991 je Ljutomer s 30 ,6% industri-
jskega aktivnega prebivalstva prehitel Ptuj, ki je imel 28,9 % aktivnih industrijskih 
prebivalcev. Najslabše je bila industrializirana ormoška občina (23,0 %). Glede na ta 
najbolj reprezentativen kazalec stopnje industrializacije je regija še danes med naj-
manj industrializiranimi v Sloveniji. 

Tabela 2: Industrializacijske stopnje (v %) 

delež aktivnih delež zaposlenih 
v industriji v industriji 

1961 1971 1981 1991 1960 1970 1980 1990 

Ljututomer 7,9 17,6 28,9 30,6 ""> O 1 49,9 53,6 56,5 
Ormož 3,9 7,5 18,9 23,0 11,3 20,1 39,7 52,0 
Ptuj 11,8 15,7 26,5 28,9 38,8 35,7 39,4 44,3 
Skupaj 9,6 14,6 25,6 26,8 34,5 36,5 42,2 44,8 
Slovenij 29,1 32,3 37,0 35,7 44,5 46,2 45,0 54,9 

delež industrije v delež aktivnih 
družbenem prooizvodu v kmetijstvu 

1960 1970 1980 1990 1961 1971 1981 1991 

Ljutomer 19,6 46,6 44,4 46,5 69,0 52,8 39,7 34,7 
Ormož 2,4 18,6 25,1 41,5 75,3 64,8 48,7 44,5 
Ptuj 55,0 57,0 41,7 46,2 65,5 51,7 33,0 30,8 
Skupaj 44,8 52,1 40,3 45,5 68,0 54,3 37,0 34,0 
Slovenija 54,9 56,2 45,8 44,4 31,5 24,5 13,8 13,0 

Delež zaposlenih v regijski industriji (od vseh zaposlenih) je bil leta 1960 precej 
nižji kot v Sloveniji in se je v naslednjih tridesetih letih dvignil na 47,6%, kar 
presega slovensko povprečje (46,0 %). Tudi glede na delež industrijskih delavcev je 
ljutomerska občina prevzela vodilno mesto. Leta 1990 je bilo v Ljutomeru kar 
56,5 % vseh delavcev zaposlenih v industriji, v Ormožu 52,0 % in na Ptuju 44,3 %. 
Tako visoka deleža industrijskih delavcev v ljutomerski in ormoški občini sta 
posledica zakasnele industrializacije in prepočasnega odpiranja novih delovnih mest 
v terciarnem in kvartarnem sektorju. Na drugi strani pa je Ptuj utrpel večje izgube 

327 



Andreja Slavec 

delovnih mest v industriji po letu 1989. Največje spremembe v regiji je gotovo doži-
vela ormoška občina, kar je razumljivo, saj je bila po 2. svetovni vojni povsem nein-
dustrializirana. 

V celotni regiji, kjer živi 5,2 % slovenskega prebivalstva in dela 3,7 % sloven-
skih industrijskih delavcev, so leta 1990 ustvarili 3 ,6% družbenega proizvoda 
slovenske industrije. Medtem ko se je delež industrijskih delavcev v regiji povečal 
od leta 1960 do 1990 za 13,1 %, se je delež industrije v družbenem proizvodu regije 
povečal le za 0,7 %. To je predvsem posledica nesorazmerja med rastjo števila 
industrijskih delavcev in ekonomsko učinkovitostjo industrije v ptujski občini, kjer 
se je v obravnavanem obdobju delež industrijskih delavcev povečal za 5,5 %, delež 
industrije v družbenem proizvodu pa zmanjšal za 8,8 %. Kljub absolutnemu nara-
ščanju števila zaposlenih v industriji in deležu zaposlenih v industriji se vse od leta 
1960 delež industrije v družbenem proizvodu regije ni bistveno povečal. Leta 1990 
je industrija ustvarila 45,5 % družbenega proizvoda, kar je blizu slovenskega 
povprečja (44,4 %). Vendar so se v tem času zmanjšale razlike med posamznimi 
občinami. Najbolj se je povečal delež industrije v družbenem proizvodu ormoške 
občine. Z 2,4 % leta 1960 se je dvignil na 41,5 % leta 1990, kar je bilo še vedno pod 
regijskim povprečjem. V ljutomerski občini se je ta delež prav tako dvignil, v ptujski 
občini pa se je precej zmanjšal. Ptujska občina je leta 1990 prispevala kar 71,3 % 
družbenega proizvoda regijske industrije (62,3 % zaposlenih v regiji), ljutomerska 
občina 14,8 % (22,2 %) in ormoška občina 13,9 % (15,5 %). Ker je ptujska občina 
ustvarila večino družbenega proizvoda regijske industrije je ekonomska uspešnost 
oziroma neuspešnost industrije v tej občini močno vplivala na nihanje industrijskega 
družbenega proizvoda v regiji. Tako visoki deleži industrije v družbenem proizvodu 
so posledica izrazite neuspešnosti kmetijskega sektorja, ki kljub nadpovprečno 
visokemu deležu aktivnega kmečkega prebivalstva ustvari sorazmerno nizek delež 
družbenega proizvoda. Na drugi strani pa slabo razvita terciarni in kvartarni sektor 
nimata pomembnega deleža. Izjema pri tem je bila le ptujska občina. 

Medtem ko ljutomerska občina glede na delež aktivnega industrijskega prebi-
valstva in delež zaposlenih v industriji izkazuje najvišjo stopnjo industrializacije v 
regiji, je ekonomski pomen ptujske industrije še vedno največji. Ormoška občina v 
vseh pogledih zaostaja. Za celotno regijo pa velja, da je še vedno slabo industri-
alizirana. 

Ekonomski pomen industrije 

Pomen industrije v gospodarstvu Spodnjega Podravja s Prlekijo se je zaradi za-
kasnele industrializacije krepil vse od 60. let tega stoletja. Leta 1990 se je regija po 
deležu industrije v družbenem proizvodu približala slovenskemu povprečju in pred-
stavljala pomemben element v gospodarski strukturi regije. Kljub temu pa je bil 
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družbeni proizvod na zaposlenega v industriji vedno nekoliko nižji kot v Sloveniji in 
tudi osebni dohodki industrijskih delavcev so zaostajali za slovenskim povprečjem. 

Industrija je leta 1990 ustvarila 46 ,5% družbenega proizvoda ljutomerske ob-
čine, 46,2 % ptujske občine in 41,5 % ormoške občine. 

Podatki o ekonomskem poslovanju industrije za leto 1995 kažejo, da se je in-
dustrija znašla v hudih finančnih težavah. Regijska industrija je tega leta pridelala 
3,317.888.000 tolarjev izgub ali 2,844.500 tolarjev na zaposlenega. Samo proiz-
vodnja barvnih kovin je pridelala tolikšne izgube, da jih celotna regijska industrija ni 
zmogla pokriti. Poleg te panoge so poslovale z izgubo, vendar precej manjšo, še 
strojna industrija, proizvodnja tekstilne preje in tkanin, proizvodnja bazičnih 
kemičnih izdelkov, proizvodnja živil, končnih lesenih izdelkov, električnih strojev in 
naprav ter proizvodnja pijač. Vseh sedem industrijskih panog je pridelalo le 4,6 % 
vseh izgub. V panogah, ki so poslovale z izgubo, je bilo zaposlenih 63,3 % vseh v 
raziskavo zajetih delavcev. Največji dobiček v regiji so ustvarile panoge, katerih 
lokacija v regiji se veže na naravno bogastvo. To so proizvodnja gradbenega materi-
ala, proizvodnja usnja in krzna, predelava kemičnih izdelkov ter proizvodnja kamna, 
gramoza in peska. Te industrijske panoge so po številu zaposlenih obrobnega pome-
na v panožni strukturi industrije. Vse panoge, ki so bile nosilke industrijskega raz-
voja, so se znašle v skrajno neugodnem finančnem položaju. Ekonomsko uspešneje 
poslujejo le manjša podjetja. Najslabše poslovne rezultate dosega industrija občine 
Kidričevo, z izgubo pa posluje tudi industrija v občini Ljutomer (izgube so 40-krat 
manjše kot v Kidričevem) in Majšperk (izgube so 67-krat manjše kot v Kidričevem). 
Najboljše gospodarske rezultate so dosegli v Gorišnici, Ormožu in Ptuju, vendar 
moramo poudariti, da so bili dobički industrije v vseh treh občinah zelo skromni. 

Med vzroki za slabo poslovanje so podjetja največji pomen pripisovala izgubi 
trga, zastarelosti proizvodnih sredstev, nekonkurenčnosti proizvodov na tujem trgu, 
neplačevanju opravljenih storitev s strani naročnikov, prešibkemu vlaganju v marke-
ting in izobraževanje delavcev, skromnim investicijam v modernizacijo proizvodnje 
ter prepočasnemu uvajanju novih proizvodnih tehnik in tehnologij. 

Izguba jugoslovanskega trga po letu 1989 je industrijo močno prizadela. Še leta 
1977 je regijska industrija izvozila samo 5,3 % svojih izdelkov (slovenska industrija 
11,6%). Delež izvoza se je sicer vse do leta 1989 povečeval in dosegel 12,0%, 
vendar je bil še vedno bistveno nižji kot v Sloveniji. Izguba jugoslovanskega trga je 
industrijska podjetja prisilila k iskanju novih trgov v tujini. Pri tem so bila nekatera, 
zlasti ptujska podjetja uspešna, saj se je delež izvoza dvignil na 40,1 % skupne pro-
daje in celo presegel slovensko povprečje. Največ izvaža ptujska industrija (50,0 %), 
sledi ji ormoška (28,7 %), najmanj pa ljutomerska (11,6 %). 

Med pomembnejše vzroke za ekonomski neuspeh sodijo tudi zastarelost proi-
zvodne opreme, slaba strojna opremljenost industrije in prepočasno uvajanje novih 
proizvodnih programov. Moč pogonskih strojev in naprav na zaposlenega v regiji se 
je z 8,7 kW leta 1980 kljub zmanjšanju števila zaposlenih znižala na samo 4,6 kW 
leta 1992. Medtem ko je bila strojna opremljenost še leta 1980 bistveno boljša kot v 
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Sloveniji (5,7 kW na zaposlenega), je do leta 1992 močno zdrknila pod slovensko 
povprečje (8,1 kW na zaposlenega). To je posledica šibkih investicij v modernizacijo 
proizvodne opreme vse do leta 1990 in povečevanja deleža delovno intenzivnih 
panog v panožni strukturi industrije. Do velikega zaostajanja v investiranju industrije 
je prišlo v 80. letih. Leta 1980 so v regijsko industrijo usmerili samo 20,2 % vseh 
investicij (v Sloveniji 41,5 %) in leta 1989 le 29,4 % (v Sloveniji 51,6 %). Po letu 
1989, ko je industrija zašla v hudo krizo, so se začeli zavedati tudi tega problema, 
zato so leta 1994 kar 63,8 % vseh sredstev za investicije namenili industriji. Največ 
so investirali v ptujski in ljutomerski občini, kjer je tudi več podjetij z zastarelo 
proizvodno opremo in slabšo strojno opremljenostjo. 

Prostorska razporeditev industrije 

Industrija Spodnjega Podravja s Prlekijo je izrazito neenakomerno razporejena v 
prostoru. Na eni strani imamo močno koncentracijo industrijskih delovnih mest v 
treh občinskih središčih: Ptuju, Ljutomeru in Ormožu, na drugi pa skoraj povsem 
neindustrializirano preostalo ozemlje. To se kaže tudi v različni panožni strukturi 
industrije. Industrija je bila locirana v šestih občinah oziroma enajstih naseljih. V 
preostalih petih občinah v regiji ni bilo niti enega industrijskega podjetja. Na Ptuju, 
v Ljutomeru in Ormožu, kjer je večina pomembnejših industrijskih podjetij, je bilo 
leta 1995 skoncentriranih kar 71,8 % vseh industrijskih delavcev v regiji. Z izjemo 
Kidričevega, kjer je bilo leta 1995 zaposlenih 15,9 % vseh industrijskih delavcev v 
regiji, ter Brega s 6,5 % industrijskih delavcev, lahko rečemo, da je bila vsa preostala 
agrarna pokrajina povsem neindustrializirana. Tako so bila leta 1995 v regiji le 4 
naselja z več kot 1000 industrijiskimi delovnimi mesti. Na Ptuju je delalo 2464 
delavcev, v Ljutomeru 1907, v Ormožu 1648 in v Kidričevem 1333. Breg je imel 
547 zaposlenih v industriji. Žabjak, Draženci, Zabovci, Formin, Središče ob Dravi in 
Boreči pa so imeli manj kot 150 industrijskih delovnih mest. 

V zadnjih dvajsetih letih niti eno novo naselje ni pridobilo industrijskega obrata. 
Lokalna razvojna politika je očitno dajala prednost izgradnji industrijskih obratov v 
občinskih središčih, zaradi česar je prišlo do izrazito neenakomernega družbeno-
ekonomskega razvoja v regiji. Občinska središča so imela številne lokacijske pre-
dnosti (boljšo prometno dostopnost, boljšo komunalno infrastrukturo ...), tukaj pa je 
bila tudi večja koncentracija denarja. Vsa industrijska naselja v regiji izkazujejo 
določene skupne lokacijske karakteristike. Kar devet naselij leži neposredno ob 
Dravi ali na njenem južnem bregu, le Ljutomer in Boreči sta na skrajnem severo-
vzhodu regije. Razen Kidričevega, Dražencev in Borecov vsa naselja ležijo ob rekah 
in rečicah. Značilna je tudi koncentracija naselij vzdolž magistralne ceste Maribor-
Ptuj-Zagreb in Ptuj-Ormož. Nekoliko slabše prometno dostopna so le Kidričevo, 
Breg, Boreči in Ljutomer. Razen Brega vsa naselja ležijo v neposredni bližini 
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železniške proge. Imajo tudi ugoden položaj glede na potek elektroenergetskega 
omrežja, Boreci, Kidričevo, Ptuj, Breg in Ljutomer pa imajo tudi priključek na 
plinovodno omrežje. 

Leta 1995 so imela vsa tri največja industrijska naselja v regiji srednje razvejano 
panožno strukturo. V Ljutomeru je bilo razvitih največ — 14 industrijskih panog (od 
32 v Sloveniji). Največji delež zaposlenih je odpadel na proizvodnjo gotovih tekstil-
nih izdelkov, proizvodnjo končnih lesenih izdelkov in živilsko industrijo. Na Ptuju, 
kjer je bilo 10 industrijskih panog, so največji delež industrijskih delavcev zaposlo-
vale živilska industrija, proizvodnja prometnih sredstev in proizvodnja gotovih 
tekstilnih izdelkov. Za Ormož z 9 industrijskimi panogami je značilna prevlada 
strojne industrije, živilske industrije in proizvodnje usnjene obutve. Med preostalimi 
izrazito industrijsko monostrukturnimi kraji je izjema le Kidričevo s petimi indu-
strijskimi panogami. Vendar je bilo tu kar 83,0 % vseh industrijskih delavcev zapo-
slenih v pridobivanju barvnih kovin, 9,8 % pa v proizvodnji bazičnih kemičnih izdel-
kov. V Dražencih je tovarna krmil, v Žabjaku in Borecih sta opekarni, v Zabovcih je 
mlin, v Središču ob Dravi sta dva obrata živilsko predelovalne industrije, na Bregu 
pa proizvodnja preje in tkanin ter proizvodnja usnjene obutve. V Forminu sta zasto-
pani dve industrijski panogi: proizvodnja električne energije in kovinsko predelo-
valna dejavnost. 

Značilna je tudi izrazita majhnost industrijskih obratov. V obeh največjih indu-
strijskih krajih Ptuju in Ljutomeru ima več kot 90 % vseh podjetij manj kot 250 
zaposlenih. V Ormožu je ta delež nekoliko nižji (78,6 %), medtem ko imajo vsa 
druga naselja razen Brega in Kidričevega zelo majhne industrijske obrate. Leta 1995 
je imel samo Talum iz Kidričevega več kot 1000 zaposlenih. 

Možnosti bodočega razvoja industrije 

Izrazito agrarna in slabo industrializirana pokrajina Spodnjega Podravja s Prleki-
jo razen naravnih virov, rodovitnih tal in cenene delovne sile nadaljnji industria-
lizaciji ne daje nobenih posebnih prednosti. Z izjemo izboljšanja prometnega 
položaja po izgradnji pirnske avtoceste se tudi v prihodnje lokacijska privlačnost te 
regije za industrijo ne bo povečala. Zato se zastavljata dve vprašanji: 

— kako sanirati obstoječo depresivno industrijo in 

— v kakšni smeri naj poteka nadaljnji industrijski razvoj v regiji. 

Sanacija obstoječe industrije je brez dvoma zelo zapleten in drag proces. Če bi 
želeli ohraniti delovna mesta v tako imenovanih "zdravih industrijskih jedrih", ki 
imajo glede na svoje poslovanje boljše perspektive za bodoči razvoj, bi bilo treba 
izvesti cel niz ukrepov. Na prvem mestu se je treba lotiti modernizacije proizvodne 
opreme in tehnologije ter uvajanja novih tržno zanimivih proizvodnih programov. 
Danes previsoki stroški delovne sile v kombinaciji z zastarelo proizvodno tehniko in 
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tehnologijo, državno gospodarsko politiko do izvoznikov ter tržno nezanimivimi 
proizvodnimi programi povzročajo nekonkurenčnost proizvodov na tujem trgu. To je 
eden glavnih razlogov za slab gospodarski položaj podjetij v regiji. Poleg nave-
denega bo treba v prihodnje veliko denarja in naporov vložiti v izboljšanje kvalifi-
kacijske strukture zaposlenih, ki je precej slabša kot v slovenski industriji. Primanj-
kljaj delavcev z visoko, višjo in srednjo izobrazbo je namreč povezan z vprašanjem 
usposobljenosti menedžerskega kadra v podjetjih. Visok delež pol- in nekvali-
ficiranih delavcev pa izpostavlja vprašanje njihove sprejemljivosti za tehnične, 
tehnološke in organizacijske inovacije. Večje investiranje v marketing bi pripomoglo 
k boljši prodaji izdelkov doma in v tujini. 

Zaradi usklajenega reševanja navedenih problemov in zmanjšanja stroškov bi se 
morala podjetja medsebojno povezati. Skupne probleme (kot npr. dodatno izobra-
ževanje delavcev, skupno nastopanje na tujem trgu, skupno iskanje novih trgov ...) bi 
lahko reševali na nivoju industrijskih panog, občin ali celotne regije. 

Ob vsem tem se postavlja vprašanje, ali je nadaljnja industrializacija na tem ob-
močju smiselna. Na eni strani regija s svojo agrarno in turistično funkcijo pretirane 
industrializacije ne potrebuje. Na drugi strani pa so lokacijski faktorji, vključno pre-
sežke delovne sile (ob zelo visoki stopnji brezposelnosti v regiji), še vse premalo 
izkoriščeni. Zato bi morali ubrati pot t. i. zmerne industrializacije. Industrijski razvoj 
naj bi v prihodnje temeljil na širitvi proizvodnje obstoječih ekonomsko uspešnih 
industrijskih podjetij in odpirnju novih manjših industrijskih obratov. Ti v regiji že 
sedaj izkazujejo boljše gospodarske rezultate in so pri izbiri lokacije veliko bolj ela-
stični. Pri ustanavljanju novih obratov bi se morali v bodoče opirati na naravne 
danosti regije in kvalificirano brezposelno delovno silo. To so v prvi vrsti obrati 
živilske industrije, ki bi se navezali na neposredno bližino kmetijske proizvodnje. Ti 
obrati bi pripomogli tudi k dvigu kmetijske pridelave, povečanju dohodkov iz 
kmetijstva, specializaciji kmetijske proizvodnje, s kooperacijskimi pogodbami pa k 
večji varnosti zaslužka kmetov. Uspešno bi zapolnili vrzel na slovenskem trgu, ki je 
še vedno velik uvoznik živilskih izdelkov, hkrati pa bi proizvajali tudi za izvoz. 

Glede na lokacijsko elastičnost, obstoječo panožno strukturo industrije in kvalifi-
cirano delovno silo predlagamo tudi ustanavljanje manjših obratov kovinske, strojne 
in tekstilne industrije. Ti imajo tudi večje možnosti za kooperantsko sodelovanje z že 
obstoječimi podjetji. 
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GEOGRAFSKI VIDIKI ŽIVLJENJSKE RAVNI 

PREBIVALSTVA 

Marko Krevs* 

GEOGRAPHICAL ASPECTS OF LEVEL OF LIVING 

Abstract 

Presented are regional differences in the level of living in Spodnje Podravje with Prlekija, 

different aspects of this phenomenon, common index of level of living by local communities, 

types of local communities as to similar indicators of the level of living, and certain results of 

questioning urban, suburban, and rural populations in the discussed area. 

Key words: Level of living, Regional differences, Spodnje Podravje, Prlekija, Slovenia 

Življenjska raven prebivalstva je kompleksna informacija, ki je ne moremo in ne 
znamo v celoti izmeriti. Zato je njeno ocenjevanje vedno le bolj ali manj posrečen, 
po Hornu (1993, 89) "na kritiko že vnaprej obsojen" poizkus prikaza in vrednotenja 
ene ali več razsežnosti pojava. Običajno jo opredelimo z dobrinami in storitvami (po 
Swednerju, 1982, z "razvitostjo življenjskih razmer"), ki jih ima na voljo prebi-
valstvo neke države, skupina prebivalcev ali posameznik za svoje zasebno in javno 
življenje. Prav zaradi izredne širine pojma in njegove kompleksnosti pa lahko ka-
zalci življenjske ravni kakovostno osvetlijo tudi medsebojno prepletenost gospo-
darskih, družbenih in prostorskih razsežnosti vsakodnevnega življenja prebivalstva 
ter medregionalne razlike. 

Dosedanje slovenske raziskave življenjske ravni prebivalstva so izhajale iz dr-
žavnih povprečij ali so obravnavale le droben del problematike na primeru izbranih 
mest. Cilj naše raziskave pa je poizkus kompleksne opredelitve življenjske ravni na 
lokalni ravni (po krajevnih skupnostih) ter proučitev mikroregionalnih razlik v 
življenjski ravni prebivalstva v Spodnjem Podravju s Prlekijo. Obravnavano obmo-
čje je s tega vidika zelo zanimivo, ne le ker sodi med najmanj razvita in najbolj 
"kmetijska" območja v Sloveniji, temveč tudi zaradi velikih razlik med mikrore-
gijami. Ker nismo našli ustrezne metodologije za opredelitev (merjenje) življenjske 
ravni in prav tako tudi ne za proučevanje omenjenih regionalnih razlik, smo za po-
trebe te raziskave poizkusili izbrati metode, ki bi nas pripeljale čim bližje zasta-
vljenemu cilju. 

* Mag., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Univerza v Ljubljani, 
1000 Ljubljana, SLO. 
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Osrednji dejavnik, ki je določal izbor metod in tudi prostorsko raven raziskave, 
je bila dostopnost ustreznih podatkov. Čeprav smo kot geografi poleg ekonomskih in 
socialnih želeli vključiti v raziskavo tudi prostorske oziroma podatke o okolju, nam 
je zaradi pomanjkanja slednjih za tako podrobno raven in hkrati za celotno območje 
regije to uspelo opraviti le v omejenem obsegu. 

Na podlagi literature in dostopnosti podatkov smo opredelili vsebine in kazalce 
različnih vidikov življenjske ravni. Predvsem za potrebe primerjave med krajevnimi 
skupnostmi smo na podlagi delnih indeksov, ki kažejo različne razsežnosti pojava, 
izračunali skupni (združeni) indeks življenjske ravni prebivalstva. Na podlagi podo-
bnosti z vidika različnih razsežnosti življenjske ravni smo krajevne skupnosti zdru-
žili v skupine (tipe), katerih značilnosti nam kažejo glavne lokalne (mikroregionalne) 
oblike pojava v obravnavani regiji. S pomočjo terenskega dela na izbranih mestnih, 
obmestnih in podeželskih območjih smo proučili, kako prebivalstvo razume in 
vrednoti različne vidike življenjske ravni ter pridobili nekaj osnovnih informacij tudi 
o varnosti, onesnaženju okolja, izrabi prostega časa in učinkih življenjske ravni v 
pokrajini, o katerih nismo imeli na voljo drugih podatkov. 

Uporabljene metode 

Sodobne opredelitve in metode merjenja življenjske ravni so zelo kompleksne. 
Vse želijo ugotoviti in prikazati količino in kakovost zadovoljevanja "življenjskih 
potreb" oziroma izpolnjevanja "življenjskih pogojev" posameznika ali prebivalstva 
nekega območja. Vseh vsebin življenjske ravni očitno ni mogoče vključiti v razis-
kavo. Zato težimo k izboru takšnih kazalcev, ki neposredno ali posredno predsta-
vljajo kar največji del pojava. 

Na podlagi izkušenj številnih avtorjev v tujini ter dostopnih podatkov smo se 
odločili za prikaz življenjske ravni prebivalstva z desetih vidikov, ki jih zelo splošno 
poimenujemo: "premoženje prebivalstva", "premoženje kmečkih gospodarstev", 
"bivanje", "delo", "prebivalstvo", "izobraževanje", "oskrba in storitve", "zdravje", 
"prosti čas" ter "prostor". Poleg navedenih bi bilo verjetno smiselno vključiti še 
nekatere vidike, kot na primer "varnost" ali "promet", vendar tega zaradi pomanjka-
nja podatkov nismo mogli narediti. 

Za vsak vidik življenjske ravni smo izmed dostopnih izbrali nekaj kazalcev 
(skupaj 56; tabela 1), ki naj bi kar najbolje prikazali posamezne razsežnosti pojava. 
Žal za vse vsebine, zlasti za "zdravje", "prosti čas" in "prostor", nismo našli dovolj 
kakovostnih podatkov, zato smo uporabili le posredne kazalce, kot na primer število 
ambulant na prebivalca (kot kazalec "lokalne razvitosti zdravstvenega varstva") ali 
gostoto prebivalcev (kot kazalec povprečne stopnje dostopnosti poseljenih območij). 
Posebnost prikazanega pristopa je zlasti uporaba "premoženja kmečkih gospo-
darstev" kot enakovrednega drugim vidikom življenjske ravni. Glavna razloga zanjo 
sta nadpovprečen pomen kmetijstva na obravnavanem območju ter "neuspešnost" 
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podatkov o dohodnini pri prikazovanju stvarnih prihodkov gospodinjstev s kmečkim 
gospodarstvom, njihovih prihrankov pri izdatkih za hrano ali celo prihodkov od pro-
daje pridelkov na črno. 

Tabela 1: Vsebine (indeksi) in kazalci1 življenjske ravni 

Premoženje prebivalstva: bruto osnova dohodnine na prebivalca (+), % zave-
zancev v najnižjem dohodnin, razredu (-), % zavezancev v treh najvišjih doho-
dninskih razredih (+), število vzdrževanih na dohodninskega zavezanca (-), število 
prebivalcev na osebni avto (-), % avtomobilov, starih do 3 leta (+). 
Premoženje kmečkih gospodarstev: njivskih površin (ha) na kmečko gospodar-
stvo (+), sadovnjakov (ha) na kmečko gospodarstvo (+), vinogradov (ha) na kmečko 
gospodarstvo (+), število sadnih dreves (vključno s trto) na kmečko gospodarstvo 
(+), število govedi, konj in prašičev na kmečko gospodarstvo (+), število kokoši na 
kmečko gospodarstvo (+), število kmetijskih vozil in priključkov (traktorjev, kom-
bajnov, priklopnikov) na kmečko gospodarstvo (+), površina kmetijskih gospo-
darskih zgradb (hlevov, silosov, shramb) na kmečko gospodarstvo (+), % kmečkih 
gospodarstev, ki uporabljajo umetna gnojila (+), % kmečkih gospodarstev, ki 
uporabljajo sredstva za varstvo rastlin (+). 
Bivanje: % stanovanj, zgrajenih pred letom 1945 (-), % stanovanj, zgrajenih po 
letu 1980 (+), % stanovanj s priključki na vodovod, kanalizacijo, električno omre-
žje in s centralno kurjavo (+), % stanovanj brez priključkov na vodovod, kana-
lizacijo, električno omrežje in brez centralne kurjave (-), % stanovanj s kuhinjo, 
kopalnico in straniščem (+), število prebivalcev na sobo (-), % stanovanj v 
zasebnih individualnih hišah (+). 

Delo: % brezposelnih (-), % zaposlenih v terciarnem in kvartarnem sektorju (+). 
Prebivalstvo: indeks staranja (do 15 let/nad 65 let) (+), % kmečkega prebivalstva 
(-), % prebivalcev nad 15 let z višjo ali visoko izobrazbo (+), % prebivalcev nad 
15 let z dokončano osnovno šolo ali brez končane OŠ (-), % "Neslovencev" (-), % 
prebivalcev, ki so od rojstva v naselju stalnega bivališča (+), naravni prirastek na 
1000 prebivalcev (+). 
Izobraževanje: šolajočih se (na osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah) na pre-
bivalca (+), vpisanih osnovnošolcev na vpisanega visokošolca (-). 
Oskrba, storitve: število prodajaln na prebivalca (+), število obrtnikov (storitve) 
na prebivalca (+), število gostinskih in turističnih podjetij na prebivalca (+). 
Zdravje: število zdravstvenih in zobozdravstvenih ambulant na prebivalca (+), šte-
vilo lekarn na prebivalca (+). 

1 Vrednosti posameznih kazalcev so pretvorjene v z-vrednosti: podpovprečne vrednosti 
imajo negativne vrednosti, nadpovprečne pa pozitivne. Primer: če določeni kazalec "pozitivno 
vpliva" na delni indeks življenjske ravni, lahko ta indeks zmanjša, če kaže podpovprečne 
vrednosti! V oklepaju j e z znakom nakazan način vpliva vrednosti posameznega kazalca na 
delni indeks življenjske ravni. 
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Prosti čas: število športnih in rekreativnih društev, klubov,... na prebivalca (+), 
število društev, združenj, organizacij na prebivalca (+), število gledališč in kine-
matografov na prebivalca (+), število muzejev, galerij, zbirk, knjižnic na prebivalca 
(+), število počitniških stanovanj na 100 stanovanj (+). 

Prostor: gostota prebivalcev (+), povpreč. oddalj. najbližjega centralnega naselja 
(-), število dnevnih migrantov (na delo, v šolo) na prebivalca (-), število avtomo-
bilov na km2 (+), število prodajaln na km2 (+), število obrtnikov (storitve) na km2 

(+), število gostinskih in turističnih podjetij na km2 (+), število zdravstvenih in 
zobozdravstvenih ambulant na km2 (+), število športnih in rekreativnih društev, 
klubov na km2 (+), društev, združenj, organizacij na km2 (+), število šol (osnovnih, 
srednjih, višjih in visokih) na km2 (+), % gozdnih površin (+). 

Na podlagi navedenih kazalcev smo za vsak vidik življenjske ravni prebivalstva 
izračunali t. i. delni indeks življenjske ravni. Po vzoru iz podobne raziskave (Smith 
1973, Estes 1984; po Cutter 1985, 43) smo uporabili t. i. aditivni model z norma-
liziranimi spremenljivkami: delni indeks za določen vidik življenjske ravni je sešte-
vek z-vrednosti kazalcev, ki smo jih uporabili za osvetlitev te vsebine. Tako zagoto-
vimo, da so posamezni kazalci enakovredno upoštevani v izračunu indeksa. Čeprav 
vrednosti izračunanih indeksov ne podajo absolutne informacije, nam služijo za vse 
nadaljnje analize: za izračun skupnega indeksa življenjske ravni, za razvrščanje 
krajevnih skupnosti v tipe in za ugotavljanje značilnosti teh tipov. 

Ker smo za računanje posameznih delnih indeksov uporabili različno število 
kazalcev, seštevki (delni indeksi) med seboj niso neposredno primerljivi. Prav tako 
jih ne moremo neposredno sešteti, saj bi delni indeksi, ki so izračunani iz več 
kazalcev, imeli relativno večji vpliv na skupni indeks življenjske ravni. Zato smo za 
računanje tega skupnega indeksa po vzoru druge sorodne raziskave (Focas, Genty, 
Murphy 1995) uporabili nekoliko drugačen aditivni model: vrednosti posameznega 
delnega indeksa smo najprej rangirali (nižji rang pomeni boljšo uvrstitev posamezne 
krajevne skupnosti) in nato za vsako krajevno skupnost sešteli range delnih indeksov. 
Seštevek je skupni indeks življenjske ravni (manjše vrednosti pomenijo višjo 
"skupno življenjsko raven"). Tudi ta nam ne kaže absolutne ocene življenjske ravni, 
temveč nam služi le za medsebojno primerjavo med krajevnimi skupnostmi. 

V vsebinskem smislu je zelo pomembno vedeti, da za nobeno vrsto indeksov ne 
moremo ugotoviti, kateri izmed kazalcev (pri računanju delnega indeksa) oziroma 
delnih indeksov (pri računanju skupnega indeksa) je koliko prispeval k vsoti. 
Problema ne opazimo, če seštevamo vrednosti sorodnih kazalcev. Težava pa lahko 
nastane pri razlagi skupnega indeksa, saj lahko k njegovi višini prispevajo zelo 
različni delni indeksi. Zgodi se lahko na primer, da je enaka vrednost skupnega 
indeksa na nekem območju posledica velike premožnosti prebivalstva, na drugem pa 
dobre opremljenosti kmetijskih gospodarstev. Predvsem zaradi tega razloga smo 
poleg računanja skupnih indeksov izdelali tudi tipologijo krajevnih skupnosti glede 
na delne indekse življenjske ravni. 
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Za medsebojne primerjave med indeksi življenjske ravni smo opravili korekcij-
sko analizo. Pojavne oblike življenjske ravni po krajevnih skupnostih smo ugotavlja-
li s pomočjo hierarhične metode razvrščanja v skupine (cluster-analiza, Wardova 
metoda). Krajevne skupnosti smo združevali v skupine na podlagi podobnosti vre-
dnosti delnih indeksov življenjske ravni. S pomočjo diskriminančne analize smo 
ugotovili, kateri delni indeksi najbolje ločujejo skupine (tipe) krajevnih skupnosti 
med seboj. Tisti so namreč najbolj primerni za primerjavo krajevnih skupnosti na 
obravnavanem območju z vidika življenjske ravni in so imeli tudi največji vpliv pri 
zgoraj navedenem določanju tipov. 

Dohodnina 

Med kazalci življenjske ravni zasluži dohodnina kratko posebno obravnavo. Naj-
prej zato, ker je dohodek na prebivalca ali soroden kazalec (na primer bruto narodni 
dohodek na prebivalca) po svetu dolga leta služil kot edini kazalec življenjske ravni, 
nato pa še zato, ker imamo v Sloveniji tovrstne podatke šele zadnjih nekaj let in jih 
za raziskovalne in planerske namene šele preizkušamo. V celotni regiji je povprečna 
bruto osnova dohodnine na prebivalca v letu 1993 znašala manj kot 72 % povprečne 
slovenske osnove. Le v petih krajevnih skupnostih (Franc Osolnik, Olga Meglič, 
Bratje Reš, Jože Potrč in Boris Ziherl) je osnova dohodnine presegala slovensko 
povprečje, v 11 krajevnih skupnostih ni dosegla niti polovice, v treh (Mala Nedelja, 
Juršinci in Vitomarci) pa niti 40 % slovenskega povprečja. Karta bruto osnove do-
hodnine na prebivalca (karta 1) nazorno pokaže, da Haloze in pretežni del Sloven-
skih goric v obravnavani regiji sodijo med območja z najnižjim dohodkom na prebi-
valca v Sloveniji. Le krajevna skupnost Ormož in nekaj krajevnih skupnosti v se-
danji občini Ptuj dosegajo ali nekoliko presegajo slovensko povprečje. Karta deležev 
davčnih zavezancev v najnižjem dohodninskem razredu (karta 2) posredno kaže 
nesimetričnost porazdelitve zavezancev po dohodninskih razredih. Območje z višjim 
deležem "najšibkejših" davkoplačevalcev, kot znaša slovensko povprečje, je še obse-
žnejše kot območje podpovprečne osnove dohodnine na prebivalca. Na to območje 
sodi celo Ormož, medtem ko so na boljšem kot "povprečna slovenska krajevna 
skupnost" v osrednjem delu današnje občine Ptuj ter v krajevnih skupnostih Kidri-
čevo in Ljutomer. V velikem delu Haloz in Slovenskih goric več kot 80 % vseh zave-
zancev sodi v najnižji dohodninski razred. 

Indeksi življenjske ravni 

Rezultati nadaljnje analize, ki temelji na delnih indeksih življenjske ravni, potr-
jujejo hipotezo, da so podatki o dohodkih prebivalstva res temeljnega pomena za 
vrednotenje življenjske ravni prebivalstva. Osnovni vzorec razmestitve življenjske 
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Karta 1: 

BRUTO OSNOVA DOHODNINE NA PREBIVALCA 1993 

izražena z deležem slovenskega povprečja 

<60% slovenskega povprečja 
(med 10% KS z najnižjimi 
vrednostmi v Sloveniji) 

60-90% slovenskega povprečja 
(med KS s podpovprečnimi 
vrednostmi v Sloveniji) 

90-120% slovenskega povprečja 
(med KS z nadpovprečnimi 
vrednostmi v Sloveniji) 

>120% slovenskega povprečja 
(med 10% KS z najvišjimi 
vrednostmi v Sloveniji) 

Mediana za slovenske KS: 89.5% 
(polovica KS ima nižjo, druga polovica pa 
višjo vrednost) 

Vsebina in izdelava karte: mag. Marko Krevs, Filozofska fakulteta, 

Oddelek za geografijo, Ljubljana 

Podatki o dohodnini: Zavod RS za statistiko, Ljubljana 

Obrisi krajevnih skupnosti: GURS - GIC, Ljubljana 



Karta 2: 

DELEŽ DAVČNIH ZAVEZANCEV V NAJNIŽJEM DOHODNINSKEM RAZREDU 

Podatki o dohodnini za leto 1993 

Vsebina in izdelava karte: mag. Marko Krevs, Filozofska fakulteta, 

Oddelek za geografijo, Ljubljana 

Podatki o dohodnini: Zavod RS za statistiko, Ljubljana 

Obrisi krajevnih skupnosti: GURS - GIC, Ljubljana 

<40% davčnih zavezancev 
(med 10% KS z najnižjimi 
vrednostmi v Sloveniji) 

40-60% davčnih zavezancev 
(med KS s podpovprečnimi 
vrednostmi v Sloveniji) 

60-80% davčnih zavezancev 
(med KS z nadpovprečnimi 
vrednostmi v Sloveniji) 

>80% davčnih zavezancev 
(med 10% KS z najvišjimi 
vrednostmi v Sloveniji) 

Mediana za slovenske KS: 59.4% 
(polovica KS ima nižjo, druga polovica pa 
višjo vrednost) 



Karta 3: 

SKUPNI INDEKS ŽIVLJENJSKE RAVNI PREBIVALSTVA 

Vsota rangov delnih indeksov življenjske ravni 

Vsota rangov delnih indeksov: 

(nižja vrednost je ugodnejša) 

<205 
(med 20% KS z najnižjimi 
vrednostmi v regiji) 

206 - 278 
(med KS s podpovprečnimi 
vrednostmi v regiji) 

279 - 363 
(med KS z nadpovprečnimi 
vrednostmi v regiji) 

364-418 
(med 20% KS z najvišjimi 
vrednostmi v regiji) 

Mediana za KS v regiji: 278 
(polovica KS ima nižjo, druga polovica pa 
višjo vrednost) 

Vsebina in izdelava karte: mag. Marko Krevs, Filozofska fakulteta, 

Oddelek za geografijo, Ljubljana 

Obrisi krajevnih skupnosti: GURS - GIC, Ljubljana 
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ravni namreč v grobem ostaja podoben kot na zgoraj predstavljenih kartah, tako pri 
prikazu indeksa "premoženja prebivalstva" kot pri skupnem indeksu življenjske 
ravni. Tudi korelacijska analiza nam pokaže sorazmerno visoko stopnjo pozitivne 
povezanosti med indeksom "premoženja prebivalstva" in drugimi indeksi, na primer 
indeksom "bivalnih razmer", "zaposlitvenim", "izobraževalnim" in "prebivalstve-
nim" indeksom. Morda celo nekoliko v nasprotju s pričakovanji pa smo ugotovili so-
razmerno močno negativno korelacijsko povezanost tega indeksa z indeksom "pre-
moženja kmečkih gospodarstev". Nenavadno je namreč, da je visoka stopnja opre-
mljenosti oziroma veliko premoženje kmečkih gospodarstev v nasprotju s splošnim 
premoženjem prebivalstva. Žal nam razpoložljivi podatki ne omogočajo iskanja 
vzrokov za ta pojav. 

Razlike v skupnem indeksu življenjske ravni (karta 3) se večinoma ujemajo s 
pričakovanji: največje sklenjeno območje najvišjih (neugodnih) vrednosti indeksa so 
Haloze, v Slovenskih goricah pa so tako nizko uvrščene le krajevne skupnosti De-
strnik, Vitomarci, Polenšak in Železne Dveri. Podpovprečni (ugodni) skupni indeks 
imajo skoraj vsa pretežno ravninska območja razen krajevnih skupnosti Videm, 
Velika Nedelja in Logarovci-Berkovci. Najvišjo življenjsko raven kaže metoda v 
Ptuju, Ormožu in Ljutomeru, poleg tega pa še v Dornavi (zelo ugodna "zaposlitveni" 
in "prebivalstveni" indeks; kljub podpovprečni osnovi dohodnine na prebivalca!) in 
Veržeju (zelo ugodni indeksi "premoženja kmečkih gospodarstev", "izobraževanja" 
in "bivalnih razmer"). 

Tipi krajevnih skupnosti glede na življenjsko raven prebivalstva 

S pomočjo metode razvrščanja v skupine smo na podlagi vseh desetih delnih 
indeksov življenjske ravni določili pet med seboj dobro ločenih skupin krajevnih 
skupnosti. Značilnosti skupin (tipov) krajevnih skupnosti oziroma pojavne oblike 
življenjske ravni prebivalstva na lokalni ravni v obravnavani regiji smo določili s 
povprečnimi vrednostmi za vsak delni indeks življenjske ravni. Opisno podane kom-
binacije značilnih vrednosti indeksov ter posameznim skupinam (tipom) pripadajoče 
krajevne skupnosti so podane v tabeli 2, razmestitev tipov pa je prikazana na karti 4. 

Tipa 4 in 5 združujeta mestne krajevne skupnosti v Ptuju. Velika večina delnih 
indeksov življenjske ravni je visoka; za oba tipa je značilno skromno premoženje 
kmečkih gospodarstev. Glavni razliki med tipoma predstavljata nizek delni indeks 
razvitosti prostočasnih dejavnosti v krajevnih skupnostih tipa 4 (verjetno predvsem 
posledica velikega števila prebivalcev) ter izredno slabe bivalne razmere v krajevnih 
skupnostih tipa 5. Zanimivo je, da druge "urbane" krajevne skupnosti, kot so Ormož, 
Ljutomer ali Kidričevo, ne odstopajo od drugih ravninskih občin. Pretežni del sle-
dnjih sodi v tip 3. Območja, ki sodijo v preostala dva tipa (tip 1 in 2), so pretežno 
kmetijska z negativnimi vrednostmi večine delnih indeksov življenjske ravni. Kra-
jevne skupnosti, ki so uvrščene v tip 1, se razlikujejo od tistih v tipu 2 predvsem v 
nadpovprečnem indeksu "zdravstvenega varstva". 

343 



Karta 4: 

TIPI KRAJEVNIH SKUPNOSTI GLEDE NA RAZLIČNE VIDIKE ŽIVLJENJSKE RAVNI 

Obrisi krajevnih skupnosti: GURS - GIC, Ljubljana 
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Z diskriminančno analizo smo ugotovili štiri razsežnosti, po katerih se predsta-
vljeni tipi krajevnih skupnosti ločijo med seboj. Prvo razsežnost predstavljata indeks 
"oskrbe in storitev" ter indeks "prostočasnih dejavnosti", drugo indeksi "premoženja 
prebivalstva", "bivalnih razmer", "zaposlitve", "prebivalstvenih značilnosti" in "izo-
braževanja", tretjo "zdravstveni" indeks ter četrto "prostorski" indeks in indeks "pre-
moženja kmečkih gospodarstev". Tipi krajevnih skupnosti se najbolj razlikujejo med 
seboj glede na delne indekse življenjske ravni, ki so zgoraj po razsežnostih navedeni 
na prvem mestu: torej glede na indeks "oskrbe in storitev", "premoženja prebival-
stva", "zdravstveni" in "prostorski" indeks. 

Tabela 2: Tipi krajevnih skupnosti glede na vsebine življenjske ravni prebivalstva 

Tip 

Značilnosti 

(neomenjene so blizu povprečja za 
celotno regijo) 

Krajevne skupnosti 

N 

1 

izredno močno podpovprečno 
premoženje prebivalstva, bivalne 
razmere; podpovprečen prostorski 
indeks, "zaposlitveni" indeks in 
značilnosti prebivalstva; močno 
nadpovprečno zdravstveno varstvo; 
nadpovprečno premoženje kmečkih 
gospodarstev 

Ivanjkovci, Cirkulane, Juršinci, 
Podlehnik, Zavrč 

5 

2 

podpovprečno premoženje 
prebivalstva, bivalne razmere, 
prostorski indeks, značilnosti 
prebivalstva, oskrba in storitve; 
nadpovprečno premoženje kmečkih 
gospodarstev 

Mala Nedelja, Cezanjevci, 
Logarovci-Berkovci, Radoslavci, 
Razkrižje, Stara cesta, Železne 
Dveri, Kog, Miklavž pri Ormožu, 
Tomaž pri Ormožu, Velika Nedelja, 
Destrnik, Dolena, Leskovec, 
Polenšak, Ptujska gora, Stoperce, 
Trnovska vas, Vitomarci, Žetale 

20 

3 

nadpovprečne bivalne razmere; 
podpovprečen prostorski indeks 

Cven, Križevci pri Ljutomeru, 
Ljutomer, Stročja vas, Veržej, 
Ormož, Podgorci, Središče ob 
Dravi, Cirkovce, Dornava, 
Gorišnica, Grajena, Hajdina, 
Kidričevo, Lovrenc na Dravskem 
Polju, Majšperk, Markovci, Heroja 
Lacka-Rogoznica, Videm pri Ptuju, 
Budina-Brstje, Spuhlja, Turnišče 

22 
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Marko Krevs 

4 

izredno močno nadpovprečno 
premoženje prebivalstva, bivalne 
razmere, prostorski indeks; 
nadpovprečne še značilnosti 
prebivalstva, izobraževanje, 
"zaposlitveni" indeks; izredno 
močno podpovprečno premoženje 
kmečkih gospodarstev; 
podpovprečna razvitost 
prostočasnih dejavnosti 

Boris Ziherl, Bratje Reš, Franc 
Osolnik, Ivan Spolenak, Jože Potrč, 
Olga Meglič 

6 

5 

izredno močno nadpovprečno 
premoženje prebivalstva, oskrba in 
storitve, prostočasne dejavnosti, 
prostorski indeks; izredno močno 
podpovprečno premoženje kmečkih 
gospodarstev, bivalne razmere 

Dušan Kveder, Tone Žnidarič 

2 

Izbrani rezultati ankete o življenjski ravni 

S terenskim delom smo poskušali ugotoviti poglede prebivalstva na življenjsko 
raven v svojem okolju in v svojem gospodinjstvu. S pomočjo študentov oddelka za 
geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani smo opravili temeljito anketiranje pribli-
žno 150 gospodinjstev, in sicer na Ptuju (mesto, obmestje), v Cirkulanah, Žetalah, 
Dobrini, Drakovcih, Mali Nedelji, Veliki Nedelji in Miklavžu. Oglejmo si odgovore 
na nekaj izbranih vprašanj iz ankete. Navajamo tudi rezultate preverjanja statistične 
pomembnosti razlike med odgovori v mestu, obmestju in na podeželju. Če ni zapisa-
no drugače, so razlike statistično pomembne. 

Med kazalci, ki po njihovem mnenju najbolje odsevajo življenjsko raven prebi-
valstva, so anketiranci najpogosteje navedli naslednje (nad polovica anketiranih; 
navedeneni so po padajoči frekvenci): dohodek na prebivalca (87 % anketirancev), 
infrastrukturna opremljenost stanovanj (vodovod, elektrika, plinovod, telefon,...) 
(85 %), dostopnost zdravniške pomoči (82 %), število prebivalcev na zdravnika 
(79 %), stopnja brezposelnosti (77 %), izobrazbena in poklicna sestava prebivalstva 
(73 %), bivalni objekti in stanovanjske površine (velikost, starost,...), število avto-
mobilov na prebivalca, siva in črna ekonomija (kmetovanje, vrtnarjenje, zasebne 
storitve in proizvodnja,... nezakonita prodaja storitev ali blaga), potrošnja v trgovini 
na drobno na prebivalca, dostopnost kulturnih ustanov (kino, gledališče, pevski zbor, 
knjižnica,...), stopnja onesnaženosti zraka, vode, hrup, potrošnja energije na prebi-
valca, število kriminalnih dejanj na prebivalca, število članov gospodinjstva, izraba 
prostega časa (npr. % časa, porabljenega za rekreacijo, kulturo,...), delež obdelo-
valnih površin, politična stabilnost (število demonstracij, stavk, izgredov,...), položaj 
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naselja bivanja v hierarhiji centralnih naselij (opremljenost s centralnimi funkcijami 
— t. j. trgovine, šole, uradi, zdravstvo, banke,...), količina odpadkov na prebivalca, 
dostopnost živinozdravniške (veterinarske) pomoči, dostopnost rekreativnih in šport-
nih objektov/površin. Nismo ugotovili povezanosti odgovorov z lokacijo anketiranja 
(mesto, obmestje, podeželje). 

Mnenja o razlikah v življenjski ravni v bivalnem okolju anketirancev so različna 
in tudi ti odgovori se ne razlikujejo pomembno med območji anketiranja. Po mnenju 
večine vprašanih pa naj bi se razlike v življenjski ravni povečevale. 

V njihovem življenjskem okolju ljudje nalagajo pretežni del "prostih" finančnih 
sredstev (po pokritju osnovnih življenjskih stroškov) v stanovanje oziroma hišo 
(68 % anketiranih), šolanje otrok oziroma varstvo otrok (55 %), avtomobil (43 %) in 
gospodinjsko opremo (32 %). V nasprotju z našimi pričakovanji so "vikende" in 
"dejavnosti v prostem času" navedli le redki med anketiranimi (19 % oziroma 7 %). 
Skoraj vsi anketiranci bi bili pripravljeni finančno (40 % anketirancev), z lastnim 
delom (60 %) ali nasveti (29 %) podpreti akcijo za izboljšanje njihovega bivalnega 
okolja. Še najmanjšo pripravljenost za finančno in delovno pomoč so izrazili v ob-
mestju, medtem ko so si odgovori v mestu in na podeželju podobni. 

Velika večina meni, da spreminjanje življenjske ravni v njihovem okolju povzro-
ča majhne ali precejšnje spremembe (ne pa bistvenih). Te spremembe je opazil 
večjih delež anketirancev na podeželju, kot v obmestju in mestu. 

Zaradi pomanjkanja objektivnih informacij o onesnaženosti okolja, varnostnih 
razmerah in izrabi prostega časa smo anketirancem zastavili tudi vprašanja o tej pro-
blematiki. Odgovori o onesnaženosti okolja so se glede onesnaženosti zraka, pitne 
vode, površinskih voda in hrupa izrazito razlikovali med obmestjem, kjer so bile 
"pritožbe" najmočnejše, ter mestom in podeželjem. Le glede onesnaženosti z od-
padki so bili v povprečju sorodnega mnenja. Z varnostjo ureditve prometa za pešce 
so najbolj zadovoljni v mestu, nasprotno pa se glede nevarnosti majhnega in večjega 
kriminala najmanj ogrožene počutijo na podeželju. V skladu s pričakovanji se bolj 
zavedajo nevarnosti naravnih nesreč in ujm na podeželju kot v mestu in obmestju. 

V povprečju skoraj vsi anketiranci prosti čas izkoriščajo na naslednji način: vsak 
dan gledajo televizijo, na 3 do 4 dni obiščejo prijatelje ali sorodnike ter skoraj vsak 
dan berejo časopise, revije ali knjige. Približno dve tretjini med njimi več kot dve 
tretjini leta vsak dan delajo na vrtu, v sadovnjaku, vinogradu, na njivi ali v gozdu, 
dober teden letno porabijo za izlete in potovanja, na dva tedna obiščejo kulturno 
prireditev, na tri tedne gredo na zabavo ali veselico ter vsak drugi dan na sprehod. 
Manj kot polovica jih vsak četrti dan obišče gostinski lokal, vsake tri dni se ukvar-
jajo z rekreativnimi in športnimi dejavnostmi ter približno pol leta vsakodnevno 
opravljajo drugo delo v prostem času. Po območjih anketiranja so se pokazala nasle-
dnja večja odstopanja. Na podeželju nekoliko manj gledajo televizijo, se bistveno 
redkeje ukvarjajo z rekreativnimi ali športnimi dejavnostmi, zelo redko obiščejo kul-
turno prireditev, zabavo ali veselico, medtem ko berejo pogosteje kot v predmestju 
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in redkeje kot v mestu. V mestu in obmestju precej manj časa porabijo za "dela v 
naravi" kot na podeželju. Preseneča ugotovitev, da se najpogosteje sprehajajo v na-
ravi na podeželju in precej manj v obmestju. Prijatelje, sorodnike in gostinske lokale 
najpogosteje obiskujejo anketiranci iz obmestja, daleč najredkeje pa meščani. 

Zanimivo je, da sta kljub izboru različno premožnih anketirancev kar dve tretjini 
med njimi ocenili življenjsko raven svojega gospodinjstva kot srednje visoko, petina 
kot nizko in le izjeme kot visoko (8 % anketirancev) ali zelo nizko (4 %). Nihče je ni 
ocenil zelo visoko. Razlik v odgovorih med mestom, obmestjem in podeželjem sko-
raj ni. 

Sklepna spoznanja 

Uporabljena metodologija ni imela neposrednih zgledov v domači geografski 
literaturi in planerski praksi. Ker nimamo opravljene tovrstne raziskave za celotno 
Slovenijo, nismo težili k opredelitvi območij s "sprejemljivo" ali "nesprejemljivo" 
življenjsko ravnijo prebivalstva z vidika slovenskega povprečja. Želeli smo le raz-
kriti dostopne kazalce in razsežnosti pojava, ki kar najbolje pripomorejo k njegovi 
opredelitvi ter najbolje kažejo regionalne razlike z vidika življenjske ravni. Čeprav 
so uporabljene metode sorazmerno preproste, menimo, da nam je v veliki meri uspe-
lo doseči zastavljeni cilj. 

V prihodnjih raziskavah bi kazalo popraviti nekatere predpostavke, zlasti tisto, 
da prebivalstvo zadovoljuje pretežni del "življenjskih potreb" na območjih krajevnih 
skupnosti. Slednje morda do neke mere drži. Vendarle pa bi bilo treba prikazati do-
stopnost nekaterih storitev, objektov ali površin s stvarnejšo oceno oddaljenosti in ne 
le s prisotnostjo na območju krajevne skupnosti. 

Še enkrat opozorimo, da smo merili življenjsko raven na podlagi različno kako-
vostnih kazalcev, predvsem pa, da nekaterih njenih razsežnosti, na primer varnosti, 
prometa in kakovosti okolja, zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov nismo vključili 
v raziskavo. 

V grobem se glavne poteze razlik v življenjski ravni prebivalstva ujemajo z gla-
vnimi reliefnimi enotami ter z njimi povezanimi gospodarskimi in prebivalstvenimi 
procesi v preteklosti in danes. Težko govorimo o izrazitejših razlikah med mesti in 
podeželjem, saj le Ptuj pri uporabi vseh kompleksnih metod (indeksov, tipologije) 
jasno izstopa, medtem ko se Ormož in Ljutomer velikokrat ne razlikujeta od oko-
liških ravninskih podeželskih krajevnih skupnosti. V splošnem ugotavljamo ugo-
dnejše kompleksne kazalce življenjske ravni na pretežnem delu površin v občinah 
Ptuj, Ljutomer in Dornava, na manjšem delu površin v občinah Ormož in Gorišnica, 
na območju posamezne krajevne skupnosti pa še v občinah Videm in Majšperk. V 
preostalih občinah prevladujejo krajevne skupnosti z nizkimi in najnižjimi vredno-
stmi kazalcev življenjske ravni. 
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OCENA GOSPODARSKE MOČI 
PREBIVALSTVA IN LOKALNIH SKUPNOSTI (OBČIN) 
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EVALUATION OF ECONOMIC POWER OF 
POPULATION AND LOCAL COMMUNITIES (MUNICIPALITIES), 

BASED ON THE SOURCES OF INCOME 

Abstract 

The article discusses a theoretical definition of the comprehension of economic power, on the 

levels of local communities and citizens; it is based on the current legislation and expert lite-

rature. The proposal is offered for the selection of representative indicators to evaluate eco-

nomic power of municipalities and the population. Discussed are also the analysis and the 

evaluation of the economic power of the municipalities and the population in the regions of 

Spodnje Podravje with Prlekija. 

Key words: Local community, Population, Economic power, Regional development 

Uvod 

Družbene spremembe, ki jih je prinesla osamosvojitev Slovenije, pomenijo uva-
janje zakonitosti tržnega gospodarstva na vseh področjih družbenega dogajanja. Z 
uveljavitvijo novega koncepta lokalne samouprave, ki občino postavlja v vlogo 
samostojnega gospodarskega subjekta, ki mora z ustrezno organizacijo javnih služb 
zagotavljati možnosti za kvalitetno življenje prebivalstva na svojem območju, se 
občina pojavlja kot odločilen dejavnik regionalnega razvoja na mikroregionalni 
ravni. Za uspešno izvajanje z zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij po-
staja relevantno predvsem vprašanje gospodarske moči občine, s katero more le-ta 
zagotoviti zadovoljiv nivo družbene/komunalne infrastrukture. Navedena vprašanja 
doslej še niso bila obravnavana v geografskih raziskavah, zato smo z našim pri-
spevkom skušali na primeru območja, ki predstavlja zaradi prepletenosti urbanih in 
podeželskih območij primerno okolje za preizkus metodološkega pristopa, opredeliti 
teoretične vidike obravnavane problematike ter podati empirično analizo obravna-
vanega območja. 

* Dipl. geog., svetovalec Vlade, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 
5, 1000 Ljubljana, SLO. 
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Razvojne možnosti lokalnih skupnosti so se v analizah regionalnega razvoja 
obravnavale predvsem z vidika obstoječih naravnogeografskih in družbenogeograf-
skih struktur in procesov ter sektorsko, po področjih človekove dejavnosti v pokra-
jini. Ocena gospodarske razvitosti posameznih območij temelji navadno na analizi 
obstoječih potencialov, manj pa so bili v tovrstne raziskave vključeni finančni para-
metri (kapitalski, fiskalni ipd.), ki po našem mnenju predstavljajo enega pomembnej-
ših virov za načrtovanje naložb, s katerimi lahko občina vzdržuje in razvija doseženo 
raven javne infrastrukture oziroma vzpostavlja ugodne razmere za razvoj gospodar-
stva na svojem območju. 

Metodološki pristop 

Nakazana problematika je bila v domači geografski teoriji do sedaj le posredno 
obravnavana. Tuja ekonomsko geografska literatura pogosto uporablja davčno osno-
vo (income tax) kot enega od kazalcev za ugotavljanje gospodarske razvitosti posa-
meznih ožjih območij, zlasti za ponazoritev razlik v gospodarski (pogosteje tudi 
kupni) moči prebivalstva. Zato predloženega pristopa ne moremo vrednotiti v luči 
dosedanjih sorodnih raziskav v Sloveniji. Vsekakor bo treba predloženo metodolo-
gijo preizkusiti in dopolniti tudi na širši ravni ter v drugih okoljih. 

Spremembe v sistemu financiranja javne porabe v Sloveniji ter spremembe davčne 
zakonodaje, skupaj z predpisi o financiranju občin, omogočajo analizo obsega in vi-
rov dohodkov prebivalstva kot tudi lokalnih skupnosti. Dostopnost podatkov je ve-
zana na uradne vire, kar omogoča tekoče spremljanje in objektivnost tovrstnega 
pristopa ter daje možnost za preveritev predloženih analitičnih kriterijev. 

Pojem ekonomske moči v odnosu do kazalcev 

gospodarskega razvoja 

Vse do leta 1991 je Zavod Republike Slovenije za statistiko spremljal in obja-
vljal družbeni proizvod na prebivalca, ki je bil najpogosteje uporabljan kazalec 
stopnje gospodarske razvitosti posamezne občine ter osebne dohodke na zaposlenega 
v družbenem sektorju po občinah, kot kazalec ekonomske moči prebivalstva v ob-
čini. Odkar je Statistični urad Republike Slovenije prešel na izračun bruto domačega 
proizvoda po konceptu SNA (Svstem of National Accounts — UN in OECD), ki 
uporablja širši, tržni koncept obravnavanja proizvodnje, ne opravlja več izračunov 
po občinah. Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov in metodoloških omejitev se ne 
predvideva izračunavanje bruto domačega proizvoda na ravni občin, ampak izdelava 
regionalnih računov. Ta pa bo mogoča šele po določitvi statističnih regij. Namesto 
tega se v analizah uporablja bruto dodana vrednost na prebivalca oz. zaposlenega. 
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Ocena gospodarske moči prebivalstva in lokalnih skupnosti (občin) na osnovi vira dohodka 

Tako od leta 1991 dalje nimamo na razpolago nobenega uradnega statističnega ka-
zalca o ekonomski moči občine. (Pečar, 1995, 4) 

Analiza gospodarske moči občin 

Ker bruto domačega proizvoda na ravni posameznih občin ne moremo ugota-
vljati, smo se pri opredeljevanju ekonomske moči naslonili na podatke Ministrstva 
za finance o financiranju občin. Zakon o financiranju občin določa, da občinam pri-
pada 30 % dohodnine, ki se zbere na območju občine skupaj s sredstvi izravnave do 
z zakonom določene ugotovljene ravni zagotovljene javne porabe, za financiranje 
javnih služb s področja šolstva, zdravstva, otroškega varstva, sociale in deloma 
komunalnih storitev. Poleg tega občinam pripadajo nelimitirani prihodki za financi-
ranje drugih nalog, med katerimi so davek od premoženja, komunalne takse, nado-
mestilo za uporabo stavbnega zemljišča, del nadomestila za degradacijo in uzurpa-
cijo prostora ter del odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih in gozdnih 
zemljišč ter nekateri drugi prihodki. Navedeni podatki so dosegljivi le za preteklo 
leto 1995, ki je bilo tudi prvo leto delovanja novih občin. Zato ne omogočajo 
trdnejšega sklepanja o gospodarski moči posameznih občin. Poseben problem je 
namreč določitev dejanskega premoženja novih občin, ki v nobeni slovenski občini 
še ni rešen, zaradi zapletov pri razdelitveni bilanci premoženja nekdanjih občin. 
Predstavljeni podatki naj zato služijo predvsem kot ponazoritev trenutnih razmerij 
med posameznimi viri dohodkov. 

Za pridobitev podrobnejših podatkov o strukturi virov dohodkov posameznih ob-
čin na območju Podravja s Prlekijo smo izvedli posebno anketo, s katero smo želeli 
pridobiti podatke iz zaključnih računov občin za leto 1995. Čeprav so vse občine na 
obravnavanem območju že sprejele zaključne račune za leto 1995, so le štiri (Mestna 
občina Ptuj, Videm, Ljutomer in Kidričevo) od enajstih odgovorile z izpolnjenim 
vprašalnikom. To deloma kaže na odnos do obravnavane tematike, saj bi občine mo-
rale že na začetku svojega delovanja vzpostaviti pregleden sistem svojih financ. De-
loma pa so razlogi za tako slab odziv gotovo tudi v dokaj majhnem obsegu sredstev, 
ki so jih imele te občine na razpolago za aktivnosti, s katerimi bi že na začetku 
zagotovile trdnejšo gospodarsko osnovo razvoju posameznih delov občin, ki v večini 
primerov sodijo med demografsko ogrožena, slabše razvita območja v Sloveniji. 

Analiza gospodarske moči prebivalstva 

Do uveljavitve nove davčne zakonodaje, ki je leta 1990 uvedla obvezno prijavo 
vseh virov dohodkov kot osnovo za izračun dohodnine oziroma davka na dohodek, 
je bilo skoraj nemogoče izračunavati dohodke prebivalstva po nižjih teritorialnih 
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enotah (občine, krajevne skupnosti), ker so za posamezen vir obstajale različne 
evidence, ki tudi niso bile vse domicilno orientirane. K prijavi dohodka pa so bili 
zavezani le tisti, ki so presegali z zakonom določene vrednosti v posameznem letu. 
Doseženi dohodek na prebivalca na ravni posameznih krajevnih skupnosti ni nado-
mestilo za do sedaj uporabljane kazalce, vendar pa je za sedaj edini kazalec, ki kaže 
ekonomsko moč prebivalstva in vsaj deloma tudi občine oziroma krajevne skupnosti. 
Čeprav krajevne skupnosti ne predstavljajo več uradne teritorialne enote, skušamo z 
analizo razporeditve ustvarjenega dohodka na tej ravni pokazati na poseben vidik 
gospodarske moči posameznih območij Slovenije in opozoriti na številne razlike, ki 
se pojavljajo na področju ekonomske moči v okvirih novih občin. 

Sedanja davčna napoved oziroma točneje napoved za odmero dohodnine vsebuje 
podatke o plači, nadomestilih plače, stimulacijah, regresih ter drugih prejemkih iz 
delovnega razmerja, pokojnini, ki jo prejema zavezanec v Sloveniji ali iz tujine, dr-
žavnih ali drugih nagradah, prejemkih iz pogodb, katastrskem dohodku, dohodku iz 
dejavnosti, ki jo opravljajo kot zasebniki podjetniki, ter dobičku iz kapitala, dohod-
kih iz premoženja in dohodkih iz premoženjskih pravic. Obsega torej vse vire do-
hodkov posameznika in nam s tem daje osnovo za ugotavljanje razlik, ki se pojavlja-
jo tako glede stratifikacije slovenske družbe po posameznih dohodninskih razredih 
kot tudi razlik med posameznimi območji. Analiza na ravni nekdanjih krajevnih 
skupnosti nam omogoča zelo podrobno določanje območij, ob tem pa izpolni pogoje 
varovanja osebnih podatkov, kar podatki o virih dohodkov posameznega državljana 
nedvomno tudi so. 

Viri dohodkov, ki jih je posamezni državljan Slovenije dolžan prijaviti v vsako-
letni davčni napovedi, predstavljajo le del dejanske ekonomske moči slovenskega 
prebivalstva. Za zdaj ostaja neznana vrednost nepremičnin in investicijske opreme, 
ki je v lasti posameznikov, prav tako bi v to kategorijo sodile tudi premičnine, kot so 
na primer avtomobili, ali na drugi strani umetniška dela. Pomemben element so 
prihranki prebivalstva in vrednostni papirji, ne nazadnje tudi lastniški certifikati. 

Ekonomska moč prebivalstva je v našem primeru zožena le na tisti del imetja 
slovenskih državljanov, ki se izkazuje v rednih ali občasnih dohodkih v toku posa-
meznega leta. Ti sicer lahko izvirajo tudi iz dohodkov od oddajanja nepremičnin v 
najem, dohodkov od obresti, donosa vrednostnih papirjev in posredno izkazujejo tudi 
druge elemente ekonomske moči posameznika oz. vrednosti imetja posameznika. 
Vrednost teh elementov se navadno ocenjuje le na makroekonomski ravni, ker pa 
njihov obseg nasproti dohodkom iz delovnega razmerja dosega le nekaj odstotkov, 
ugotovitev naše analize ne bi bistveno spremenili. V strukturi dohodnine, odmerjene 
za leto 1993, dosegajo davki od osebnih prejemkov oz. plač kar 93,3 %, davek od 
osebnih prejemkov, ki jih prebivalci dosežejo s priložnostnim opravljanjem storitev 
le 3,3 %, davek od dohodkov iz dejavnosti (dobička) samo 2,2 % in davek od do-
hodkov iz premoženjskih pravic, pri čemer je večinoma dosežen z avtorskimi pravi-
cami, komaj 1,8 %. 
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Regionalne razlike v prihodkih občin 

Podatki o prihodkih občin so prikazani predvsem za ponazoritev osnovnih raz-
merij med glavnimi viri financiranja občinskih proračunov, kot so bili izkazani v 
gradivu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance konec leta 1995, kot osnovo za 
korigirani izračun zagotovljene porabe občin v letu 1995. Dejstvo, da je bilo leto 
1995 prvo leto delovanja novih občin, je pokazalo na potrebo po uskladitvi meril za 
oblikovanje finančne izravnave. V pregled smo vključili podatke o sredstvih, ki se 
zbirajo na osnovi 30 % deleža dohodnine, podatek o vseh sredstvih zagotovljene 
porabe in nelimitiranih prihodkih občine. Slednji dve kategoriji tvorita dejansko vse 
prihodke občin. Iz tabele 1 so razvidne razlike v obsegu posameznih kategorij pri-
hodkov, ki kažejo na velike razlike med Mestno občino Ptuj, občinama Ormož in 
Ljutomer, ki sta ostali v nekdanjih mejah, in novo nastalimi občinami, ki imajo 
bistveno skromnejše možnosti za zagotavljanje kvalitetnejše gospodarske osnove. 

Tabela 1: Regionalne razlike v prihodkih občin (v 000 SIT) 

Občina Dohodnina Zagotovljena Nelimitirani Skupaj 

poraba prihodki prihodki 

Destrnik - Trnovska vas 43.097 174.034 1.813 175.847 

Dornava 31.795 92.620 578 93.198 

Gorišnica 66.825 211.035 42.708 253.743 

Juršinci 13.176 84.741 666 85.407 

Kidričevo 96.229 234.630 34.076 268.706 

Majšperk 61.198 195.611 7.915 203.526 

Ptuj 573.787 1,358.526 777.817 2,136.343 

Videm 84.037 266.590 1.899 268.489 

Zavrč 11.536 49.745 12.098 61.843 

Ormož 246.810 653.536 74.170 727.706 

Ljutomer 275.811 708.677 12.669 721.346 

Vir: Ministrstvo za finance, 1995 

Regionalne razlike v dohodkih prebivalstva 

Analiza dohodnine, izvedena za leto 1992, ko je bila prvič odmerjena, je poka-
zala na velike razlike med posameznimi območji Slovenije. Značilno je, da so pre-
težno podeželski predeli jugovzhodne in severovzhodne Slovenije, kjer je kmetijstvo 
prevladujoča gospodarska dejavnost, dosegli močno podpovprečen dohodek na pre-
bivalca. Nasprotno temu pa so prav tako slabše razviti predeli kraških območij v 
zahodni Sloveniji dosegli močno nadpovprečen dohodek, primerljiv s tistim, ki ga je 
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doseglo prebivalstvo na območju največjih slovenskih mest. Vzroki za takšne razlike 
so verjetno v izplačevanju italijanskih pokojnin, predvsem poračunov zaostalih, še 
neizplačanih delov, ki so nenormalno dvignili raven dohodka prebivalstva v krajih, 
kot je npr. Vojskarska planota ali pa na Krasu ter Blokah. Nasprotno temu so pred-
hodno omenjeni nizki dohodki na kmetijskih in predvsem vinogradniških območjih 
predvsem posledica neustrezno določanega katastrskega dohodka ter možnosti, ki jih 
imajo posamezniki za neregistrirano prodajo kmetijskih pridelkov. 

Prijavljeni dohodek na prebivalca v Sloveniji v letu 1992 je dosegel v povprečju 
240.581 SIT, razlike med nekdanjimi občinami pa so se gibale v razponu od 
146.157 SIT v nekdanji občini Lenart do 324.672 SIT, kolikor je znašal povprečni 
dohodek na prebivalca v nekdanji občini Ljubljana Center. Za primerjavo povejmo, 
da je bilo v tem letu v Sloveniji zaposlenih 692.000 oseb in da je povprečna plača 
znašala 30.800 SIT, kar pomeni letno približno 370.000 SIT. 

Analiza frekvenčne razporeditve krajevnih skupnosti v Sloveniji, glede na dose-
ženo dohodninsko osnovo na prebivalca, pokaže nekoliko presenetljivo normalno 
razporeditev. Ob tem je treba upoštevati, da je na razvitejših, urbaniziranih območjih 
število krajevnih skupnosti večje, s čimer je deloma pojasnjen tudi dokaj velik delež 
krajevnih skupnosti z nadpovprečnimi vrednostmi. 

Tudi analiza dohodnine za leto 1993 ne pokaže bistvenih sprememb z izjemo 
višjega povprečnega dohodka na prebivalca (bruto dohodninske osnove), ki je do-
segel 318.711 SIT. Enako kot leto poprej je nekdanja občina Lenart dosegla najnižji 
dohodek na prebivalca (189.604 SIT), na prvem mestu pa je nekdanjo občino Lju-
bljana Center zamenjala nekdanja ljubljanska občina Bežigrad, v kateri je povprečni 
dohodek na prebivalca dosegel skoraj pol miljona tolarjev (470.434 SIT). 

Razlika med prvo in zadnjo na lestvici se je relativno nekoliko povečala. Še 
vedno ostaja pod državnim povprečjem večina vzhodnega dela Slovenije, povprečje 
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Ocena gospodarske moči prebivalstva in lokalnih skupnosti (občin) na osnovi vira dohodka 

presegajo le krajevne skupnosti na območju regionalnih ter nekdanjih občinskih sre-
dišč, medtem ko Kozjansko, Haloze, Slovenske gorice in Goričko zaostajajo za več 
kot 50 % za slovenskim povprečjem. 

Povprečna vrednost bruto dohodninske osnove v letu 1993 je v nekdanjih 
občinah Spodnjega Podravja s Prlekijo dosegla močno podpovrečne vrednosti, saj je 
v Ljutomeru dosegla povprečno vrednost 222.482 SIT / prebivalca, v Ormožu 
228.429 SIT / prebivalca in na Ptuju 230.782 SIT/prebivalca. 
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Podrobnejše mikroregionalne značilnosti so prikazane na karti 1, iz katere je raz-
vidno, da le tretjina obravnavane regije presega povprečne vrednosti bruto dohod-
ninske osnove na prebivalca, v večini krajevnih skupnosti do 20 %, izjemoma na 
območju mesta Ptuj tudi 30 do 40 %. 

Leta 1992 je največji del oziroma dobra polovica od skupno 1,200.248 davčnih 
zavezancev spadal v najnižji dohodninski razred, "milijonarjev" v tolarjih pa je bilo 
le za slab odstotek med davčnimi zavezanci. Kot zanimivost lahko omenimo, da je 
bil povprečni dohodek na zavezanca v najvišjem dohodninskem razredu za dvajset-
krat večji od povprečnega dohodka zavezancev v najnižjem dohodninskem razredu. 
Leta 1993 je bilo zaradi spremembe davčnega cenzusa le 1,003.824 davčnih zave-
zancev, več kot polovica jih je bila v najnižjem davčnem razredu, bistveno pa se je 
povečal delež najbogatejših, torej tistih, pri katerih je dohodek na zavezanca prese-
gel 1,5 miljona SIT, ki je v letu 1993 dosegel 9,3 %. 

Na območju Spodnjega Podravja s Prlekijo je struktura davčnih zavezancev po-
dobna slovenskemu povprečju. Analizo smo opravili na ravni sedanjih upravnih 
enot, ki smiselno pokrivajo teritorij nekdanjih občin tega območja. Razlike med ob-
močjem upravne enote Ptuj in preostalima dvema so posledica obstoja gospodarsko 
najmočnejšega središča v tem delu Podravja. Zanimivo je, da na območju upravne 
enote Ormož ni bilo nobenega zavezanca v najvišjem dohodninskem razredu. Delež 
tistih, ki so presegli 1,5 miljona tolarjev dohodninske osnove, je v upravni enoti 
Ormož znašal 2,58 %, v Ljutomeru 4,04 % in na območju sedanje upravne enote 
Ptuj 4,16 %. 
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Pomemben vpliv na razlike v ekonomski moči prebivalstva v Spodnjem Podravju 

s Prlekijo ima struktura virov dohodkov prebivalstva, med katerimi več kot tri 

četrtine predstavljajo plače, dobro desetino pokojnine, vsi drugi viri pa ne presežejo 

več kot 2 %. V primerjavi s Slovenijo je viden nadpovprečen delež virov iz katastr-

skega dohodka, ki v upravni enoti Ormož doseže 3 %. Neustrezno vrednotenje proiz-

vodne sposobnosti kmetijskih površin in s tem dohodkovnega potenciala kmetijstva 

na osnovi katastrskega dohodka predstavlja veliko oviro za realno vrednotenje 

ekonomske moči prebivalstva v ruralnih območjih. 

Sklep 

Pomen ugotavljanja ekonomske moči občin in prebivalstva z vidika ocenjevanja 

stopnje in možnosti gospodarskega razvoja občin nam primerjava demografskih tren-

dov pokaže socioekonomske strukture gospodinjstev in dohodkov na prebivalca. 

Prevladujoča struktura gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom in negativni demo-

grafski trendi so značilni za območja, ki dosegajo najnižje vrednosti dohodka na 

prebivalca. Zato lahko predlagani kriterij ekonomske moči prebivalstva na ravni 

mikroregionalnih enot, kot so nekdanje krajevne skupnosti, opredelimo kot ustrezen 

sintetični pokazatelj regionalnih razvojnih možnosti. 
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Turizem, rekreacija 

in promet 

V treh različnih prispevkih o prometu so obravnavani zelo različni vidiki tega 

fenomena. V prvem je v ospredju analiza stopnje dostopnosti naselij obravnavane 

regije do avtocest, magistralnega, regionalnega ter lokalnega cestnega omrežja. Na 

podlagi teh analiz sodi Spodnje Podravje s Prlekijo med slovenske regije z razme-

roma gostim in razvejanim omrežjem cest. Vendar je, gledano v celoti, zadovoljiva 

le dostopnost do lokalnih cest. Ta je razmeroma ugodna tudi v primerjavi s celotno 

Slovenijo. Razvejano omrežje lokalnih cest v celotni regiji pa ni ustrezno povezano z 

regionalnim omrežjem. Razmeroma neuravnotežena struktura omrežja, po avtorju, 

narekuje prvenstveno racionalizacijo in sinhronizacijo obstoječega lokalnega in re-

gionalnega omrežja, kar je predpogoj za boljšo prometno integracijo med posame-

znimi funkcijskimi nivoji omrežja in s tem tudi boljše vključevanje v širši prostor. 

Rezultati analize osebnih cestnoprometnih tokov čez slovensko-hrvaške mejne 

prehode slone na posebnih anketah o vzrokih, pogostosti in ciljih čezmejnih poto-

vanj. Avtorja sta ugotovila, da so za prehajanje meje odločilni različni motivi. Na 

večini mejnih prehodov prevladujejo regionalna in lokalna potovanja, pri katerih so s 

hrvaške na slovensko stran v ospredju delovni oziroma poslovni in nakupovalni 

nagibi, iz slovenske na hrvaško stran pa obiski znancev, sorodnikov in prijateljev, 

delo na čezmejnem kmetijskem zemljišču, redkeje pa nakupovanje. Izrazit medna-

rodni tranzitni in mednarodni regionalni promet na večje razdalje je značilen le za en 

sam mejni prehod (Gruškovje). Rezultati torej kažejo, da čez upoštevane mejne 

prehode poteka živahen promet iz raznovrstnih motivov, in da je omejen pretežno na 

sosednje regije obeh držav. 

Načrtovana cesta naj bi potekala prečno čez doline in grebene obmejnega halo-

škega hribovja ter pripomogla k boljši povezanosti posameznih obmejnih pokrajin-

skih enot, ki so zaradi reliefnih svojstev prometno nepovezane. 

Tretji prispevek poroča o različnih segmentih prostočasne oziroma turistične fun-

kcije. V prvem je poudarek na obravnavanju prostočasnega ravnanja prebivalcev 

Ptuja ter na njegovih pokrajinskih učinkih, ki so posebej očitni v počitniških stano-

vanjih in pripadajočih vinogradih. V drugem osvetljuje sedanjo uveljavitev Ptuja kot 

kulturnega in zdraviliško-rekreacijskega turističnega kraja. V tretjem delu pa pred-

stavlja delne rezultate analize o dosedanji turistični uveljavitvi vinskih cest kot 

posebne oblike turistične ponudbe. Predstavljeni rezultati tudi kažejo, da Spodnje 

Podravje s Prlekijo, ki sicer ne sodi v krog tradicionalnih slovenskih turističnih po-

krajin, postopno, brez hitre ekspanzije, vendarle uveljavlja tudi svoje naravne in 

kulturne turistične potenciale. 

361 



Za Spodnje Podravje s Prlekijo je, podobno kot za mnoge druge slovenske regije, 

značilno na splošno razmeroma gosto cestno omrežje. Ker pa je pretežen del cest 

navezan na omrežje, ki se je oblikovalo na podlagi prometnega povpraševanja v tra-

dicionalni agrarni družbi v obdobju pred uveljavitvijo sodobnega motornega prome-

ta, struktura cest ne omogoča uravnotežene povezave med nižjim in višjim nivojem 

cestnega omrežja. Zaradi tega posamezni deli regije še nimajo enakomerne dosto-

pnosti do funkcij, ki so pomembne za sodobno življenje. 

Obravnavana regija se v slovenskem turizmu postopno uveljavlja s specifičnimi 

zvrstmi turizma: s kulturno-izobraževalnim, pogojenim z bogato kulturno dediščino 

ter z "vinogradniškim", navezanim na naravno posebej ustrezno vinorodno pokraji-

no. Uveljavljanje obeh zvrsti vzpodbuja prenovo in vzdrževanje posameznih urbanih 

in podeželskih pokrajinskih sestavin. Nekdaj poudarjena agrarna pokrajina z izrazito 

zaostalimi deli in s posameznimi industrijskimi središči dobiva s tem tudi vse bolj 

pomen kulturno zgodovinske ter doživljajsko bogate in privlačne pokrajine. 

Matjaž Jeršič 
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REKREACIJA IN TURIZEM 

Matjaž Jeršič* 

RECREATION AND TOURISM 

Abstract 

The first part of the article discusses the nearby recreation of Ptuj residents. The emphasis is 

laid on the analysis of the significance of individual recreational activities during working 

days and weekends, for the definition of target recreational areas, and on the establishing of 

the effects of nearby recreation on the development of second homes. 

In the second part of the article, the emphasis is laid on the discussion of the characteristics 

of tourism development, above all on the significance of thermal-mineral waters, the role of 

cultural-historical heritage and wine roads as the typical segments of tourist offer in the dis-

cussed region. 

Key words: Nearby recreation, Second homes, Tourist-health resorts, Cultural heritage, Wine 

roads 

Bližnja rekreacija — na primeru Ptuja 

Uvod 

Industrijski razvoj in z njim pogojene socialne spremembe so sprožili po drugi 

svetovni vojni prestrukturiranje prebivalstvenih navad tudi v tistih pokrajinah, ki so 

bile še v bližnji preteklosti pretežno agrarne. V tem sklopu se je pričelo spreminjati 

tudi prostočasno obnašanje. V pretežno agrarni družbi je bil pravi prosti čas zožen 

na nedelje in praznike. Prebivalstvu, ki se je zaposlilo zunaj kmetijstva, pa je med 

delovnim tednom, zlasti pa ob koncu tedna, ostajal na razpolago prosti čas, ki so ga 

lahko namenjali za različne dejavnosti, lahko za take, s katerimi so si izboljševali ži-

vljenjske razmere (dodaten zaslužek, delo na zemlji zaradi preskrbovanja z lastnimi 

kmetijskimi pridelki, zidava ali prezidava stanovanjske hiše idr.), postopoma pa 

vedno bolj tudi za tiste, ki jih uvrščamo med aktivnosti prostega časa ter so 

namenjene izključno sprostitvi, uživanju ali obnavljanju telesnih in duševnih moči 

ter kulturnemu ali družbenemu udejstvovanju. 

* Dr., prof., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Univerza v 

Ljubljani, 1000 Ljubljana, SLO. 
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Velik del prebivalcev Ptuja se je po drugi svetovni vojni priselil v mesto s po-

deželja, kar pomeni, da pripada prvi generaciji mestnih prebivalcev. S tem v zvezi se 

poraja vprašanje: v kolikšni meri je to prebivalstvo prevzelo navade urbane družbe, 

med katere sodijo tudi posebne oblike preživljanja prostega časa, ki se s posebnimi 

učinki zrcalijo tudi v pokrajini. 

V Sloveniji je razmeroma malo raziskav o prostočasnem ravnanju, še posebej o 

dejavnosti prebivalcev naših malih mest. Na eni strani je to posledica mnenja, da je 

preživljanje prostega časa osebna zadeva posameznikov, na drugi pa manjkajo 

osnovni kazalci, s katerimi bi to funkcijo človekovega ravnanja lahko analizirali. 

Pri svojem proučevanju smo se zato morali nasloniti na lastne podatke, ki smo jih 

zbrali s posebno anketo, ki smo jo zaradi finančnih možnosti omejili na populacijo 

mesta Ptuj. Menimo pa, da rezultati, pridobljeni za to populacijo, v pretežni meri ve-

ljajo za prebivalce sosednjih malih mest, saj gre v njih za podobne družbeno-ekonom-

ske dejavnike, ki pobujajo ravnanje ljudi, hkrati pa za enako pokrajinsko rekreacij-

sko ustreznost, ki prav tako sovpliva na načine preživljanja prostega časa. 

S pojmom bližnja rekreacija označujemo ravnanje prebivalcev v prostem času, 

med tednom ter ob koncu tedna (sobotah, nedeljah in praznikih), in to zunaj doma, 

prvenstveno zaradi rekreacijskih nagibov, to je obnavljanja telesnih in duševnih mo-

či. Pri tem je treba opozoriti, da meja med rekreacijskimi in nerekreacijskimi akti-

vnostmi ni vedno jasna. Nekatere dejavnosti so lahko, za posameznika, hkrati rekre-

iranje in preskrbovanje ali rekreiranje in pridobivanje materialnih dobrin (na primer: 

obdelovanje vinograda). Kdaj ima neka dejavnost rekreacijski pomen, je pogosto 

odvisno od osebnega odnosa posameznika do nje. To dejstvo smo v naši raziskavi 

upoštevali tako, da smo kot rekreacijske aktivnosti upoštevali tudi take, pri katerih se 

rekreacijski nagibi običajno prepletajo z drugimi, to je nerekreacijskimi. Beseda 

"bližnja" pa pomeni, da gre za ravnanje, ki je v prostorskem smislu navezano na ob-

močje kraja bivanja in njegovo okolico, kar je limitirano s prostim časom med 

tednom ali ob koncu tedna. 

Metodološka pojasnila. 

Anketo o bližnji rekreaciji smo izvedli v mesecu aprilu in maju 1995. Vprašanja 

so se nanašala na ravnanje v obdobju zadnjih dvanajstih mesecev, to je v času od 

aprila 1994 do aprila 1995. Vzorec anketiranih oseb se je ujemal s spolno in sta-

rostno strukturo stalnih prebivalcev Ptuja v starostni skupini nad 18 let. 

Rekreacija med tednom 

Pogostost preživljanja prostega časa med tednom je bila med upoštevano po-

pulacijo izredno raznolika. Delež tistih, ki so se zaradi rekreacijskih nagibov mudili 

zunaj doma le enkrat na teden ali še redkeje, je znašal kar 41 %. Na drugi strani pa je 

dobra tretjina ali 35,1 % prebivalcev preživela velik del svojega prostega časa zunaj 
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doma, to j e na jmanj trikrat na teden do vsak dan. Ugotovl jena raznoličnost ravnanja 

kaže, da pomeni pomembnemu delu prebivalstva dom (stanovanje, vrt) vendarle 

najpomembnejš i prostor preživljanja prostega časa, da pa se na drugi strani prav tako 

pomemben del prebivalstva v prostem času pogosto ali redno zadržuje zunaj doma. 

Ob tem naj omenimo, da smo v drugih večjih slovenskih mestih, na primer v Lju-

bljani in Mariboru, ugotovili, da j e delež tistih, ki se pogosto in redno rekreirajo 

zunaj doma, večji. 

Rekreacijske aktivnosti, s katerimi so se ukvarjali prebivalci Ptuja, v topli polo-

vici leta lahko po pomembnosti razvrstimo v naslednje skupine: 

V prvo se j e uvrstil sprehod, ki izkazuje daleč največji delež, to j e 74,0 %. V dru-

go sta se uvrstili dve aktivnosti: obisk prijateljev, znancev in sorodnikov s 54,2 % ter 

obdelovanje vrta, vrtička ali kmetijske parcele z 42,9 %. V tretjo skupino j e prišlo 

sončenje s kopanjem z 29,9 %. V četrto se j e s podobnimi deleži uvrstila skupina, 

motivsko različnih aktivnosti, in sicer: kolesarjenje, obisk zabave, obisk kulturne pri-

reditve, obisk kina, obisk lokala ter obisk športne prireditve. Nj ihovi deleži zavze-

majo od 13,6 do 23,7 %. V peti kategoriji j e ena sama dejavnost, katere delež j e bil 

7,9 %, kar pomeni, da že precej zaostaja za predhodnimi. Poimenovali smo jo : naku-

pi v drugem kraju. Ta za jema nakupe zunaj domačega kraja, predvsem onstran dr-

žavne meje, v Avstriji. Taki nakupovalni "izleti" imajo za večino ljudi tudi rekreacij-

ski pomen, saj gre za ogledovanje in izbiranje blaga s posebnim veseljem oziroma 

zadovoljs tvom (npr. kupovanje modnih oblačil in kozmetičnih predmetov ter 

predmetov, ki so namenjeni prostočasni oz. športni dejavnosti). Šele v zadnjo, šesto 

kategorijo se je , pod oznako "drugo", z deležem komaj 4 %, uvrstil snop različnih 

športnih aktivnosti. Ker j e bila v anketo vključena populacija vseh starostnih skupin 

nad 18 let, j e nizek delež športnih dejavnosti razumljiv, saj se aktivna udeležba v 

športu z višanjem starosti, pri nas, nasploh močno znižuje. 

Graf 1: Poletne rekreacijske aktivnosti prebivalcev Ptuja med tednom 
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Za pomembnejše aktivnosti smo ugotavljali tudi poglavitne lokacije nj ihovega 

izvajanja. Omenimo naj, da sprehodi kot relativno na jpomembnejša rekreacijska 

aktivnost med tednom ni bila navezana samo na zelene površine (parki, bližnji go-

zdovi) temveč prav tako na mestne ulice. Številni l judje se želijo na sprehodu spro-

stiti, vendar ne zgolj z gibanjem, temveč tudi ob medsebojnih stikih s pogovori, obiski 

lokalov ipd. Mestno središče j e torej za mnoge pomembnejš i sprehajalni prostor kot 

zelene površine. 

V zimskem obdobju leta sta bili za prebivalce Ptuja najpomembnejš i prostočasni 

dejavnosti (tako kot v poletnem obdobju) sprehod s 63,8 % in obiskovanje znancev, 

prijateljev in sorodnikov z 58,8 %. V drugo skupino sta se uvrstili: obisk kina ter 

obisk lokala z blizu 30 %, v četrto obisk kulturne prireditve in obisk zabave z dobri-

mi 19 %. Nato pa se j e že s precej nižjim deležem 15,3 %, uvrstilo smučanje. Druge 

aktivnosti za jemajo deleže, nižje od 10 %. 

Graf 2: Zimske rekreacijske aktivnosti prebivalcev Ptuja med tednom 

Rekreacija ob koncu tedna 

Pogostost. Podobno kot pri preživljanju prostega časa med tednom so se tudi v 

prostem času ob koncu tedna pokazale med anketiranimi prebivalci velike razlike. 

Delež tistih, ki med letom ob koncu tedna sploh niso šli od doma ali pa le izjemoma, 

j e znašal 20,4 %, delež skupine, ki j e preživljala prosti čas zunaj doma povprečno le 

enkrat mesečno, j e 20,9 %, dvakrat mesečno 32,8 %, tri- ali večkrat mesečno pa 

25,9 %. 
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Graf 3: Poletne rekreacijske aktivnosti prebivalcev Ptuja konec tedna 

Kot kaže anketa, so se prebivalci Ptuja ob koncu tedna ukvarjali z raznovrstnej-

šimi aktivnostmi kot med tednom. 

N a prvo mesto sta se v času poletne polovice leta uvrstili: obisk prijateljev, soro-

dnikov in znancev s 57,2 % ter sprehod s 55,4 %. Razmeroma pomembno oziroma 

množično j e bilo tudi kopanje in sončenje s 47,5 %. V naslednjo skupino se j e s 

podobnimi deleži od 19 do 26 % uvrstilo kar 6 različnih aktivnosti, in sicer: piknik, 

obisk zabavne prireditve ali plesa, kolesarjenje ter nabiranje gozdnih in drugih sa-

dežev, obdelovanje lastnega vinograda ali kmeti jskega zemljišča ter obisk lokala. 

Le nekoliko nižje, z deleži blizu 15 % pa so bile uvrščene naslednje tri aktivno-

sti: pomoč sorodnikom in znancem pri kmetijskih opravilih, obisk športne in kultur-

ne prireditve ter ogled naravnih ali kulturnih znamenitosti. 

Delež naslednjih dveh izrazitih športnih aktivnosti, pa j e bil že precej nižji in 

sicer: planinarjenja 11,3 % ter tenisa 10,2 %. V zadnjo skupino so se uvrstile športne 

in rekreacijske aktivnosti, kot so: igre z žogo, lov, ribolov, kegl janje in balinanje. 

V zimskem obdobju leta sta se, tako kot v poletnem, na čelo, z relativno močni-

ma deležema uvrstili: obisk pri prijateljih, znancih, sorodnikih z 81,1 % ter sprehod 

oz. hoja s 5 5 , 6 % . Za nj ima pa j e bilo na tretjem mestu, vendar s precej nižjim 

deležem 27,6 %, smučanje. Sledila j e skupina s 16,5 % do 20,9 %, ki j o tvorijo na-

slednje dejavnosti, vezane na pokrite prostore: obisk športne in kulturne prireditve, 
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obisk lokala, obisk zabavne prireditve ali plesa ter kopanje. Slednja dejavnost je tudi 

pozimi relativno visoko zaradi možnosti kopanja v termalni vodi. 

Graf 4: Zimske rekreacijske aktivnosti prebivalcev Ptuja konec tedna 

Ciljna območja 

Metoda anketiranja je omogočila izločiti poglavitna ciljna območja bližnje rekre-

acije, ne pa tudi natančnega numeričnega beleženja obiska (prometa). 

Kot je razvidno iz karte, so ciljna območja bližnje rekreacije navezana na raz-

lične, okoliške pokrajine. Razvejano usmerjanje rekreacijskih migracij je posledica 

pomembnosti aktivnosti, ki so navezane na podeželsko pokrajino brez posebne ustre-

znosti za izrazite športne rekreacijske aktivnosti. Takih aktivnosti pa je kar precej; 

naj spomnimo na najpomembnejše: obiski sorodnikov, prijateljev in znancev, obde-

lovanje vrtička, vinograda ali druge kmetijske parcele, nabiranje gozdnih in drugih 

sadežev (npr. gob) in lov. Ker pripada velik del obravnavane populacije priseljencem 

s podeželja so stiki z njim še vedno živi. Del mestnega prebivalstva pa se je v pro-

stem času očitno ukvarjal z aktivnostmi, ki so jim poleg zadovoljevanja rekreacijskih 

nagibov, omogočale hkrati tudi samopreskrbovanje z določenimi pridelki ali vlaga-

nje (dela) v materialne dobrine. 
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Cil jna območja 

1 bližnja ravninska okolica 
2 Haloze 
3 Slovenske Gorice 
4 Avstrija 
5 Mariborsko in Ruško Pohorje 
6 Gore 

9 Rogaška Slatina, Podčetrtek 
10 Hrvaška 
11 Zg. Savinj. dolina s Savinj. Alpami 
12 Radenci 
13 Dolenjska 
14 Lovrenško - Ribniško Poh. 

Stopnja pomembnosti 

- v zimskem obdobju 

Karta 1,2: 

POMEMBNEJŠA CILJNA OBMOČJA 
REKREACIJSKIH POTOVANJ PREBIVALCEV 
PTUJA IZVEN MESTA 

- v poletnem obdobju 
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Počitniška stanovanja kot učinek prostočasnega ravnanja 

Anketni rezultati kažejo, da se j e del prebivalstva v prostem času ukvarjal z "delom 

na zemlji". Učinki tega prostočasnega udejstvovanja so očitni zlasti v obliki počitni-

ških hiš. 

Leta 1991 j e bilo v Sloveniji od 26.346 statistično registriranih počitniških stano-

vanj kar 45 % v vinogradniških pokrajinah (med vinogradi ali ob robu vinogradov). 

N a vinorodne pokrajine Slovenskih goric in Haloz, ki so znotraj teritorija bivših 

občin Ljutomer, Ormož in Ptuj j e odpadlo v omenjenem letu 1975 počitniških sta-

novanj. Ob tem podatku se nam zdi umestno kratko pojasnilo v zvezi s po jmom po-

čitniško stanovanje. Prav v vinorodnih pokrajinah j ih j e težko jasno definirati. Pre-

težen del počitniških hiš v vinogradniških pokrajinah ima funkci jo zidanic, katerih 

namembnost pa se močno razlikuje. Medtem ko so za nekatere posestnike ti objekti 

prvenstveno gospodarska poslopja (shramba za pridelke in proizvajalna sredstva), so 

za druge hkrati pomembni tudi za bivanje in uživanje v privlačni pokrajini ter za 

druženje in pri jatel jevanje ali pa za delo (kletarjenje), ki j im pomeni do določene 

mere tudi fizično ali psihično rekreiranje. Zaradi take funkci jske prepletenosti j e nji-

hovo registrirano število približno, vsekakor pa, po naših opažanjih, precej višje, kot 

kažejo podatki. 

Karta 3: 

POČITNIŠKA STANOVANJA 1991 

Vir: Popisa stanovanj 1981 in 1991, Statistični urad RS 

Število počitniških stanovanj 
po naselj ih 

do 10 stanovanj 

11 do 30 stanovanj 

nad 30 stanovanj 

Spremembe števila počitniških stanovanj med 1981 in 1991 

stagnacija ali nazadovanje (do+1) 

rahla rast (+2 do +3) 

močnejša rast (+4 ali več) 
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Prostorska razporeditev počitniških hiš j e v obravnavani pokrajini neenakomerna. 

Osredotočene so na Haloze, in to iz naslednjih vzrokov. Tu j e zaradi prebivalstvenih 

sprememb prišlo po drugi svetovni vojni do močnejšega opuščanja vinogradov in 

zidanic, s tem pa j e bilo za prodajo na razpolago precej več zemljišč kot drugod. 

Hkrati imajo Haloze zaradi svoje velike reliefne energije tudi visoko doživl ja jsko 

zmožnost oziroma privlačnost in so za rekreacijo posebej privlačne. 

Močnejši razvoj počitniških stanovanj se j e zlasti v Halozah pričel šele v zadnjih 

dvajsetih letih. Leta 1971 je bilo namreč v obravnavani pokrajini statistično zabele-

ženih komaj 111, leta 1981 že 1081, leta 1991 pa 1975 počitniških stanovanj. 

Da nekdanje zidanice pridobivajo vedno bolj tudi prostočasno funkcijo, kažejo 

kazalci o njihovi opremljenosti oziroma nj ihovem vse večjem udobju. Leta 1981 j ih 

j e imelo le 37,5 % elektriko in vodovod, samo deset let kasneje pa kljub abso-

lutnemu povečanju nj ihovega števila že 72,3 %. Prav tako so bile leta 1981 le redke, 

to j e 19 % opremljene s kopalnico, 1991 leta pa že 40 %. 

Navedeni podatki napel juje jo k naslednjim ugotovitvam: 

— močnejša rast števila počitniških stanovanj se j e pričela med letoma 1970 in 

1980, ko se j e s povečano mobilnost jo kot posledico množične motorizacije 

vse bolj uveljavljala bližnja rekreacija, v sklopu katere j e posest in obdelo-

vanje vinograda ter občasno bivanje v počitniški hišici postalo posebna oblika 

preživljanja prostega časa; 

— novejši razvoj počitniških hiš j e spodbujala tudi postopna gradnja in moderni-

zacija lokalnih cest ter napeljava vodovodov; 

— razvoj vinorodnih območij z močnim deležem počitniških hiš j e bil pobujen 

predvsem s socialno-geografskimi procesi v obravnavani regiji. Naša podro-

bnejša proučevanja so pokazala, da so lastniki teh objektov večinoma iz urba-

niziranih naselij Dravsko-Ptujskega polja. (Ptuj, Kidričevo, Maribor in drugih). 

Ob obravnavi tega pojava se vsil juje ocena njegovih prostorskih učinkov. V 

ospredje silita zlasti naslednja dva protislovna vidika: 

— na območjih, kjer j e zaradi deagrarizacije po drugi svetovni vojni prišlo do 

sprememb, zaradi katerih se j e kulturna vinogradniška raba opuščala, so novi 

lastniki vinogradov in počitniških hiš marsikje bistveno pripomogli k oživlja-

nju in vzdrževanju kulturne pokrajine; 

— nenačrtna gradnja teh objektov pa je , predvsem zaradi postavl janja neprimer-

nih gradbenih struktur na izpostavljenih legah (slemenih), ponekod pa tudi 

zaradi velike gostote objektov, marsikje razvrednotila pokrajino. 

Turistični pomen regije 

Bazični statistični kazalci (podatki o turističnih ležiščih in nočitvah) o turističnem 

prometu kažejo, da se Spodnje Podravje s Prlekijo za zdaj ne uvršča med pomem-

bnejše slovenske turistične regije. 
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Zato se poraja vprašanje, kakšne primarne turistične dobrine sploh poseduje . Na 

podlagi številnih študij, ki so bile izdelane za to območje, lahko povzamemo nasle-

dnje ocene o turističnem potencialu te regije. N a območju so: 

— termomineralna voda, ki se trenutno črpa v Termah Ptuj (temperatura 39 -40° C) 

ter v Termalnem kopališču Banovci (temperatura 42° C); 

— vinogradniške pokraj ine v Slovenskih goricah in Halozah s posameznimi izra-

zitimi vinorodnimi okoliši, ki se odlikujejo z visokokakovostnimi vini. Vino-

rodni kompleksi, pretrgani z drugimi kmetijskimi ali gozdnimi zemljiškimi 

kategorijami, ter reliefna razgibanost ustvarjajo tu pestro pokraj insko sliko; 

— bogata kulturna dediščina, ki j o sestavljajo arheološki, umetnostni, arhitek-

turni, urbanistični, sakralni in etnološki spomeniki iz antike (npr. artefakti 

antične Poetovione), romanike (npr. Ptujski grad), gotike (npr. ž. c. sv. Jurija 

na Ptuju, r. c. na Ptujski gori), baroka (npr. dvorca Dornava in Štatenberg, 

cerkev in grad Velika Nedel ja , c. sv. J. Krstnika v Ljutomeru). 

Naštete primarne turistične dobrine same po sebi ne pomeni jo dovolj za razvoj 

turizma. Zato sili v ospredje nadaljnje vprašanje: v kolikšni meri so te dobrine tre-

nutno vključene v turistično povpraševanje? 

Graf 5: Število gostov in prenočitev v posameznih letih na Ptuju 

Termomineralna voda, ki j o črpajo v Termah Ptuj, se uporablja za zdravstvene 

namene od leta 1984, kar pomeni, da sodijo (poleg Zreč) med najmlajše in po ob-

segu turističnega prometa manjše slovenske zdraviliške kraje. Kraj se j e torej znašel 

razmeroma pozno v družbi uveljavljenih in na turističnem trgu znanih slovenskih 

zdraviliških krajev. Njegovo sedanjo turistično funkci jo osvet l jujejo naslednji kazal-

ci (za leto 1994): 
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— v Termah j e bilo skupno 632 ležišč, od katerih pa j ih j e bilo kar 60 % v cam-

pingu, kar pomeni, da j ih j e odpadlo samo 203 na turistične postelje; 

— letni potek turističnega prometa (skupno 37.665 nočitev 1994) kaže močno 

izražen poletni vrhunec, saj j e bilo razmerje med nočitvami v zimski in 

poletni polovici leta več kot 3-krat večje v korist poletne polovice leta; 

— povprečna doba bivanja gostov j e znašala 2,8 dneva, kar j e precej manj kot v 

naših izrazitih zdraviliških krajih, kjer večinoma presega 6 dni; 

— delež nočitev tujih gostov j e bil razmeroma velik in skoraj izenačen z dele-

žem domačih. Tako močna zastopanost tujcev j e sicer značilna le še za Roga-

ško Slatino in Moravske toplice. 

Graf 6: Letni potek prenočitev na Ptuju v posameznih letih 

Navedeni kazalci kažejo, da so se ptujske Terme do sedaj uveljavile kot poudar-

jen rekreacijsko turistični kraj. To pomeni, da j e nj ihova zdravstvena funkci ja v pri-

merjavi z rekreacijsko relativno podrejena. V zadnjih letih si v več slovenskih zdra-

viliških turističnih krajih močno prizadevajo, da bi poleg tradicionalne zdravstvene 

ponudbe uveljavili tudi rekreacijsko (zabavna kopališča, športni objekti) in s tem 

pritegnili tudi več nezdraviliških gostov. V Termah Ptuj j e taka usmeritev prišla še 

posebej močno do izraza. 

Turistični pomen kulturne dediščine j e izredno težko analizirati, saj so obisko-

valci teh objektov pretežno izletniki, ki j ih turistična statistika ne more zabeležiti. 

Edini razpoložljivi kazalci so tako podatki o obisku Ptujskega gradu, ki nam omogo-

čajo vsaj grobo in parcialno oceno o pomenu tega kulturnega segmenta turistične 

ponudbe. Podatki o številu obiskovalcev med letoma 1983 in 1994 kažejo, da se 

pomen te turistične dobrine postopno, čeprav neenakomerno povečuje. 
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Tabela 1: Število obiskovalcev Ptujskega gradu (v tisočih) 

Leto 1983 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 

Štev. obiskovalcev 38,5 34,2 29,9 33,7 32,8 50,6 47,7 45,0 32,7 64,0 54,8 60,1 

Iz grafa o potekih obiska v posameznih mesecih pa j e razvidno, da j e šlo v 

obravnavanem obdobju v vseh letih za dva izrazita letna viška, prvi j e bil v kasnih 

spomladanskih, drugi pa v zgodnjih jesenskih mesecih. To kaže na močan obisk šol-

skih ekskurzij. Vendar pa tudi obisk sredi poletja potrjuje, da ni zanemarl j ivo tudi 

zanimanje zunajšolskih obiskovalcev. 

Graf 7: Obisk Ptujskega gradu v letih 1983-1994 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 
15000 

Kulturni spomeniki, kot j e razvidno tudi iz grafov, so turistično privlačni pred-

vsem za prebivalce Slovenije in sosednjih tujih regij. To j e razumljivo, saj imajo 
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samostojno turistično privlačnost, kar pomeni, da so poglavitni cilj oddaljenejših med-

narodnih turističnih tokov trenutno le tisti evropski kraji, ki imajo svetovne primerke 

kulturne dediščine in ki ponavadi izstopajo poleg po zgodovinski in umetniški 

vrednosti še s spomeniki z monumentalnost jo in razsežnostjo (npr. St. Petersburg, 

Pariz, Benetke, Rim, Dunaj ipd.) 

Ker j e uresničevanje kulturnih motivov turistov posebej močno odvisno od 

njihove informiranosti, j e "povpraševanje po kulturnih spomenikih" v obravnavani 

pokrajini odvisno v veliki meri od vzgoje in organiziranega usmer janja turističnih 

tokov k njim. 

Tretjo obliko turistične primarne ponudbe, to j e vinorodno pokraj ino z njeno 

turistično infrastrukturo, ki j o sestavljajo vinske ceste z gostilnami, vinotoči in turi-

stičnimi kmetijami j e z vidika povpraševanja še težje oceniti, saj poleg inventarja o 

razporeditvi omenjenih objektov manjka jo kakršnikoli drugi podatki. 

Na osnovi tuje literature se na vinorodnih območjih lahko obl ikujejo naslednje 

oblike turističnih funkcij : 

— zaselki ali naselja počitniških hiš s pripadajočimi vinogradi; 

— izletniška območja za hojo in sprehode z omrežjem peš poti. Ta se obl ikujejo 

običajno v vinorodnih pokrajinah z visoko reliefno energijo in razglednostjo, 

zlasti če leže v bližini večjih mest ali turističnih središč; 

- izletniška območja tako imenovane doživljajske gastronomije z gostinskimi 

objekti ali kmetijami, ki ponuja jo krajevno pijačo in hrano, kar pomeni, da j e 

obisk motiviran z uživanjem, družabnost jo in veseljem. Doživl jajska gastro-

nomija pa j e navezana na posebne ciljne skupine. 

Primeri nastajanja večjih oziroma pravih počitniških turističnih krajev, ki bi bili 

pogojeni z vinorodno pokrajino, pa v domači in tuji literaturi niso poznani. 

Prvo obliko, to j e počitniška stanovanja, smo obravnavali v predhodnem pogla-

vju. Razvoj druge, to j e izletniških območij j e za zdaj neizrazit, ker obravnavane 

vinorodne pokrajine ne leže v neposredni bližini večjih mest. Kljub temu se ta fun-

kcija uveljavlja postopoma, predvsem s traso Haloške planinske poti, ki poteka po 

glavnih razglednih grebenih Vinorodnih Haloz. 

Tretja, gastronomska oblika se že več let načrtuje in skuša vpeljati predvsem z 

vinskimi cestami, ki naj bi prepredle poglavitna vinorodna območja, ob njih pa naj bi 

se locirali različni tipi objektov doživljajske gastronomije. Ker vinske ceste marsikje 

že obstajajo, saj se navezujejo na obstoječe lokalne ceste, j e bila naša pozornost 

usmerjena na vprašanje, v kolikšni meri j e ta turistična funkci ja že zaživela. 

V letih 1995 in 1996 smo s tem namenom v okviru terenskih vaj študentov geo-

grafi je izvedli poskusno anketiranje med izbranimi nosilci gastronomskih storitev, in 

to na sedmih turističnih kmetijah ter v trinajstih vinotočih. V povzetku smo ugotovili 

naslednje: z vidika interesov nosilcev so današnje oblike gastronomije pobujene 

predvsem z željo po neposredni prodaji domačih pijač in s tem pogojeno večjo 

dohodkovno uspešnostjo pridelovalcev. Gravitacijsko območje gostov vinotočev j e 

osredotočeno na bližnja urbanizirana naselja in le v skromni meri na oddal jenejše 
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slovenske regije. Podobno velja za turistične kmetije, od katerih so se le na treh, 

poleg izletniškega turizma, ukvarjali tudi s počitniškim (stacionarnim), pri katerem 

pa sega gravitacijsko območje tudi prek slovenskih meja. 

Iz podatkov o številu vinotočev in turističnih kmetij bi lahko sklepali, da j e ob-

ravnavana ponudba redka in v zametkih. Dejansko pa vinske ceste "žive", vendar z 

neformalnimi, dostikrat prijateljskimi stiki med vinogradniki in gosti, ki so pogosto 

znanci, prijatelji ali sorodniki. Obratov z visoko kvalitetno gastronomsko ponudbo z 

nekaj izjemami ni in se torej pridelki vinorodnih območij v manjši meri tržijo prek 

obrtnih obratov. 

Ker j e doživl jajska gastronomija, kot smo omenili, navezana na posebno ciljno 

skupino (zbiralci ali ljubitelji visoko kvalitetnih vin in drugih specialitet), pobujeno z 

razmeroma visokim življenjskim standardom, j e prevlada omenjenih načinov turistične 

uveljavitve vinorodnih pokrajin razumljiva. Pr ičakujemo lahko torej le postopno 

uvel javl janje kakovostnejših in bolj "profesionalnih" oblik gastronomskih objektov. 
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PROMETNO GEOGRAFSKI POLOŽAJ 

SPODNJEGA PODRAVJA S PRLEKIJO Z VIDIKA 

REGIONALNE DOSTOPNOSTI DO CESTNEGA 

IN ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA 

A n d r e j Černe* 

TRANSPORT GEOGRAPHICAL POSITION 

OF SPODNJE PODRAVJE WITH PRLEKIJA IN VIEW OF REGIONAL 

ACCESSIBILITY TO ROAD AND RAILWAY NETWORKS 

Abstract 

The article results from the broader research efforts made in determining and evaluating 

transport geographical position of Slovenian towns as to their transport accessibility. The 

spatial settlement pattern was analyzed from the aspects of time accessibility to motorway, 

main, regional, and local road networks, and the degree of infrastructure capacity of the 

public railway and bus transport in Spodnje Podravje with Prlekija. 

Key words: Transport geographical position, Accessibility, Infrastructure capacity, Transport 

networks 

Pojem dostopnosti 

Pojem dostopnosti pripada navzlic široki splošni rabi skupini težko in nejasno 
opredeljenih pojmov. Na eni strani obstajajo zelo raznolike vsebinske opredelitve, na 
drugi pa so te opredelitve v večini primerov zelo ohlapne in dopuščajo številne raz-
lage. Med najpogostejše opredelitve sodijo tiste, ki se nanašajo na prostorsko ali 
časovno oddaljenost prebivalstva do posameznih storitev in dejavnosti. Tako imeno-
vana linijska merila dostopnosti prikazujejo črte enake prostorske ali časovne od-
daljenosti prebivalcev od posameznih središč, krajev, območij, storitev in dejavnosti 
ter delovnih mest. V našem primeru smo upoštevali oceno o časovni oddaljenosti 
naselij in prebivalcev v teh naseljih, in sicer od različnih kategorij cestnega prome-
tnega omrežja ter prostorsko razporeditev železniških in avtobusnih potniških postaj. 

Pri opredeljevanju stopnje prometne dostopnosti naselij in prebivalcev na območju 
Spodnjega Podravja s Prlekijo smo uporabili prve rezultate analize ocene dostopno-

* Dr., izr. prof., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Univerza v 
Ljubljani, 1000 Ljubljana, SLO. 
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sti naselij do cestnega in železniškega omrežja v Sloveniji, ki je bila opravljena za 
potrebe izdelave strokovnih gradiv za prostorski plan Slovenije. Dostopnost je opre-
deljena kot dostopnost naselja oziroma v njem živečega prebivalstva do cestnega 
omrežja različnih ravni (avtocest, magistralnega, regionalnega in lokalnega omrežja 
cest), in sicer po najkrajši oziroma najhitrejši cestni povezavi. 

Dostopnost do avtocest 

Ocene o splošni povprečni prometni dostopnosti govore o tem, da ima več kot 
40 % prebivalcev Slovenije, ki žive v 765 naseljih (12,9 % vseh naselij v Sloveniji) 
razmeroma dobro 10-minutno dostopnost do avtocestnega omrežja. Žal pa to ne velja 
za prebivalce na območju Spodnjega Podravja s Prlekijo, saj se s tako stopnjo do-
stopnosti lahko pohvali le 1,7 % vseh naselij oziroma le 1,1 % vseh prebivalcev na 
tem območju. Samo šest naselij s skupno 1164 prebivalci, vsa na območju nekdanje 
ptujske občine: Pongerce, Sp. Jablane, Stražgonjca, Šikole, Zg. Jablane in Sp. Gaj 
pri Pragerskem leži znotraj desetminutne dostopnosti do avtoceste. S tega vidika 
lahko torej govorimo o razmeroma neugodnem prometnem položaju naselij in pre-
bivalcev Spodnjega Podravja s Prlekijo v razmerju do poteka avtocestnega omrežja, 
saj potrebujejo prebivalci regije namreč v povprečju več kot pol ure (35,7 minute) 
do avtocestnega omrežja. Še več, prebivalci v 172 naseljih, kjer živi skoraj 40.000 
prebivalcev (37,1 % vseh prebivalcev) imajo še slabšo dostopnost. 

Omenjeno dejstvo vsekakor narekuje potrebo po izboljšanju relativnega prome-
tnega položaja celotne regije, znotraj nje pa posameznih naselij in območij, in sicer 
predvsem z vidika izboljšanja obstoječega razmeroma zelo gostega omrežja cest. 
Navezovanje in vključevanje v celotno prostorsko strukturo Slovenije ni seveda nič 
manj pomembna naloga. Zaradi obmejnega in ne nazadnje tudi perifernega položaja 
regije je integracijska vloga primernega in ustreznega prometnega omrežja izrednega 
pomena, še prav posebej pa zaradi snovanja tako imenovanega "koridorskega" 
sistema prometnic najvišjega ranga. Omeniti je treba npr. izgubo pomena tako ime-
novane ptujsko-ormoške prometne smeri, ki je bila v veliki meri namenjena povezo-
vanju Slovenije z Madžarsko oziroma slovenskega Podravja s hrvaškim Medimur-
jem ter z Varaždinom. Pomembnejši medregionalni prometni tokovi potekajo danes, 
zaradi nastale meje, več ali manj predvsem med mariborsko-ptujskim ter varaždinsko-
-čakovskim območjem. 

Z vidika dostopnosti do avtocetnega omrežja obstajajo seveda razmeroma velike 
absolutne in relativne razlike med posameznimi območji. Tako v občinah Ljutomer 
in Sveti Jurij ni naselja, ki bi bilo znotraj 35-minutne izohrone. Prebivalstvo obeh 
občin potrebuje v povprečju slabo uro (51 minut) do avtoceste. Pri tem pa je treba 
poudariti, da je celo več kot 50 % naselij, v katerih živi približno 11.500 prebivalcev, 
ki so še v slabšem položaju. Več kot 60 % prebivalcev na območju občin Ljutomer 
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in Sveti Jurij je oddaljenih od avtoceste namreč še več kot 51 minut. Tudi v občini 
Ormož je več kot 88 % prebivalcev s slabšo od povprečne dostopnosti za celotno 
regijo. Na območju občin Destrnik - Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, 
Kidričevo, Majšperk, Ptuj, Videm, Zavrč pa je takih prebivalcev le 7,1 %. Povprečna 
dostopnost do avtoceste v občini Ormož je 44,4 minute, na območju 9 občin v 
nekdanji ptujski občini pa 27,2 minute. Prebivalci na območju nekdanje ptujske 
občine imajo torej v povprečju skoraj 2-krat boljšo dostopnost do avtoceste kot 
prebivalci na območju občin Ljutomer in Sveti Jurij. 

Tabela 1: Položaj naselij v razmerju do poteka avtocest, magistralnih, regionalnih in 
lokalnih cest (število naselij znotraj 10-minutne dostopnosti do avtocest in 5-minutne 
dostopnosti do magistralnih, regionalnih in lokalnih cest) 

Občine Število naselij znotraj 
10-minutne dostopnosti do 

avtoceste 

Število naselij znotraj 5-minutne 
dostopnosti do magistralnih, 
regionalnih in lokalnih cest 

Ml M2 Rl R2 L 
Ljutomer 0 0 0 38 16 15 
Ormož 0 0 20 11 14 36 
Ptuj* 6 31 28 32 60 49 
Regija 6 31 48 81 90 100 

Ml, M2 — magistralne ceste, R l , R2 — regionalne ceste, L — lokalne ceste 

Tabela 2: Dostopnost prebivalcev do avtocest, magistralnih, regionalnih in lokalnih 
cest (število prebivalcev znotraj 10-miniutne dostoponosti do avtocest in 5-minutne 
dostopnosti do magistralnih, regionalnih in lokalnih cest) 

Število prebivalcev znotraj 10- in 5-minutne dostopnosti 

Občina 10-minutna 5-minutna 5-minutna 5-minutna 
dostopnost do dostopnost do dostopnost do dostopnost do 

avtocest magistralnih cest regionalnih cest lokalnih cest 

Ljutomer / / 15863 2650 
Ormož / 7011 5228 5341 
Ptuj* 1164 33779 19218 14685 
Regija 1164 40790 40309 22676 

* Območje bivše občine Ptuj 
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Dostopnost do magistralnih, regionalnih 

in lokalnih cest 

Slika o položaju naselij in njihovih prebivalcev v razmerju do poteka magistral-
nih in regionalnih ter lokalnih cest je razmeroma ugodnejša, a tudi v tem primeru žal 
ne za vsa območja in naselja ter prebivalce v regiji. 

Dostopnost do magistralnih cest 

Znotraj izredno ugodne 5-minutne dostopnosti do magistralnih cest je 79 oziroma 
22,2 % od 356 naselij. V teh 79 naseljih živi nekaj več kot 40.000 prebivalcev, ki 
predstavljajo približno 39 % vseh prebivalcev v regiji. Omenjeni povprečni relativni 
prometni položaj je v primerjavi s položajem vseh naselij v Sloveniji manj ugoden, 
saj je takih naselij, ki leže znotraj 5-minutne dostopnosti do magistralnih cest v 
Sloveniji skoraj 30 % (1741), v teh naseljih pa živi več kot 66 % (1,306.301) vseh 
prebivalcev Slovenije. Izven polurne oddaljenosti od magistralnih cest leži le 4,3 % 
naselij, kjer živi približno le 1 % prebivalcev Slovenije. Ne glede na to lahko trdimo, 
da sta splošni položaj naselij v Spodnjem Podravju s Prlekijo in dostopnost pre-
bivalcev do magistralnih cest razmeroma zelo ugodna. Pri tem pa je treba ponovno 
izpostaviti občini Ljutomer in Sveti Jurij, kjer ni naselja, ki bi bil v tako ugodnem 
položaju, saj so vsa naselja izven polurne dostopnosti do magistralnih cest najvišje 
kategorije (Ml). V občini Ormož je takih naselij slaba polovica (48,1 %), v katerih 
živi 43,2 % občinskih prebivalcev, na območju 9 občin nekdanje ptujske občine pa 
ni naselja, ki bi bilo oddaljeno od magistralne ceste za več kot pol ure. Znotraj 5-
minutne dostopnosti do magistralnih cest je tako skoraj 50 % prebivalstva v 59 
naseljih na območju 9 občin nekdanje ptujske občine in 40% prebivalstva v 20 
naseljih na območju občine Ormož. Tudi ti podatki pa ne govore o tem, da imajo 
prebivalci na območju regije boljšo povprečno dostopnost do magistralnih cest, kot 
pa jo imajo vsi prebivalci Slovenije. 

Dostopnost do regionalnih cest 

Znotraj 5-minutne izohrone dostopnosti do regionalnih cest je 48,1 % vseh na-
selij v Spodnem Podravju s Prlekijo, v Sloveniji pa je takih naselij več kot 65 %. Do 
regionalnega cestnega omrežja ima 5-minutno dostopnost le dobra tretjina prebi-
valstva (38,4%) v Spodnjem Podravju s Prlekijo, v Sloveniji pa se s tako dosto-
pnostjo ponaša kar več kot 90 % prebivalstva. Tudi v tem primeru prebivalci na ob-
močju regije zaostajajo za slovenskim povprečjem. Izredno velik razkorak v stopnji 
dostopnosti do regionalnega omrežja pa lahko zaradi pomanjkanja ustreznih regio-
nalnih cestnih povezav pomembneje vpliva na prostorsko povezanost območij in 
naselij. Regionalno omrežje cest predstavlja namreč temeljno ogrodje in vezni člen 
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za razmeroma veliko število majhnih naselij ter zelo razpršeno in drobno poselitveno 
strukturo. Predvsem velja to v razmerah, ki veljajo tudi v Spodnjem Podravju s 
Prlekijo, torej v razmerah izredno razvejanega omrežja lokalnih cest ter njihovega 
navezovanja na regionalno cestno omrežje in le-tega na omrežje magistralnih cest in 
ceste višjih kategorij. Poleg tega pa je regionalno cestno omrežje v poselitveni struktu-
ri regije izrednega pomena zaradi celovite notranje prostorske integracije regije, ne 
nazadnje tudi z vidika povezovanja omrežja regionalnih cest s hierarhično neuravno-
teženo prostorsko in funkcijsko strukturo poselitve ter njene povezanosti s širšimi 
regionalnimi enotami in njihovimi regionalnimi središči. 

Zgoraj omenjeno spoznanje nedvomno velja prav za Spodnje Podravje s Prlekijo. 
Za regijo je namreč značilna razmeroma neuravnotežena struktura cestnega omrežja, 
in sicer glede razmerja med dolžino magistralnega, regionalnega in lokalnega omre-
žja. Ta se kaže v izredno visokem deležu lokalnih cest. Na splošno sodi regija med 
območja z najdaljšim cestnim omrežjem v Sloveniji. Daljše omrežje magistralnih, 
regionalnih in lokalnih cest od stare ptujske občine sta imeli samo še občini Novo 
mesto in Murska Sobota. Od 893,8 km magistralnih, regionalnih in lokalnih cest na 
območju regije odpade na lokalne ceste več kot 70 %. Le-to pa je temeljnega po-
mena za zagotavljanje neposredne prostorske dostopnosti velikega števila izredno 
majhnih naselij tudi zaradi "pokrivanja" celotnega območja poselitve. Delež lokalnih 
cest v regiji je za polovico večji kot v Sloveniji (45,0%, leto 1991). V strukturi 
prometnega omrežja torej močno prevladujejo lokalne ceste. Pri tako visoki stopnji 
motorizacije, ki smo ji priča v Sloveniji, predstavlja gosto lokalno cestno omrežje 
nedvomno številne prednosti, a hkrati žal tudi veliko stopnjo prostorske neracional-
nosti, tako za samo omrežje kot za njegova razmerja do razpršene poselitve. 
Neracionalnost se izraža ne nazadnje tudi v nadaljnjem spodbujanju razpršenega in 
drobnega poselitvenega vzorca. To je toliko bolj neugodno razmerje, ker je omenje-
na struktura značilna tudi za vsa območja nekdanjih občin v regiji, kjer se je delež 
lokalnih cest v skupni dolžini cestnega omrežja gibal od 68,7 %, v občini Ljutomer, 
69,7 % v občini Ormož in do 72,2 % v občini Ptuj. 

Tabela 3: Dolžina in sestava magistralnega, regionalnega in lokalnega cestnega 
omrežja v občini Ljutomer, Ormož in Ptuj leta 1991 

C e s t n o o > m r e ž j e v km 
Občina Magistralno % Regionalno % Lokalno % M+R+L 
Ljutomer / 49,9 31,3 109,4 68,7 159,3 
Ormož 9,5 6,5 34,7 23,7 101,9 69,7 146,1 
Ptuj 53,0 9,0 110,4 18,8 425,0 72,2 588,4 
Regija 62,5 7,0 195,0 21,8 636,3 71,2 893,8 

S tega vidika moramo ocenjevati tudi prometno geografski položaj Ptuja. Če želi 
Ptuj razvijati funkcijsko vlogo in pomen (zaposlitveno in izobraževalno središče) 
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znotraj širšega gravitacijskega območja oziroma območja celotne regije, mora v večji 
meri skrbeti za racionalno izboljšanje medregionalne stopnje dostopnosti in ustrezne 
povezanosti z drugimi naselji znotraj obstoječega omrežja regionalnih in lokalnih cest. 

Tabela 4: Dostopnost regionalnega središča Ptuj in lokalnih središč do avtocest, 
magistralnega in regionalnega cestnega omrežja 

Središča Dostopnost do avtoceste, magistralnih in regionalnih 
cest v minutah 

Lokalna Število 
središča ožjega prebi- Avtocesta Ml M2 R1 R2 
pomena valcev 
Cirkovce 387 11 9 3 o 

J 3 
Grajena 310 24 10 7 7 / 
Sela 23 6 6 6 6 
Slovenja vas 486 12 7 / / / 
Sp. Hajdina 1028 16 5 / / / 
Spuhlja 827 21 6 / / / 
Stojnci 866 27 12 6 / / 
Svetinci 144 27 13 10 1 1 
Sikole 312 8 8 / / / 
Zg. Leskovec 143 32 9 9 9 / 
Lokalna 
središča širšega 
pomena 
Juršinci 437 32 17 12 12 / 
Kidričevo 1481 17 5 o 

J 
n 
J 

o 
J 

Stanošina 175 25 8 / / / 
Zavrč 94 34 19 13 6 / 
Regionalno 
središče ožjega 
pomena 
Ptuj 11269 18 j / / / 

Prostorska razporeditev naselij in njihovih funkcij v Spodnjem Podravju s Prle-
kijo kaže, da so lokalna središča ožjega pomena (Cirkovce, Grajena, Sela, Slovenja 
vas, Sp. Hajdina, Spuhlja, Stojnci, Svetinci, Zg. Leskovec) oddaljena od Ptuja v 
povprečju 6,25 km, lokalna središča širšega pomena (Juršinci, Kidričevo, Stanošina, 
Zavrč) pa 9 km. Gre torej za obliko enakomerne prostorske razporeditve lokalnih 
središč okoli Ptuja v radiju največ od 4-14 km. Razporeditev lokalnih središč tudi 
bolj ali manj sovpada s prostorsko razporeditvijo približno 70 naselij, ki imajo vsaj 
po eno funkcijo. V izredno ugodnem položaju so Šikole, ki leže znotraj 10 minutne 
stopnje dostopnosti do avtoceste, kar je treba izkoristiti pri spodbujanju razmeščanja 
storitvenih in centralnih dejavnosti v obstoječi hierarhiji centralnih naselij. Znotraj 
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petminutne stopnje dostopnosti do magistralnega omrežja cest pa ležijo štiri središča 
ožjega lokalnega pomena: Cirkovce, Slovenja vas, Sp. Hajdina in Spuhlja. Grajena, 
Svetina in Zg. Leskovec pa so v ugodnem položaju do poteka regionalnih cest. Med 
lokalnimi središči ožjega pomena so le Sela zunaj omenjene stopnje dostopnosti. 

Razlike glede stopnje dostopnosti do regionalnih cest so med posameznimi ob-
močji in naselji razmeroma velike. Najvišjo stopnjo dostopnosti do omrežja regio-
nalnih cest kažeta občini Ljutomer in Sveti Jurij, saj ima kar 85,7 % prebivalcev v 54 
naseljih (78,2 % vseh naselij na območju občin Ljutomer in Sveti Jurij) manj kot 
petminutno dostopnost do regionalnih cest. To je do neke mere razumljivo, ker na 
območju občin ni magistralnega cestnega omrežja. S tako stopnjo dostopnosti pa se 
lahko v preostalih območjih regije pohvali le slaba tretjina prebivalstva, in sicer 
30,0 % prebivalcev v občini Ormož in 27,9 % prebivalcev na območju nekdanje 
občine Ptuj. 

Dostopnost Spodnjega Podravja s Prlekijo do lokalnih cest 

V razmeroma zelo razvejanem in gostem omrežju lokalnih cest, ki prevladujejo v 
strukturi četnega omrežja v Spodnjem Podravju s Prlekijo, leži znotraj petminutne 
stopnje dostopnosti do lokalnih cest več kot 50 % (190) vseh naselij v regiji, največ, 
68,8 % v občini Ormož, nad polovico (52,0 %) na območju 9 občin nekdanje ptujske 
občine in 45,0% naselij v občinah Ljutomer in Sveti Jurij. To pomeni, da ima v 
povprečju slaba četrtina (21,6%) prebivalcev v regiji petminutno dostopnost do 
lokalnih cest. V naseljih znotraj petminutne dostopnosti do lokalnih cest živi v občini 
Ljutomer in Sveti Jurij 14,3 % prebivalcev, na območju 9 občin nekdanje ptujske 
občine 21,3 % in na območju občine Ormož 30,0 % prebivalcev občine. V primer-
javi z razporeditvijo vseh naselij v Sloveniji v omrežju loklanih cest pomeni omenje-
na značilnost Spodnjega Podravja s Prlekijo nižjo vrednost. Ocene kažejo, da leži 
več kot 97 % vseh naselij v Sloveniji znotraj petminutne dostopnosti do lokalnih cest 
oziroma, da imajo skoraj vsi prebivalci (99,4 %) tako stopnjo dostopnosti. Kljub te-
mu je omenjena stopnja dostopnosti do lokalnih cest prednost v regiji, predvsem 
zaradi boljšega zagotavljanja vsakodnevne dostopnosti za prebivalce v razmeroma 
odročnih in po prebivalstvenem ter zaposlitvenem potencialu izredno skromnih pose-
litvenih območij in posemeznih naseljih. 

Dostopnost do železniškega in avtobusnega 

potniškega prometa 

Na dostopnost do železniškega in avtobusnega prometa moramo gledati vsaj s 
treh vidikov. Prvič, z vidika omogočanja prostorske dostopnosti za približno polo-
vico prebivalstva, ki zaradi takih ali drugačnih razlogov ne more uporabljati osebnih 
vozil. Drugič, z vidika zasnove in organizacije javnega potniškega prometa v pogojih 
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razmeroma skromnega in prostorsko izredno razpršenega povpraševanja po prome-
tnih storitvah na področju javnega prometa. In tretjič, z vidika vloge in pomena 
javnega potniškega prometa pri omogočanju dnevne migracije prebivalcev v pogojih 
neuravnotežene prostorske razporeditve delovnih mest in prostorske organizacije 
oskrbnih ter storitvenih dejavnosti. 

Od 356 naselij na območju Spodnega Podravja s Prlekijo je v 239 naseljih 
(67,1 % vseh naselij na tem območju) avtobusna postaja, v 24 naseljih (6,7 %) pa je 
železniška potniška postaja. Železniško in hkrati avtobusno potniško postajo ima 
samo 21 naselij oziroma 5,9 % vseh naselij, v katerih živi slaba četrtina prebivalcev 
(24,6% ali nekaj manj kot 25.000 prebivalcev). Prebivalci Spodnjega Podravja s 
Prlekijo tudi v tem primeru relativno zaostajajo za slovenskim povprečjem. V Slo-
veniji ima namreč 4 % vseh naselij avtobusno in železniško postajo, v njih pa živi 
47 % vsega prebivalstva. Po stopnji infrastrukturne opremljenosti na področju celo-
vite ponudbe storitev v javnem potniškem železniškem in avtobusnem prometu pre-
bivalci regije zaostajajo za slovenskim povprečjem. Več kot 14 % prebivalcev na 
območju regije živi namreč v naseljih, ki nimajo niti železniške niti avtobusne posta-
je. Tri četrtine prebivalcev na tem območju torej nima možnosti izbire prevoza v 
javnem potniškem prometu v lastnem naselju. 

Tabela 5: Naselja Spodnjega Podravja s Prlekijo z železniškim in avtobusnim potni-
škim prometom 

Občina Štev. Štev. naselij Štev. naselij z Štev. naselij z avtobusno in 
vseh z avtobusno železniško železniško postajo 

naselij postajo postajo 
Ljutomer 69 45 6 5 
Ormož 81 52 9 9 
Ptuj 206 142 9 7 

Regija 356 239 24 21 

Najvišjo stopnjo neposredne dostopnosti do železniške in avtobusne potniške 
postaje imajo prebivalci v občini Ormož (33 %), sledijo jim prebivalci v občinah 
Ljutomer in Sveti Jurij (29,5 %). V razmeroma slabšem položaju so prebivalci na 
območju nekdanje ptujske občine, saj živi v naseljih, ki imajo železniško in avto-
busno postajo, le dobra petina (21,1 %) prebivalstva tega območja. 

Brez avtobusne in železniške potniške postaje je v občinah Ljutomer in Sveti 
Jurij 32 naselij oziroma 33,4% vseh naselij, kar pomeni, d a j e več kot ena petina 
(20,7 %) vseh prebivalcev navezanih na avtobusni in železniški promet zunaj kraja 
bivanja. Avtobusno postajališče imajo prebivalci v 45 naseljih, v šestih naseljih je 
železniška potniška postaja, v petih naseljih (Bučečevci, Kokoriči, Križevci pri Lju-
tomerju, Ljutomer in Veržej) pa sta tako avtobusna in železniška postaja, ki omo-
gočata prebivalcem izbiro javnega prevoznega prometnega sredstva in s tem omo-
gočata večjo prometno dostopnost do delovnih mest, dejavnosti in drugih storitev. 
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Takih naselij je v občini Ormož 9 (Ivanjkovci, Obrež, Ormož, Osluševci, Pavlovci, 
Podgorci, Pušenci, Središče ob Dravi in Velika Nedelja), ki omogočajo neposreden 
dostop do železniškega in avtobusnega prometa za 33 % prebivalcev, na območju 
nekdanje ptujske občine pa je takih naselij 7 (Bolečka vas, Cirkovce, Čermožiše, Ki-
dričevo, Moškanjci, Ptuj in Šikole), kar pomeni, da ima nekaj več kot 21 % prebi-
valcev neposreden dostop do železniškega in avtobusnega potniškega prometa. 
Železniški potniški postaji sta tudi v Zamušanih in Strnišču, a v naseljih ni avtobusne 
potniške postaje. V primerjavi s slovenskim povprečjem imajo prebivalci Spodnjega 
Podravja s Prlekijo torej v celoti neugodno strukturo dostopnosti do javnega žele-
zniškega in avtobusnega potniškega prometa. V primerjavi s povprečjem za regijo pa 
so v razmeroma slabšem položaju samo prebivalci v naseljih na območju nekdanje 
ptujske občine. To toliko bolj zbuja skrb, ker ima avtobusni promet na tem območju 
še vedno vodilno vlogo predvsem pri dnevni migraciji delovne sile in šolajoče se 
mladine iz bolj odročnih predelov. 

Tabela 6: Dostopnost prebivalcev Spodnjega Podravja s Prlekijo do avtobusnega in 
železniškega prometa (število prebivalcev v naseljih z železniško in avtobusno potni-
ško postajo) 

Občina 
Število prebivalcev v 

naseljih z železniško in 
avtobusno postajo % 

Število prebivalce v naseljih 
brez železniške in avtobusne 

postaje % 
Ljutomer 5460 7,9 3832 20,7 
Ormož 5785 33,0 3126 17,8 
Ptuj 14523 21,1 8317 12,1 

Regija 25768 24,6 15275 14,6 

Sklep 

Na podlagi regionalne analize dostopnosti prebivalstva v naseljih Spodnjega 
Podravja s Prlekijo do cestnega omrežja in železniškega ter avtobusnega potniškega 
prometa lahko zapišemo naslednja skupna spoznanja: 

— prebivalci Spodnjega Podravja s Prlekijo zaostajajo po stopnji dostopnosti do 
cestnega omrežja in železniškega ter avtobusnega potniškega prometa za 
povprečno dostopnostjo prebivalcev v Sloveniji; 

— v razmerju do sedanjega poteka avtocestnega omrežja so prebivalci v regiji v 
razmeroma neugodnem položaju. Med posameznimi območji in naselji obsta-
jajo glede dostopnosti razmeroma velike absolutne in relativne razlike; 

— povprečna dostopnost prebivalcev regije do omrežja magistralnih cest je raz-
meroma dokaj ugodna; 
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— glede stopnje dostopnosti prebivalcev regije do regionalnih cest obstaja velik 
razkorak med posameznimi območji in naselji, kar je do neke mere tudi po-
sledica razmeroma neuravnotežene strukture cestnega omrežja in predstavlja 
izrazito slabost regije; 

— dostopnost do razvejanega omrežja lokalnih cest predstavlja notranjo prednost 
za majhno, drobno in razpršeno obliko poselitve regije; 

— kljub razmeroma velikemu pomenu potniškega prometa pri vsakodnevni mi-
graciji prebivalstva je dostopnost do železniškega in avtobusnega prometa 
manj ugodna; 

— Spodnje Podravje s Prlekijo potrebuje najprej izboljšanje stopnje dostopnosti 
do cestnega omrežja in železniškega ter avtobusnega prometa z racionaliza-
cijo obstoječega regionalnega in lokalnega omrežja znotraj hierahično zasno-
vane poselitvene strukture. Šele na tej podlagi mora slediti tudi medregio-
nalna prostorska integracija regije prek magistralnega omrežja. 
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OBMEJNA HALOŠKA CESTA 

Darka Domitrovič-Uranjek* 

THE ROAD ALONG THE BORDER IN HALOZE 

Abstract 

It is necessary for the development of demographically endangered border area of Haloze to 

make transport links along the border which would connect the hitherto poorly connected 

border areas. The road along the border in Haloze, the plan of which is discussed in the ar-

ticle, will connect the settlements along the border in the east-west direction with the munici-

pal and national transport networks, and provide for the transport accessibility of border ar-

eas in Haloze from the Slovenian side. The road along the border will enable the revival and 

spatial development of border areas and active protection of the state border 

Key words: Transport, Road along the border, Demographically endangered area, Spatial 

development 

Uvod 

Haloze so demografsko ogroženo in obmejno območje, ki je v upravnem pogledu 
razdeljeno na občine Zavrč, del Gorišnice (Cirkulane), Videm in Majšperk. Celotno 
območje Haloz tarejo številni pereči problemi, kot so: visoka stopnja brezposelnosti, 
slaba prometna dostopnost, problem preskrbe s pitno vodo (območje je vodo defici-
tarno), številni plazovi, razdrobljena posestna struktura in veliko število naselij ter s 
tem povezana draga komunalna infrastruktura. 

Analiza demografskih podatkov v naseljih obmejnega območja Haloz je poka-
zala, da kljub upadanju števila prebivalcev kažejo ugodni indeksi staranja na dejstvo, 
da je število mladih prebivalcev večje od prebivalstva, starejšega od 65 let. Terensko 
delo pa je pokazalo, da je obstoječa struktura prebivalstva zaradi vračanja brezpo-
selnih prebivalcev drugačna, kot to kažejo podatki popisa prebivalstva leta 1991. 
Delovna sila, ki je iz Haloz dnevno migrirala v zaposlitvene centre, pa tudi del 
prebivalcev Haloz, ki je bival v zaposlitvenih središčih, je zaradi neugodnih razmer v 
industriji in nizke izobrazbe ostal brez dela in se vrnil v Haloze. 

Z izgrajevanjem prometne in komunalne infrastrukture je treba prebivalcem 
Haloz pomagati pri aktiviranju razvojnih resursov in lastnih potencialov za razvoj 
dejavnosti in novih delovnih mest. Pri aktiviranju razvojnih potencialov je treba 
upoštevati izjemne krajinske kvalitete Haloz. Poleg razgibanega reliefa in mestoma 

* Prof. geogr., soc., Razvojni Center-Planiranje, d.o.o., 3000 Celje, SLO. 
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slikovite in razgibane konfiguracije površja izstopajo kulturno krajinske oblike kot 
odsev prilagojenosti človeka naravi, ki se kažejo v izrabi zemljišč in načinu pose-
litve. Drobna parcelacija, skromna bivališča, neugodne naravne razmere se pojavlja-
jo v vseh mogočih kombinacijah in predstavljajo pestrost krajinskih prizorišč. 

Z nastankom državne meje po južnem robu Haloz, so se znanim problemom pri-
družili še novi. Državna meja je prekinila ustaljene prometne poti in povezave ter 
otežila komunikacije ob meji. Poseben problem je uveljavitev "zelene meje", ki je 
vezana na varovanje meje in območij ob njej. 

Zato sta prometno omrežje in izgradnja komunalne infrastrukture pogoj, ki bo 
omogočal aktivno varovanje državne meje ter oživljanje in prostorski razvoj območij 
ob njej. Z nastankom meje so se povečale potrebe po obmejni cesti, ki bi povezovala 
kraje v obmejnem območju in zagotavljala ohranjanje prebivalstva in oživljanje 
novih dejavnosti, ki bi pomenile razvojni impulz. 

Obstoječe cestno omrežje v Halozah in mejni prehodi na 

slovensko-hrvaški meji 

V obstoječem prometnem pogledu so Haloze povezane predvsem v smeri sever-
jug, kar narekuje sama konfiguracija terena. Manjka prečna povezava ob meji v sme-
ri vzhod-zahod, ki bo zagotavljala dostopnost do območij po slovenskem ozemlju. 

Prometno omrežje v Halozah tvorijo: 

— magistralna cesta M 11 Ptuj-Podlehnik-Gruškovje, ki poteka skozi Haloze v 
smeri sever-jug po dolini Rogatnice, 

— regionalne ceste, in sicer: 

— regionalna cesta R 346 Majšperk-Rogatec, ki poteka v smeri sever-jug, 
— regionalna cesta R 337, ki poteka po severnem obrobju Haloz po dolini Dra-

vinje od Majšperka, Vidma pri Ptuju in po dolini Psičine zavije proti jugu do 
Leskovca in Gradišča na slovensko-hrvaški meji, 

— regionalna cesta R 347 Spuhlja-Borl-Zavrč na severovzhodnem robu Haloz, 

— lokalne ceste v skupni dolžini 193,7 km, ki z nekaj izjemami potekajo v smeri 
sever-jug, 

— krajevne ceste: v občini Gorišnica je 176 km krajevni cest, v občini Majšperk 
286 km krajevnih cest, v občini Videm celo 395 km, v občini Zavrč pa 34 km. 

Prometno omrežje se navezuje na mejne prehode na slovensko-hrvaški meji v 
Halozah, in sicer: 

— mednarodni mejni prehod Gruškovje na magistralni cesti M 11 in mednarodni 
mejni prehod Zavrč na regionalni cesti R 347, 

— meddržavni mejni prehod Zgornji Leskovec na regionalni cesti R 337, 
— obmejna prehoda Drenovec na lokalni cesti L 6251 in Meje oziroma Sv. Florjan, 

do katerega vodi lokalna cesta L 6223. 
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Obmejna haloška cesta 

Po vinogradniško in turistično atraktivnih območjih Haloz je načrtovana tudi 
haloška vinska turistična cesta. 

Usmeritve za zasnovo haloške obmejne ceste 

Za razvoj nerazvitih, prometno težko dostopnih območij obmejnega dela Haloz 
je potrebna prečna povezava (vzhod-zahod), ki bi povezala med seboj obmejna ob-
močja občin Majšperk, Videm, Gorišnica in Zavrč. 

Povezava ni pomembna le zaradi prometnega vidika. Obmejna cesta je pomem-
bna v kontekstu "zelene meje", kjer je večji poudarek na demografskem, varstvenem 
in obče nacionalnem vidiku. Območje ob meji ne sme predstavljati ločnice med 
predstavniki istega naroda kot tudi ne med pripadniki različnih narodov. 

Za reševanje teh problemov bo treba izgraditi sistem "obmejne ceste" kot nujno 
potrebni ukrep za oživitev obmejnega območja s proučitvijo najracionalnejših reši-
tev, čeprav na začasno nižjem nivoju. 

Pri tem prisotni problemi so povezani z nastankom meje z Republiko Hrvaško. 
Državna meja kot tudi odnosi z Republiko Hrvaško v celoti še niso definirani. Pro-
blemi predstavljajo predvsem cestne povezave prek hrvaškega ozemlja in sloven-
skim državljanom onemogočen dostop do slovenskih zaselkov in zemljišč po sloven-
skem ozemlju. 

Navedene zadeve so globalnega značaja, življenjsko nujne tako za državljane 
Republike Slovenije kot tudi za državljane Republike Hrvaške in se bodo morale 
reševati z meddržavnimi pogajanji in pogodbami. 

Predlog trase obmejne ceste 

Pri zasnovi trase obmejne ceste so bili zastavljeni cilji: 

— obmejno cesto približati meji s ciljem ohranjanja poselitve na ožjih obmejnih 
območjih, 

— traso obmejne ceste čim bolj približati meji in pri tem upoštevati možnost 
prometne povezave na celotnem obmejnem območju Haloz. 

Ker so terenske razmere na obmejnem območju Haloz zelo zahtevne, smer sle-
men je sever-jug, smer ceste pa prečno na to, se v celoti z obmejno cesto ni bilo 
mogoče približati meji. 

Na območjih, kjer je slovenska in hrvaška poselitev na vrhu slemen, po katerih 
poteka tudi državna meja (ta pa še ni točno določena), je uvedena podkategorija 
priključne krajevne obmejne ceste, ki se priključuje na haloško obmejno cesto in 
zagotavlja dostop obstoječi poselitvi po slovenskem ozemlju. Izjema je del naselja 
Meje v bližini mejnega prehoda Florjan, ki je dostopen delno po hrvaški cestni mreži 
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in ga zaradi konfiguracije terena ni možno drugače povezati. Problem te povezave 
bo treba rešiti v okviru meddržavnih dogovorov in pogodb. 

Trasa haloške obmejne ceste, ki jo podrobneje obravnava Razvojni program 
Haloz za "zeleno mejo" (Razvojni center 1996) je v grafičnih prilogah razdeljena na 
odseke po občinah. V občini Majšperk so odseki označeni z A, v občini Videm z B, 
v občini Gorišnica s C in v občini Zavrč z D. Poimenovanje odsekov obmejne ceste 
ne pomeni prioritete, ampak le označbo odsekov obmejnih cest zaradi preglednosti. 

Avtor: D. Domitrovič-Uranjek 

Kartografija: I. Sajko (IG) 

Celje, Ljubljana 1996 

Potek obmejne ceste po posameznih občinah 

Občina Majšperk 

Obmejna cesta na območju občine Majšperk je razdeljena na dva odseka, ki 
potekata: 

— odsek obmejne ceste Al od priključka na lokalno cesto L 6263 iz smeri 
Žetal, ki poteka po krajevni cesti do priključka na lokalno cesto L 6261. Na ta 
odsek se priključi priključna krajevna obmejna cesta, ki se navezuje na 
gozdno cesto na severnem pobočju Loga; 

— odsek obmejne ceste A2, ki poteka po lokalni cesti L 6261 in nato po krajevni 
cesti do priključka na magistralno cesto M 11, ki je hkrati tudi občinska meja. 
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Obmejna haloška cesta 

V občini Majšperk predstavlja kritično točko lokacija mejnega prehoda Gruško-
vje pred priključkom obmejne ceste na magistralno cesto, saj je križišče na vmesnem 
območju med mejnim prehodom in državno mejo. Na tem območju bo potekala tudi 
trasa bodoče avtoceste Maribor-Gruškovje. 

Občina Videm 

V omenjeni občini potekajo štirje odseki obmejne ceste: 
— odsek obmejne ceste B1, poteka od odcepa od M 11 po lokalni cesti L 6259; 
— odsek obmejne ceste B2, ki se navezuje na lokalno cesto L 6259 in poteka 

po krajevni cesti do gozdne ceste po severnem pobočju Brezove gore, nadalje 
po krajevni cesti na območju Velike Varnice do priključka na regionalno cesto 
R 337. 

Od obmejne ceste na severnem delu Brezove gore je za zagotovitev prometne 
povezave z poseljenim obmejnim območjem naselja Ložina predvidena priključna 
krajevna obmejna cesta; 

— odsek obmejne ceste B3 poteka deloma po R 337, po lokalni cesti L 6249 in 
do občinske meje z občino Gorišnica po obstoječi krajevni cesti. 

Za zagotavljanje dostopnosti do obmejnega dela Veliki Okič je predvidena pri-
ključna obmejna cesta, ki poteka po meji med Slovenijo in Hrvaško. 

Občina Gorišnica 

Obmejna cesta je razdeljena na štiri odseke: 
— odsek obmejne ceste C1 poteka po krajevni cesti ob slovensko-hrvaški meji 

od Velikega Okiča do Pohorja. Zaradi terenskih razmer in poselitve poteka 
vzhodni cestni odsek v dolžini 400 m po ozemlju Hrvaške. Pri tem odseku 
opozarjamo na problem nedoločene državne meje; 

— odsek obmejne ceste C2 poteka po območju naselja Pohorje po krajevni 
cesti skozi naselje Paradiž do lokalne ceste L 6223; 

— odsek obmejne ceste C3 poteka po obstoječi lokalni četi L 6223 na območju 
naselja Medribnik do priključka na odsek obmejne ceste C4. Od obstoječe 
lokalne ceste L 6223 se do razpršene poselitve naselja Meje ob državni meji 
odcepi priključna krajevna obmejna cesta, ki zagotavlja prometno povezavo z 
notranjostjo območja. Zaradi terenskih razmer pa še vedno ostane nerešen 
problem dela naselja Meje, kjer ni možno zagotoviti dostopa do objektov in 
zemljišč po ozemlju Republike Slovenije; 

— odsek obmejne ceste C4 poteka od priključka na lokalno cesto L 6223 pod 
obmejnim prehodom Florjan, po območju naselja Gruškovec do priključka na 
L 6228 in delno po njej do občinske meje z občino Zavrč. 
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Občina Zavrč 

Obmejna cesta bo potekala v dveh odsekih, in sicer: 
— odsek obmejne ceste D1 poteka od priključka lokalne ceste L 6288 na meji z 

občino Gorišnica prek območja Korenjaka, se priključi na lokalno cesto 
L 6288 in poteka deloma po njej. Z odcepom pri Habjaneku poteka po 
krajevni cesti v smeri Sv. Mohorja do priključka na lokalno cesto L 6251; 

— odsek obmejne ceste D2 povezuje obmejni prehod Drenovec po lokalni cesti 
L 6251, Najmov center, Goričak do priključka na regionalno cesto R 347. Na 
ta odsek se v Goričaku navezuje priključna krajevna obmejna cesta, ki se 
priključi na lokalno cesto L 6241 in omogoča dostop z obmejnih območij na 
obmejno cesto. 

Usmeritve za nadaljnje delo 

V Razvojnem programu Haloz za "zeleno mejo" opredeljena haloška obmejna 
cesta predstavlja plansko zasnovo obmejne ceste, za katero je potrebno v nadalje-
vanju izdelati izvedbeno tehnično dokumentacijo s podrobnejšim preverjanjem trase 
na terenu. Elementi ceste in širina, niveletni potek, krivine, izogibališča, priključki, 
prečni nagibi se prilagajajo terenskim razmeram in poselitvi ob njej. 

Pri poteku trase bo potrebno upoštevati krajinsko tipologijo Haloz ter zagotoviti 
varovanje naravne kulturne dediščine. 

V nadaljevanju je prikazana obmejna cesta v pregledni tabeli, v kateri so izposta-
vljeni problemi in usmeritve, ki jih bo treba upoštevati pri projektiranju obmejne 
ceste. 

Tabela 1: Odseki haloške obmejne ceste s prikazom vpetosti v omrežje, opisom obs-
toječega stanja, potrebnimi ukrepi za zasnovo obmejne ceste in vpisom kritičnih 
območij 

0 OPIS ODSEKA Navezava na Opis Ukrepi za zasnovo Kritična mesta 

d (relacija) ostalo obstoječe obstoječega obmejne ceste oziroma območja 

s cestno omrežje stanja 

e (mag., region., 

k lokalne ceste 

Al priključek L 6263 - L 6261 del ceste v - korekcija 

krajevne ceste do L 6263 asfaltni, del v elementov ceste 
priključka na makadamski - sanacija plazov 

L 6261 izvedbi 

priključek krajevne 
obmejne ceste na 

gozdno cesto Log 
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A2 po L 6261 - po 
krajevni cesti do 
M 11 oziroma 
občinske meje z 
občino Videm 

L 6261, M 11 del v asfaltni 
izvedbi, večji 
del v gramozni 
izvedbi, del 
kolovoz 

- zagotovitev 
ugodnega nive-
letnega poteka 
ceste 
- zagotovitev 
elementov 

kritični odsek na 
območju Jan i če 

BI od M 11 - po 
L 6259 

M 11 oziroma 
krajevna cesta 
do 
medržavnega 
mejnega 
prehoda 
Gruškovje 

asfaltna izvedba priključek ceste na 
M 11 na 
medmejnem 
ozemlju, kar ovira 
nemoten prehod 
slovenskih 
državljanov po cesti 
v smeri Podlehnika 

B2 od L 6259 - po 
krajevni cesti - po 
gozdni cesti - po 
krajevni cesti Vel. 
Varnica, do 
priključka na R 337 

priključna krajevna 
obmejna cesta za 
obmejni del naselja 
Loži na 

R 337 
L 6259 

gramozna 
izvedba, 
kolovoz, 
neutrjena 
gozdna cesta 
(Brezova gora) 
z neustreznimi 
tehničnimi 
elementi 

- korekcija elem. 
- zagotovitev 
potrebne širine 
vozišča 
- sanacija plazov 
in korekcija 
krivin 

Izredno kritičen 
odsek gozdne ceste 
na območju Brezove 
gore, upoštevati 
priključek krajevne 
obmejne ceste za 
zagot. prometne 
dostopnosti obmejn. 
poselitve po ozemlju 
R Slovenije 

B3 po R 337 - in 
L 6249 po krajevni 
cesti do občinske 
meje občine 
Gorišnica 

priključka krajevna 
obmejna cesta za 
obmejno poselitev 
naselja Veliki Okič 

R 337 
L 6247 

del v asfaltni 
izvedbi, del v 
makadamu 

- korekcija 
elementov 

upoštevati 
priključek krajevne 
obmejne ceste za 
zagot. prometne 
dostopnosti obmejn. 
poselitve po ozemlju 
R Slovenije 

C1 občinska meja 
Videm - po krajevni 
cesti na območju 
naselja Pohorje do 
priključka na odsek 
C2 

L 6287 A gramozna 
izvedba z 
neugodnimi 
elementi 

- korekcija elem. 
- zagotovitev 
potrebne širine 
vozišča 
- sanacija plazov 
in korekcija 
krivin 

potek vzhodnega 
dela odseka ceste v 
dolžini približno 
400 m po ozemlju 
Republike Hrvaške 

C2 C1 - po krajevni 
cesti do L 6223 

L 6223 gramozna 
izvedba z 
neustreznimi 
prometno-
tehničnimi 
elementi 

- korekcija elem. 
- zagotovitev 
potrebne širine 
vozišča 
- korekcija krivin 
- zagotovitev 
odmikov 

C3 po L 6233 

priključki krajevne 
obmejne ceste za del 
naselja Meje 

L 6223 v smeri 
Cirkulane in do 
obmejnega 
prehoda Sv. 
Florjan 

asfaltna izvedba del naselja Meje 
nima ustrezne 
prometne povezave 
po ozemlju Rep. 
Slovenije (k. o. 5) 
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C4 od L 6233 - po 
krajevni cesti - del 
po L 6288 do 
občinske meje z 
občino Zavrč 

L 6288 ,L 6233 

- priključek 
haloške vinske 
ceste 

gramozna 
izvedba, del 
ceste je 
asfaltiran 

- korekcija elem. 
- zagotovitev 
ugodnega nive-
letnega poteka 
ceste 
- zagotovitev 
odmikov 

D1 občinska meja 
Vesenjak - krajevna 
cesta L 6 3 8 8 -
Korenjak - krajevna 
cesta - L 6251 

- L 6288, 

- priključek 
haloške vinske 
ceste 

večinoma 
gramozna 
izvedba, delno 
kolovoz 
(Vesenjak), 
odsek 
L 6288 je 
asfaltiran 

- korekcija elem. 
- zagotovitev 
odmikov 
- večji gradbeni 
posegi Vesenjak, 
Korenjak 

D1 

priključna obmejna 
krajevna cesta 
Mohor 

- L 6288, 

- priključek 
haloške vinske 
ceste 

večinoma 
gramozna 
izvedba, delno 
kolovoz 
(Vesenjak), 
odsek 
L 6288 je 
asfaltiran 

- korekcija elem. 
- zagotovitev 
odmikov 
- večji gradbeni 
posegi Vesenjak, 
Korenjak 

D2 obmejni prehod 
Drenovec - po 
L 6251 - do R 347 

R 347, L 6237, 
L 6241, L 6240 

- priključek 
haloške vinske 
ceste 

V asfaltni 
izvedbi 

D2 

priključek obmejne 
krajevne ceste na 
L 6241 

R 347, L 6237, 
L 6241, L 6240 

- priključek 
haloške vinske 
ceste 

V asfaltni 
izvedbi 
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PROMET PREK MEJE 
S HRVAŠKO V SPODNJEM PODRAVJU 

Irena Hergan*, Aljaž Plevnik** 

TRANSPORT ACROSS THE CROATIAN BORDER 

IN SPODNJE PODRAVJE 

Abstract 

The article discusses the characteristics (extent, causes, aims, modes, frequency) of the trans-

port on the border crossings with Croatia in Spodnje Podravje with Prlekija, and the influ-

ences of the newly formed border on the changes in transborder transport flows and travel-

ling habits of the population in the selected Slovenian settlements along the border in the 

investigated areas. 

Key words: Transport geography, Border area, Spodnje Podravje 

Uvod 

Namen naloge je proučiti značilnosti prometa prek slovensko-hrvaške meje na 
obravnavanem območju bivših občin Ptuj, Ormož in Ljutomer. Dodatno želi osvetliti 
vpliv novonastale meje na prekomejne prometne tokove in na potovalne navade 
prebivalcev nekaterih slovenskih naselij ob meji. 

Pri delu smo se v precejšni meri oprli na pristop, ki ga je uporabil Pele (1994, 37) 
v raziskavi Promet v obmejnem območju severovzhodnega dela slovensko-hrvaške 
meje, kar omogoča tudi časovno primerjavo podatkov. 

V nalogi smo uporabili še neobjavljene rezultate ankete o potovalnih navadah 
prebivalcev ter o vplivu nove državne meje na spremembe v cestnem prometu v 
izbranih obmejnih naseljih nekdanjih občin Ptuj, Ormož in Ljutomer. Terensko anke-
tiranje po gospodinjstvih je potekalo v petek, 19. maja 1995, in je poleg sedmih na-
selij podravske regije, ki jih obravnavamo v tem prispevku (Ormož, Središče ob 
Dravi, Gibina, Šafarsko, Goričak, Zavrč, Hrastovec) zajelo tudi tri obmejna naselja 
posotelske Slovenije (Rogatec, Podčetrtek, Imeno). Skupno je bilo v desetih naseljih 
z anketo zajetih 974 oseb v naključno izbranih 299 gospodinjstvih, od tega v naštetih 
sedmih naseljih, za katera smo analizirali zbrane podatke, 734 oseb v 222 gospodinj-

* Dipl. geogr., Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 
Ljubljana, SLO. 

** Dipl. geogr., Urbanistični inštitut R. Slovenije, Jamova 18, 1000 Ljubljana, SLO. 

397 



Irena Hergan, Aljaž Plevnik 

stvih. Anketirali so študentje 3. letnika geografije Pedagoške fakultete Univerze v 
Mariboru v okviru svojih študijskih obveznosti. 

V okviru raziskave smo izvedli tudi anketiranje potnikov in štetje prometa na 
mejnih prehodih Gibina, Gruškovje, Leskovec, Ormož, Razkrižje, Središče ob Dravi 
in Zavrč, ki so ga opravili študentje 4. letnika Oddelka za geografijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani v ponedeljek, 1. aprila 1996, med 12. in 18. uro. V tem času so 
anketirali 440 oseb. Pri zbiranju podatkov smo naleteli na problem vključitve vseh 
mejnih prehodov na obravnavanem območju. Zaradi omejenega števila anketarjev 
(študentov) smo bili prisiljeni raziskavo omejiti na mejne prehode za mednarodni in 
meddržavni cestni promet in iz obravnave izpustiti mejne prehode za obmejni promet. 

Rezultate anket in štetja prometa smo dopolnili in primerjali s podatki Direkcije 
RS za ceste, ki izvaja vsako drugo leto, in sicer zadnji petek v juliju med 6. in 20. uro, 
anketiranje in štetje motornega prometa na vseh pomembnejših mejnih prehodih. 

Pomen obravnavanih mejnih prehodov 

v slovenskem merilu 

Uredba o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni cestni in že-
lezniški promet na meji z Republiko Hrvaško (Ur. 1. RS 54/1994) uvršča med mejne 
prehode za mednarodni cestni potniški in blagovni promet med drugimi tudi tri 
mejne prehode na obravnavanem območju: Gruškovje, Zavrč in Središče ob Dravi. 
Gibina ima status mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet, 
Ormož, Zg. Leskovec in Razkrižje pa za meddržavni cestni potniški promet. Pri tem 
je status zadnjih dveh mejnih prehodov začasen. Uredba določa njun status do 
sklenitve sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju. 
Po sklenitvi sporazuma med državama bosta prehoda Zg. Leskovec in Razkrižje 
namenjena obmejnemu prometu. 

Tabela 1: Primerjava obremenitev večjih slovenskih mejnih prehodov dne 28. 07. 
1995 med 6. in 20. uro (Direkcija RS za ceste, 1995) 

Mejni prehod Število prehodov Mejni prehod Število prehodov 

Šentilj ac 9741 Korensko sedlo 5023 

Škofije 9326 Karavanke 4913 
Vrtojba 8222 Krvavi potok 4585 
Sečovlje 7875 Ljubelj 4555 
Fernetiči 6855 G. Radgona 4303 
Jelšane 6798 Rateče 3451 
Dragonja 5857 Obrežje 3400 

Šentilj st. c. 5494 Gruškovje 3308 
Rožna dolina 5032 
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Primerjava obremenitev obravnavanih mejnih prehodov z ostalimi mejnimi pre-
hodi na slovensko-hrvaški meji po podatkih Direkcije RS za ceste iz leta 1995 kaže, 
da ima največji pomen mejni prehod Gruškovje, ki se uvršča po številu prehodov 
vseh vozil in po številu prehodov z osebnimi vozili na peto mesto med prehodi na 
slovensko-hrvaški meji. Mejni prehod Ormož se po podatkih za leto 1994 (za leto 
1995 ni podatkov) po številu prehodov osebnih vozil uvršča na šesto mesto (po 
številu vseh vozil šele na 25. mesto), takoj za mejni prehod Gruškovje. Preostali ob-
ravnavani prehodi so uvrščeni v drugi polovici vseh mejnih prehodov na slovensko- -
hrvaški meji. Med vsemi slovenskimi mejnimi prehodi se po podatkih štetja dne 
28. 7. 1995 uvršča mejni prehod Gruškovje na 17. mesto. 

Značilnosti potovanj prek slovensko-hrvaške meje 

Namen potovanj 

Za ugotavljanje vzroka oziroma namena potovanj prek mejnih prehodov na ob-
ravnavanem delu slovensko-hrvaške meje smo uporabili rezultate anketiranja potni-
kov in gospodinjstev. 

Rezultati vprašalnikov na mejnih prehodih kažejo, da je najpogostejši namen 
potovanj prek meje nakupovanje, medtem ko v vprašalnikih po gospodinjstvih 
prevladuje obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Taka razlika je razumljiva, saj so 
bili z anketami na mejnih prehodih zajeti potniki z obeh strani meje in iz tretjih 
držav, z anketo po gospodinjstvih pa le stalni prebivalci izbranih obmejnih sloven-
skih naselij, ki imajo tudi na hrvaški strani meje sorodnike in prijatelje. Prebivalci 
obmejnih slovenskih naselij, ki so bili zajeti v anketi po gospodinjstvih, v primerjavi 
z anketiranimi na prehodih pogosteje potujejo prek meje zaradi dela na polju oz. v 
vinogradu in manj iz poslovnih razlogov. Kar 81 odstotkov tistih, ki prestopajo mejo 
zaradi kmetijskih opravil, je krajanov Gibine in Šafarskega. Od vseh zajetih z anketo 
po gospodinjstvih jih ima na Hrvaškem delovno mesto le 3,7 odstotka (večina je 
prebivalcev Goričaka), zato ne preseneča nizek delež prehodov zaradi dela. Podatek 
potrjuje ugotovitev predhodnih raziskav, da so se Slovenci na Hrvaškem zaposlovali 
le izjemoma (Belec, 1995, 43) 

Anketa na mejnih prehodih je pokazala na precejšne razlike v vzrokih potovanj 
med posameznimi prehodi. Na prehodih Ormož in Središče ob Dravi so najpogo-
stejši vzrok nakupi in poslovna potovanja, delo na polju in obiski pa so najpogostejši 
vzroki v Razkrižju. Za Gruškovje so značilni tranzitni prehodi zaradi nakupovanj v 
Avstriji. 

Primerjava rezultatov, zbranih na mejnih prehodih v petek, 28. 5. 1994, in v 
ponedeljek, 1. 4. 1996 (vprašalnika žal nista bila izvedena na isti dan v tednu), kaže, 
da je bil pri prihodih v Slovenijo dne 1. 4. 1996 delež obiskov in tranzitnega prometa 
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manjši kot pred dvema letoma, povečal pa se je delež potovanj zaradi nakupovanja 
in delež tistih, ki potujejo na delovno mesto ali poslovno. Pri potujočih na Hrvaško 
se je ravno obratno nekoliko povečal delež potovanj zaradi obiskov in tranzitnega 
prometa, prav tako se je povečal tudi delež potujočih na delo in zaradi poslovnih 
potovanj, zmanjšal pa se je delež potujočih zaradi nakupov. Medtem ko so omenjene 
spremembe pri potnikih ob prihodu v Slovenijo lahko posledica primerjave različnih 
dni anketiranja (ponedeljek in petek) ob predpostavki, da se ob ponedeljkih opravlja 
manj obiskov in več poslovnih potovanj kot ob petkih, za vzroke potovanj na 
Hrvaško lahko to trdimo le deloma. Na vzroke potovanj nedvomno vplivajo tudi 
spremenjene družbeno-ekonomske razmere v obeh državah (razlika v maloprodajnih 
cenah, navezovanje poslovnih stikov, umiritev vojnih razmer ...). 

Tabela 2: Namen potovanj prek slovensko-hrvaške meje (v %) 

Prihodi v Slovenijo Odhodi iz Slovenije Prihodi in odhodi skupaj 

vprašani na/po: 

Namen 

mejni 
prehodi 
1.4.1996 

mejni 
prehodi 

28.5.1994 

mejni 
prehodi 
1.4.1996 

mejni 
prehodi 

28.5.1994 

gospo-
dinjstvih 
19.5.1995 

mejni 
prehodi 
1.4.1996 

mejni 
prehodi 

28.5.1994 

mejni 
prehodi 

29.7.1994 

Obiski 7 18 19 12 42 12,5 15 -

Delo na 
polju ali v 
vinogradu 

5 3 8 6 14 6,5 4,5 -

Delo na 
polju in 
obiski 

- - - - 8 - - -

Nakupo-
vanje 

42 25 27 35 11 34,5 30 27 

Delovno 
mesto, 
poslovno 
potovanje 

21 11 22 12 4 21,5 11,5 32 

Turizem, 
rekreacija 

1 1 0 1 2 0,5 1 20 

Tranzit 14 22 10 8 - 12 15 -

Drugo 10 20 14 26 19 12 23 21 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100 

Izhodišča in cilji potovanj 

Izhodišča in cilje potovanj prek obravnavanih mejnih prehodov smo analizirali 
na podlagi rezultatov anket po gospodinjstvih ter anket na mejnih prehodih. 

Kraji, ki so bili zajeti z anketo po gospodinjstvih, ležijo v različnih pokrajinskih 
enotah subpanonske Slovenije: 
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— naselji Šafarsko in Gibina na robu Murskega polja, 
— naselji Ormož in Središče ob Dravi na stiku dravske ravnice in Slovenskih 

goric, 
— naselja Zavrč, Hrastovec in Goričak v Halozah. 

V tej anketi kot cilj potovanj prek meje s Hrvaško prevladujejo bližnja manjša 
obmejna naselja in nekoliko bolj oddaljena regionalna središča. V povezavi z razli-
čnimi cilji je tudi prevladujoč namen potovanj. Na robu Murskega polja in v Halo-
zah prevladuje promet na kratke razdalje do bližnjih manjših naselij (iz Šafarskega in 
Gibine v gričevnate medmurske vasi Štrigovo, Bukovje in Banije, iz Haloz pa v več 
različnih naselij). Namen teh potovanj je največkrat obiskovanje sorodnikov in prija-
teljev ter delo na polju oziroma v vinogradu in le redko nakupi. Iz večjega Ormoža 
in Središča ob Dravi prevladujejo potovanja v bližnja večja naselja Čakovec, Varaž-
din in Zagreb, večinoma zaradi nakupov. 

Pri proučevanju izhodišč in ciljev potovanj v anketah na mejnih prehodih smo 
zaradi primerjave rezultatov prevzeli razvrstitev potovanj, ki jo je uporabil že Pele 
(1994, 44): 

— lokalni promet (izhodišče in cilj sta v neposredni bližini mejnega prehoda), 
— regionalni promet z lokalnim izhodiščem oziroma ciljem (začetek potovanja 

je v bližini mejnega prehoda, konec pa je v večji oddaljenosti in obratno), 
— medregionalni promet (cilj in izhodišče potovanja sta v večji oddaljenosti od 

mejnega prehoda), 
— mednarodni promet z lokalnim izhodiščem ali ciljem (začetek potovanja je v 

bližini mejnega prehoda, konec pa je v tretji državi in obratno), 
— mednarodni promet z regionalnim izhodiščem ali ciljem (izhodišče poto-

vanja je v večji oddaljenosti od mejnega prehod, cilj pa je v tretji državi in 
obratno). 

Tej razvrstitvi smo dodali še kategorijo tranzitnih potovanj, pri katerih sta cilj in 
izhodišče potovanja v tretji državi. Pri razvrščanju potovanj med lokalni promet smo 
zaostrili kriterij in v to skupino uvrščali le potovanja med kraji, ki so odmaknjeni do 
5 kilometrov od mejnega prehoda. Kljub temu združevanje prvih dveh kategorij 
omogoča primerjavo rezultatov obeh anket. 

Pregled prehodov čez vse obravnavane mejne prehode kaže, da pri vstopu in pri 
izstopu iz države prevladuje lokalni promet in regionalni promet z lokalnim izvorom 
ali ciljem (65 % vseh potovanj v Slovenijo in 63 % potovanj iz Slovenije). Ta vrsta 
prometa prevladuje na mejnem prehodu Razkrižje (71 % potovanj v Slovenijo in 
100% potovanj iz Slovenije) ter na mejnih prehodih Leskovec, Ormož in Gibina. 
Izjemi sta mejna prehoda Gruškovje (6 % vhodov in 24 % izhodov iz države) in 
Zavrč (27 % izhodov, za vhode ni podatkov). Na obeh mejnih prehodih prevladuje 
medregionalni in mednarodni promet predvsem iz Zagreba in Varaždina v nekatera 
večja naselja v Sloveniji ter v Avstrijo in Nemčijo. V Zavrču smo v času štetja 
ugotovili tudi največji delež tranzitnih potovanj (11 % izhodov). 
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Tabela 3: Značaj prometa prek mejnih prehodov glede na izhodišče in cilj potovanja 
potnikov, ki so potovali v Slovenijo (v %) dne 1. 4. 1996 

Mejni prehod Lokalni 
promet 

Regionalni 
promet z 
lokalnim 

izvorom -
ciljem 

Med-
regionalni 

promet 

Mednarodni 
promet z 
lokalnim 

izvorom -
ciljem 

Mednarodni 
promet z 

regionalnim 
izvorom -

ciljem 

Tranzit Skupaj 

Gibina 13 61 10 6 10 0 100 

Gruškovje 0 6 33 0 61 0 100 

Leskovec 19 62 5 14 0 0 100 

Ormož 18 54 19 0 8 0 100 

Razkrižje 14 57 21 0 7 0 100 

Središče ob Dravi 24 29 18 18 6 6 100 

Zavrč - ni podatkov 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 16 49 17 4 13 1 100 

Tabela 4: Značaj prometa prek mejnih prehodov glede na izhodišče in cilj potovanja 
potnikov, ki so potovali iz Slovenije (v %) dne 1. 4. 1996 

Mejni prehod Lokalni 
promet 

Regionalni 
promet z 
lokalnim 

izvorom -
ciljem 

Med-
regionalni 

promet 

Mednarodni 
promet z 
lokalnim 

izvorom -
ciljem 

Mednarodni 
promet z 

regionalnim 
izvorom -

ciljem 

Tranzit Skupaj 

Gibina 17 56 10 7 10 0 100 

Gruškovje 5 19 48 0 24 5 100 

Leskovec 10 61 19 6 3 0 100 

Ormož 29 58 10 0 4 0 100 

Razkrižje 33 67 0 0 0 0 100 

Središče ob Dravi 20 54 17 4 0 4 100 

Zavrč 0 27 27 0 35 11 100 

Skupaj 15 48 19 3 12 3 100 

Primerjava rezultatov naše ankete in raziskave Pelca (1994, 44) ne kaže večjih 
odstopanj, razen v primeru Središča ob Dravi, ki je po rezultatih njegove raziskave 
izstopal iz lokalnega povprečja. Samo dva od obravnavanih mejnih prehodov 
(Gruškovje in Zavrč) služita za medregionalni in mednarodni promet. Na preostalih 
petih prehodih (Gibina, Leskovec, Ormož, Razkrižje, Središče ob Dravi) prevladuje 
lokalni promet in regionalni promet z lokalnim izvorom ali ciljem, zato ti služijo 
predvsem obmejnemu prebivalstvu in je njihov današnji status vprašljiv. 
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Pogostost potovanj 

Odgovore o pogostosti prehodov čez slovensko-hrvaško mejo smo razvrstili v pet 
razredov, in sicer tiste, ki potujejo: 

— vsak dan, 
— vsaj dvakrat tedensko, 
— vsaj trikrat tedensko, 
— enkrat do dvakrat mesečno, 
— drugo (redkejša potovanja, brez odgovorov). 

S primerjavo rezultatov anket na mejnih prehodih 1. 4. 1996 in 28. 5. 1994 lahko 
ugotovimo, da nobena skupina odgovorov izrazito ne prevladuje, opazne pa so 
precejšnje spremembe v pogostosti potovanj pred dvema letoma in letos. Pri 
potnikih, ki so 1. aprila 1996 prihajali v Slovenijo, je bilo največ tistih, ki potujejo 
vsak dan (24 %), enkrat tedensko (23 %) oz. enkrat mesečno (24 %). V primerjavi z 
letom 1994 se je za polovico povečal delež vsakodnevnih potnikov in nekoliko 
zmanjšal delež tistih, ki potujejo enkrat mesečno. Pri odhodih iz Slovenije 1. aprila 
1996 zavzemata največji delež skupini potujočih enkrat tedensko (28 %) in vsak dan 
(24 %). Glede na rezultate ankete iz leta 1994 se je močno (za dobri dve tretjini) 
zmanjšal delež potujočih enkrat mesečno, za 60 odstotkov pa se je povečal delež 
potujočih, ki prestopajo mejo enkrat tedensko. Pri potovanjih v obe smeri (v Slo-
venijo in iz nje) je tako leta 1996 kot tudi leta 1994 najmanjši delež potnikov, ki 
prestopajo mejo nekajkrat tedensko. 

Primerjava anket kaže, da se je v zadnjih dveh letih povečal delež vsakodnevno 
potujočih v Slovenijo (predvsem zaradi povečanega deleža zaposlenih v Sloveniji 
oz. zaradi vzpostavitve rednih poslovnih stikov), pri potujočih na Hrvaško pa se je 
zmanjšal delež potujočih enkrat na mesec in povečal delež potujočih enkrat na teden. 
Pri tem je treba opozoriti na razliko med dnevi anketiranja, ker npr. v petek popoldne 
zavzemajo precejšen delež tedenski migranti na delo, ki se ob koncu tedna vračajo 
domov. Če upoštevamo podatke za prihode in odhode skupaj, se je leta 1996 povečal 
delež tistih, ki prestopajo mejo vsak dan, dvakrat tedensko in enkrat tedensko, 
zmanjšal pa delež potujočih enkrat mesečno oz. redkeje. Po teh rezultatih sodeč, so 
potovanja prebivalcev obeh držav čez mejo postala pogostejša. 

Rezultati ankete po gospodinjstvih se zaradi že omenjenih razlogov tudi glede 
pogostosti potovanj razlikujejo od tistih na mejnih prehodih. Največ vprašanih v 
anketi po gospodinjstvih potuje na Hrvaško manj kot enkrat mesečno (26 % od 734 
oseb) ali enkrat mesečno (17%). Med 14 odstotki tistih, ki prestopajo mejo vsak 
dan, je kar polovica prebivalcev Goričaka, ki v glavnem odhajajo na delo ter na 
obiske k sorodnikom. 
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Spremembe prometnih tokov zaradi nastanka nove državne meje — 

rezultati ankete po gospodinjstvih dne 19. 5. 1995 

Anketa je potrdila rezultate raziskave na mejnih prehodih (Pele, 1994), to je, da 
po vzpostavitvi nove državne meje potniki, ki potujejo med Slovenijo in Hrvaško, 
večinoma uporabljajo iste poti kot prej. V anketi po gospodinjstvih večina ( 8 9 % 
vprašanih) zaradi nove meje ne uporablja drugih poti. Samo desetina (83 oseb od 
734) je odgovorila, da uporabljajo druge ceste, pa še pri teh je vprašljivo, ali jih 
uporabljajo resnično zaradi meje ali morda zaradi drugih razlogov. Najpogosteje so 
po spremenjeni poti namenjeni na obisk k sorodnikom (18 oseb) in prijateljem (16 
oseb) ter na delo (14 oseb) in na druga potovanja, povezana z delom (17 oseb). Po 
zbranih odgovorih sodeč, nobeno od obravnavanih naselij ne izstopa, še največkrat 
uporabljajo druge ceste kot prej prebivalci Središča ob Dravi in Ormoža. 

Pri potovanju na Hrvaško porabi več časa zaradi nove državne meje 44 odstotkov 
prebivalcev, ki so bili zajeti z anketo, polovica jih meni, da ne opazijo nobene spre-
membe, 8 odstotkov pa jih na vprašanje ni odgovorilo. Med tistimi, ki navajajo, da 
zaradi ustavljanja na mejnih prehodih potujejo počasneje, najbolj izstopajo krajani 
Središča ob Dravi in Šafarskega, kjer porabi več časa pri potovanju čez mejo kar dve 
tretjini vprašanih, največkrat 6 do 10 minut več kot prej. Večina od teh prestopa 
mejo 1-2-krat tedensko ali redkeje. V Zavrču in Goričaku nova državna meja ča-
sovno ovira približno tretjino krajanov, v glavnem rednih (vsakodnevnih) potnikov, 
ki so zaposleni v različnih bližnjih hrvaških naseljih ali se vozijo prek meje iz 
različnih razlogov (redni obiski, nakupi ipd.). Njihov potovalni čas se je po rezul-
tatih ankete precej povečal, saj večinoma izgubijo vsaj 20 minut več časa kot pred 
nastankom meje. Če izvzamemo Hrastovec, kjer je bilo anketirano samo eno gospo-
dinjstvo, so najmanjše spremembe časa zaradi nove meje izrazili prebivalci Ormoža, 
ki v primerjavi z drugimi naselji prestopajo mejo naj redkeje (četrtina krajanov je 
odgovorila, da porabijo več časa, večinoma je ta izguba minimalna in znaša do 5 
minut). V povprečju vseh anketiranih naselij se je zaradi nove meje poraba časa pri 
potovanju v eno smer pri dobri polovici tistih, ki so odgovorili, da zaradi prečkanja 
meje sedaj potujejo počasneje, povečala za največ do 10 minut. 

Glede kakovosti vzdrževanja cest na obmejnem območju večina anketiranih go-
spodinjstev meni, da v primerjavi z obdobjem pred vzpostavitvijo državne meje ni 
bistvene razlike. Četrtina vprašanih, ki so pretežno prebivalci Središča ob Dravi in 
Gibine, ocenjuje, da je stanje zaradi dotrajanosti vrhnjih plasti nekaterih cest sedaj 
slabše, 7 odstotkov vprašanih (večina iz Ormoža) pa opaža, da so v zadnjem času ceste 
vzdrževane za spoznanje bolje. Po pričakovanjih nihče ne misli, da je vzdrževanost 
sedaj precej boljša. 

Na vprašanje o meji kot oviri se približno dvema tretjinama vprašanih zdi nova 
državna meja nepomembna, eni tretjini pa pomembna prometna ovira. Največ težav 
povzroča prebivalcem Središča ob Dravi, ki je edino naselje med izbranimi, kjer več 
kot polovica meni, da jih meja ovira pri vsakdanjem življenju. Prav prebivalci 
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Središča ob Dravi med izbranimi naselji zaradi nove meje najpogosteje uporabljajo 
druge poti kot prej, najbolj kritični pa so tudi pri oceni večje porabe časa in vzdr-
ževanosti cest. V vseh drugih naseljih močno prevladuje mnenje, da je meja nepo-
membna ovira. Po odgovorih sodeč, jo najmanj občutijo prebivalci Ormoža, kar se 
sklada z ugotovitvijo, da Ormožani, ki so bili zajeti z anketo, prek meje tudi najmanj 
potujejo. 

Obseg in značilnosti prometa čez slovensko-hrvaško mejo dne 1. 4. 1996 

med 12. in 18. uro 

Po številu vseh prehodov močno izstopa mejni prehod Gruškovje, ki je bil v času 
štetja kar dvakrat bolj obremenjen od drugega najbolj obremenjenega mejnega 
prehoda Ormož, kar potrjuje ugotovitve iz poglavja o pomenu obravnavanih mejnih 
prehodov v slovenskem merilu. Povprečno je v času štetja posamezni mejni prehod 
prestopilo 468 vozil, največ čez Gruškovje (1295 vozil), najmanj pa čez Leskovec 
(69 vozil). 

Tabela 5: Skupno število vozil na obravnavanih mejnih prehodih med Slovenijo in 
Hrvaško 

Motorji Osebna 
vozila 

Avtobusi Tovornjaki Vlačilci Traktorj i Kolesa Skupaj 

Gibina 1 165 3 2 1 5 3 180 

Gruškovje 0 1136 11 58 89 1 0 1295 

Leskovec 0 65 3 1 0 0 0 69 

Ormož 0 578 1 7 2 3 12 603 

Razkrižje 1 185 0 0 0 11 6 203 

Središče 
ob Dravi 

0 290 2 35 31 4 9 371 

Zavrč 1 447 11 28 56 2 7 552 

Skupaj 3 2866 31 131 179 26 37 3273 

Med prometnimi sredstvi v povprečju prevladujejo osebna vozila z 88 odstotki 
vseh prehodov, sledijo jim vlačilci in tovornjaki, vendar skupaj z 9 odstotki. Delež 
prometa z drugimi prometnimi sredstvi je zanemarljiv. Od povprečne slike odstopa 
mejni prehod Središče ob Dravi z najmanjšim deležem osebnih avtomobilov (78 %) 
in največjim deležem tovornjakov in vlačilcev (skupaj 17%). Podobno strukturo 
imata še prehoda Zavrč in Gruškovje. Največji delež prehodov z osebnimi vozili ima 
mejni prehod Ormož (96 %). Izstopa še delež traktorjev (5 %) na mejnem prehodu 
Razkrižje. 
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Po rezultatih ankete gospodinjstev 63 odstotkov vprašanih uporablja kot najpo-
gostejše prevozno sredstvo pri prehodu čez mejo osebni avtomobil. 14 odstotkov se 
prek meje največkrat odpravi peš ali s kolesom, od teh je kar tri četrtine krajanov 
Gibine in Goričaka. Z avtobusom se jih vozi 8 odstotkov, 7 odstotkov s traktorjem, 1 
odstotek z vlakom, 0,5 odstotka z motorjem ali motornim kolesom, preostali pa na 
vprašanje niso odgovorili. Avtobus uporabljajo najpogosteje prebivalci Goričaka, 
traktor pa skoraj izključno (v 90 % primerov) krajani Gibine in Safarskega, ki so tudi 
pri namenu potovanja čez mejo največkrat navedli delo na polju ali v vinogradu. 

Pregled prehodov po registrskih oznakah kaže, da so večino prehodov v obe 
smeri opravili avtomobili s hrvaškimi registrskimi oznakami (57 %), med katerimi je 
bilo največ vozil z varaždinskega registracijskega območja. Med slovenskimi vozili 
(18%) so prevladovala vozila lokalnega (mariborskega) registracijskega območja. 
Zanimivo je, da je vozil s slovenskimi registracijskimi oznakami manj od tujih oznak 
(24 %). Rezultati analize registrskih oznak se ujemajo z ugotovitvami ankete na mej-
nih prehodih, to je, da na obravnavanih prehodih razen v Gruškovju prevladuje lo-
kalni promet. 

Primerjava med odhodi in prihodi v državo kaže, da so prevladovali odhodi iz 
države (61 %). Mejni prehodi so bili, gledano v celoti, najbolj obremenjeni med 15. 
in 16. uro, ko je bilo največ izhodov iz države. Kot ugotavlja Pele (1994, 51), gre 
večinoma za hrvaške državljane na vračanju iz službe v Sloveniji. Prihodi v državo 
so dosegli največjo obremenitev med 13. in 14. uro. Število odhodov presega število 
prihodov v vseh časovnih prerezih. 

Zaključek 

Promet čez obravnavane mejne prehode je večinoma lokalnega značaja. Po dele-
žu mednarodnega prometa izstopajo mejni prehodi Gruškovje, ki leži na pomembni 
mednarodni cestni povezavi, ter Zavrč in Središče ob Dravi na cestah širšega regio-
nalnega pomena. Naši rezultati ne potrjujejo širše vloge mejnega prehoda Središče 
ob Dravi razen po količini tovornega prometa, kar lahko pripišemo enodnevnemu 
zajemanju podatkov. Drugi prehodi (Gibina, Leskovec in Razkrižje) na obravna-
vanem območju so lokalnega pomena in razen mejnega prehoda, ki služi zaledju 
pomembnejšega središča Ormoža, težko upravičujejo svoj status meddržavnega pre-
hoda. 

Največji delež prometa odpade na osebna vozila hrvaških državljanov, ki se prek 
meje največkrat odpravljajo po nakupih ali na delo. Slovenci iz obmejnih naselij se 
odločajo za potovanja prek meje večinoma zaradi obiskov znancev, sorodnikov in 
prijateljev, zaradi dela na polju ali v vinogradu ter zaradi nakupov. Stiki med drža-
vama so po primerjavi anket leta 1996 in leta 1994 sedaj pogostejši. Večina potnikov 
prestopa mejo vsak dan, enkrat tedensko ali enkrat mesečno, redki pa večkrat na 
teden. 
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Vzpostavitev meje s Hrvaško ni pomembneje spremenila smeri prometnih tokov, 
je pa podaljšala potovalni čas. Zaradi odprtosti in tekočega odvijanja prometa se 
večini anketiranih prebivalcev meja ne zdi pomembna prometna ovira. Z vzposta-
vitvijo meje so med obravnavanimi naselji najbolj nezadovoljni prebivalci Središča 
ob Dravi. Zaradi razmer na območju bivše Jugoslavije se še zmeraj niso obnovili 
tranzitni prometni tokovi, predvsem prek mejnega prometa Gruškovje. 
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SOCIOECONOMIC ANALYSIS OF 

CIRKOVCE, GORIŠNICA, CVEN, STOPERCE AND SV. TOMAŽ 

Abstract 

A pilot investigation of the socioeconomic structure of the foregoing five settlements from dif-

ferent natural environments is based on the following elements: natural environment, popu-

lation and economic potential. Irrespective of the fact that Cirkovce and Gorisnica are the local 

centers, and despite the intense suburbanization, the demographical development is problematic 

in all the settlements of the discussed region. Better conditions exist for the agriculture which, 

unfortunately, suffers of too small real estates, their fragmentation, and far too modest speciali-

zation and market orientation. Therefore, the socioeconomic development of the settlements 

ever more depends on the jobs outside agriculture and on the daily commuting to bigger centers. 

Key words: Socioeconomic structure, Abandoning of agrarian activities with related depopu-

lation, Suburbanization, Local centers 

Uvod 

Živahna socialnogeografska proučevanja socioekonomskih problemov, procesov 

in razvoja posameznih območij Spodnjega Podravja in Prlekije v šestdesetih letih 

(Bračič, 1967; Belec, 1968; Pak, 1969), pa tudi kasneje (Bračič, 1975, 1982, 1985), 
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so posebno pozornost posvečala sodobnemu proučevanju izbranih naselij. Le tako 
temeljito proučevanje osnovnih socioekonomskih enot, takrat še močno agrarnih na-
selij skupaj s pripadajočimi zemljišči, so omogočila podrobnejše poznavanje stanja, 
procesov, pa tudi razvoja in splošnega razumevanja dogajanj na tedanjem podeželju 
tega dela Slovenije. Posploševanje teh raziskovalnih spoznanj na širša območja pa je 
omogočilo na začetku znatnejše deagrarizacije, depopulacije, pa tudi suburbanizacije 
poznavanje dogajanj in sprememb, ki so zajela podeželje. Tako temeljitih sondnih, pa 
tudi kompleksnih proučevanj z izjemo nekaterih diplomskih nalog (Rizman, 1973; 
Napast, 1972; Korošec, 1988; Urih, 1991; Golob, 1994; Šulek, 1995; Herga, 1995) 
kasneje ni bilo več. 

Današnji regionalno-razvojni procesi v zreli fazi deagrarizacije in suburbani-
zacije našega podeželja že dalj časa zahtevajo ponovno poglobljeno poznavanje raz-
vojnih gibal in procesov. To pa omogoča le podrobno celostno poznavanje stanja in 
razvojnih tendenc ter možnosti vse bolj urbaniziranega in vse manj tradicionalnega 
kmetijskega prostora. Zato smo se, v želji podrobneje osvetliti razvojne možnosti, 
namenili proučiti pet naselij v različnih naravnih in družbeno-ekonomskih okoljih 
Spodnjega Podravja in Prlekije. 

Skupna značilnost teh večinoma lokalnih središč z izredno različnimi razvojnimi 
možnostmi, je še vedno pomembna prisotnost kmetijstva v njihovem socialnem in 
gospodarskem razvoju. 

Cirkovce so lokalno središče osredja južnega dela Dravskega polja ob železniški 
progi Pragersko-Ptuj in magistralni cesti Slovenska Bistrica-Ptuj. Le nekaj kilo-
metrov od Ljutomera oddaljeno naselje Cven na Murskem polju je gospodarsko, kljub 
močni dnevni migraciji delovne sile v Ljutomer, še vedno kmetijsko pomembno na-
selje. Občinsko središče Gorišnica na Ptujskem polju ob cesti Ptuj-Ormož je, po-
dobno kot Cirkovce, zajela močna suburbanizacija. Dokaj obrobno ležijo Stoperce v 
občini Majšperk ob cesti Majšperk-Rogatec, v reliefno sicer izredno pestrem, kme-
tijsko pa neugodnem osredju Haloz. Sv. Tomaž v Slovenskih goricah v občini Ormož 
je izrazito ruralno središče s slabimi naravnimi razmerami za kmetijstvo. 

V vseh naseljih so bili prvenstveno proučeni temeljni razvojni elementi: prebi-
valstvo, gospodarska sestava in infrastrukturna opremljenost skupaj z naravnim 
potencialom. Osnova so sicer bili popisni podatki, temeljna spoznanja pa so bila pri-
dobljena z anketami gospodinjstev7, posebej s kmetijskim zemljiščem in brez njega. 

Dragoceno je bilo sodelovanje lokalnih vodstev in občanov, ki se jim na tem 
mestu naj topleje zahvaljujemo. 

7 Pri anketiranju ter zbiranju in analizi podatkov za naselja Cirkovce, Sv. Tomaž in 
Stoperce so sodelovali slušatelji 3. in 4. letnika Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v 
Ljubljani, pri naselju Cven pa slušatelji 4. letnika Oddelka za geografijo Pedagoške fakultete 
v Mariboru. 
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Razvojni problemi in analiza naselij Cirkovce, Cven, Gorišnica, Stoperce in Sv. Tomaž 

Cirkovce 

Geografski položaj in naravne možnosti 

Ruralno središče osrednjega južnega dela Dravskega polja Cirkovce so šolo in 
župnijo imele že dolgo pred izgradnjo železniške proge Pragersko-Ptuj, ki je za na-
selje velikega pomena. Ta je že zgodaj zaposlila presežek delovne sile, vse do za-
dnjih let pa je predstavljala najpogostejše prevozno sredstvo številnim zaposlenim v 
Mariboru, na Ptuju in v Kidričevem. Cirkovce so obcestno naselje, ki se je domala 
zraslo s sosednjimi vasmi, Spodnjimi Jablanami in Mihovcami. Ob 0,8 kilometra od 
vasi oddaljeni železniški postaji se je razvilo sekundarno naselje nekmečkih domov, 
precej nekmečkih domov, pa je tudi vzhodno od vasi. Po modernizaciji ceste proti 13 
kilometrov oddaljenemu Ptuju in 4 kilometre oddaljenemu Kidričevemu, so se Cir-
kovce močneje odprle tudi proti bivšemu in proti sedanjemu občinskemu središču. 
Tako ugoden prometni položaj je bil odločilen za socio-ekonomski in zgradbeni raz-
voj naselja, še posebej v obdobju deagrarizacije in suburbanizacije. 

Cirkovce, katerih zemljišče se širi v ozkem pasu severno in južno od naselja, 
ležijo na stiku obsežnega prodnega vršaja Dravskega polja proti severu, zemljišča, ki 
jih pokrivajo suhe in plitve rjave oligotrofne prsti, vse do gozdov v prvi in drugi 
kvalitetni kategoriji kmetijskih zemljišč, ki so primerne za intenzivno poljedelstvo. 
Južno od naselja, na severnem robu Čretov, pa je na površju vlažnejša glineno ilov-
nata prst, ki je primernejša za travinje, največ v tretji in četrti kategoriji. Konec se-
demdesetih in v prvi polovici osemdesetih let opravljene hidro- in agromelioracije, 
so tudi ta nekdaj travniška in posebej pašniška zemljišča v veliki meri usposobila za 
intenzivno poljedelstvo. 

V Cirkovcah se prepletata dva za razvoj odločilna elementa, obsežno kmetijsko 
ugodno zemljišče in relativna bližina nekmetijskih delovnih mest. Leta 1967 zgra-
jena velika razdelilna postaja visokonapetostnega električnega omrežja s 17 zapo-
slenimi je nekmečko strukturo v naselju še okrepila. 

Demografski potenciali 

Podobno kot za pretežni del Dravskega polja zunaj ožjih vplivnih območij Mari-
bora in Ptuja velja silno pester in kompliciran prebivalstveni razvoj tudi za Cirkovce. 
Narekovali so ga nekdaj prevladujoča agrarna struktura, bližina obeh mest, položaj 
in centralnost naselja ter vrsta drugih dejavnikov, največkrat pogojenih z osnovnimi 
prvimi tremi. 

Medtem ko je v bivši krajevni skupnosti Cirkovce prebivalstvo v obdobju 
1961-1991 celo nazadovalo, je v naselju Cirkovce naraslo za 15,8%. Ugodnejši 
razvoj v primerjavi z drugimi naselji vplivnega območja Cirkovc je posledica vseh 
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razvojnih dejavnikov, med katerimi izstopata prometna povezanost oziroma bližina 
železniške postaje. Splošen porast prebivalstva v tridesetletnem obdobju pa je tudi za 
Cirkovce skromen. Od leta 1961-1991 se je število povečalo s 335 na 388 prebi-
valcev. Kar skoraj dvakrat večja pa je bila zaradi manjšega odseljevanja ter števil-
nejšega priseljevanja in gradnje v sekundarnem naselju rast prebivalstva v obdobju 
1971-1981 kot desetletje poprej in kasneje, ko lahko govorili le o pozitivni sta-
gnaciji. 

Skromna rast števila prebivalcev je vseskozi posledica odseljevanja mladega pre-
bivalstva na eni ter priseljevanja iz sosednjih in iz bolj oddaljenih naselij, največ iz 
Haloz, in naravnega prirastka na drugi strani. Zaradi nizkega naravnega prirastka v 
preteklosti, ki je zadnja leta celo negativen, je le priseljevanje vzrok rasti števila 
prebivalstva. V obdobju 1985-1990 je bilo v Cirkovcah 6 rojenih več kot umrlih, v 
vsem obdobju 1991-1995 pa le še eden. Migracijski saldo je bil v prvem obdobju 
+29, v drugem obdobju pa - 2 osebi. Ker je priseljeno prebivalstvo, ki se večinoma 
naseljuje v neagrarnem delu naselja proti železniški postaji, v celoti neagrarno, kme-
čka delovna sila relativno nazaduje. Leta 1991 je bilo v kmetijstvu dejavnega akti-
vnega prebivalstva le še 23,3 %, delež kmečkega prebivalstva pa se je z 47,2 % leta 
1961 (v KS 63,7 %) zmanjšal na 14,1 % (v KS 31,0 %) leta 1991. Kar 67 % akti-
vnega prebivalstva pa predstavljajo dnevni migranti. 

Vsi demografski procesi kažejo za Cirkovce nekoliko ugodnejši razvoj kot v 
sosednjih naseljih, prebivalstvo se tudi stara nekoliko počasneje, mnogo hitreje pa 
absolutno in relativno slabi agrarni element. 

Na neagrarno socialno zgradbo naselja kaže tudi močna prevlada (50,5 %) ne-
kmečkih in mešanih (44,5 %) gospodinjstev. Poleg tega imajo kmečka gospodinjstva 
manj ugodno socialno sestavo, saj med njimi prevladujejo gospodinjstva z le eno 
ostarelo generacijo (65 %), izredno majhno je število otrok, neugodna pa je tudi 
izobrazbena sestava kmečkega prebivalstva. 

Agrarna problematika 

Splet naravnih, družbenih in položajnih dejavnikov je v osredju južnega dela 
Dravskega polja vplival na oblikovanje nekakšne mešane ruralno-urbane strukture. 
Na eni strani je na voljo ugodna kmetijska zemlja, na drugi strani pa so Maribor, 
Ptuj, Kidričevo, pa tudi druga urbana središča, neposredno in posredno segala sem z 
vplivi in učinki deagrarizacije. Posledica je intenzivna kmetijska pridelava in visok 
delež zaposlenih zunaj kmetijstva ter suburbanizacija nasploh. Na celotnem območju 
so najmočnejše spremembe in posege v agrarno strukturo in gospodarstvo doživele 
med vsemi naselji krajevne skupnosti prav Cirkovce. 

Razdelitev zemljišča na dolge sklenjene proge in znotraj tega na ozke parcele oz. 
delce, pomešane med številne lastnike (karta 1), je seveda bolj neugoden kot ugoden 
dejavnik gospodarnosti kmetijstva. Katastrski podatki za leti 1972 in 1995 (Napast, 
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1972; Pak, 1995) kažejo na relativno visok delež zemljišč pod gozdom, ki se je 
povečal s 24,0 % na 24,6 %, medtem ko se je delež travnih površin povečal s 33,0 % 
na 36,0 %. Površine njiv so ostale enake približno 37 %, kljub hidro- in agromeliora-
cijam. Jasno je, da gre splošen trend na račun deagrarizacije, povezane s preko-
mernim zaposlovanjem zunaj kmetijstva, ki je zmanjšala zanimanje in potrebe po 
zemlji. Deindustrializacija in s tem povzročena brezposelnost pa je ta trend tudi v 
Cirkovcah zaustavila. Da je deagrarizaciji botrovala relativno skromna velikost po-
sesti v primerjavi s sosednjimi katastrskimi občinami, pa tudi urbanizacija zemljišč, 
je vidno iz vseh doslej opravljenih analiz tega območja (Pak, 1969; Napast, 1972; 
Urih, 1991). In zato iz tega izhaja v veliki meri tudi današnja posestna struktura, 
kmetijska delovna sila ter interes in usmerjenost v kmetijstvu. Malo je velikih kmetij 
in med anketiranimi ima le 6 gospodinjstev nad 10 hektarov zemlje (s približno eno 
tretjino gospodarsko malo ali celo nepomembnega gozda). Če imajo večje kmetije 
dovolj za intenzivno kmetovanje voljne delovne sile, je njihova kmetijska usmerje-
nost dovolj intenzivna in zagotavlja, seveda v okviru primernih in stabilnih družbeno-
-ekonomskih razmer gospodarstva, tudi v bodoče intenzivno kmetijsko pridelavo. 
Približno polovica gospodinjstev s kmetijsko zemljo ima večje število po starosti 
mešanih članov, vendar jim s kar več kot tretjino sledijo gospodinjstva s samo eno 
generacijo družinskih članov, starih več kot 50 let. Takšno je tudi razmerje glede 
nasledstva, ki vsaj hipotetično, pri današnjem stanju zaposlitvenih možnosti, tudi za 
v bodoče zagotavlja intenzivno kmetijsko pridelavo. Še vrsta dejavnikov vpliva na 
bodočo kmetijsko usmeritev naselja, pri čemer lastniški odnosi, še posebej med 
ostarelimi lastniki in njihovimi odraslimi otroki, niso malo pomembni. 

Morfološka dvojnost je izrazita seveda tudi v gospodarski strukturi naselja, saj 
nekmečka gospodinjstva v naselju ob železniški progi nimajo pomembnejših ze-
mljišč in se zato pomembneje s kmetijstvom ne ukvarjajo, niti ne v pomoč obsto-
ječim kmetijam. Med samimi gospodinjstvi s kmečkim gospodarstvom pa jih večina 
nima dovolj zemlje za intenzivno tržno kmetijsko pridelavo; med anketiranimi 
gospodinstvi z zemljo jih več kot polovica nima niti 5 hektarov zemlje. 

Kmetijstvo je na splošno usmerjeno v živinorejo, čemur je namenjeno večinoma 
tudi poljedelstvo. Velika večina kmetij (približno 75 %) prideluje na poljih prven-
stveno krmo in praktično vse te kmetije prodajajo živinorejske pridelke. Takšna 
usmeritev je sicer že stara, se pa stalno poglablja. In ker je osnovna usmeritev v 
govedorejo, je kmetijstvo v veliki meri odvisno od tržnih razmer za mleko in goveje 
meso. Nekoč mnogo bolj izstopajoča svinjereja je vedno bolj v ozadju, vedno manj 
tržna in vedno bolj služi le domači potrošnji. 

To velja tudi za tistih šest anketiranih kmetij, ki premorejo nad 10 hektarov 
zemlje. Tri so povsem usmerjene v živinorejo, na dveh živinoreja prevladuje in le 
ena je tudi tržno usmerjena v poljedelstvo in svinjerejo. 

Nekdaj v pridelavo krompirja, pšenice, ječmena in krme usmerjeno območje je 
že pred četrt stoletja začelo spreminjati poljedelsko pridelavo (Napast, 1972). Močno 
je predvsem nazadovala pridelava krompirja (tudi iz tržnih razlogov) in ječmena, 
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prevladala pa je za govedorejo pomembna pridelava koruze. Z njo so danes v enaki 
meri zasejane sušne prodne njive severno od naselja in vlažnejše južno od naselja. 
Več kot v preteklosti je tudi travnih površin na prodnem površju, vendar prevladu-
jejo na vlažnejših in bolj odročnih parcelah. 

Raba tal, način in intenzivnost rabe ter kmetijska usmerjenost se vedno bolj 
usmerjajo v smislu temeljite specializacije, to je govedoreje in le v izjemnih primerih 
v svinjerejo ali celo perutninarstvo. Izrazito usmerjene so večje kmetije, še posebej 
kmetije, ki premorejo ustrezno delovno silo. Manjše in tudi delovno manj perspektiv-
ne kmetije (vsi člani so stari nad 50 let, kar pomeni največkrat le eno generacijo) so 
produkcijsko manj ozko specializirane, gojijo več kultur (krompir, sladkorna pesa, 
pšenica), tudi za prodajo. 

Intenzivno kmetijstvo zahteva vsekakor večje kmetijske površine. Glede na sta-
nje posestne strukture pa večjih površin ni na voljo za zakup, še manj za nakup. 
Sedanje gospodarsko stanje in z njim povezani problemi zaposlovanja močneje vpli-
vajo na to, da ni volje za prodajo zemlje. Manjše kmetije s svojo obstoječo meha-
nizacijo, kljub dohodkom iz nekmetijstva, svojo zemljo v celoti obdelujejo. Kme-
tijstvo jim pomeni pomemben delež dohodka in zato ni želje po prodaji niti potrebe 
po nakupu zemljišč. Srednje velika ostarela gospodinjstva težijo bolj k oddajanju 
zemlje v obliki zakupa. Pri večjih kmetijah pa prevladije težnja tako po zakupu kot 
po nakupu kmetijskih zemljišč. To stanje odseva praktično v celotnem obdelanem 
zemljišču. 

Ne glede na centralnost naselja in močno suburbanizacijo ob železniški progi 
ostaja Cirkovcem kmetijstvo ključna gospodarska dejavnost z možnostmi za na-
daljnji razvoj v smislu usmeritve perspektivnih kmetij. Sam razvoj bo seveda odvi-
sen od celotne kmetijske politike in od možnosti krepitve večjih kmetijskih enot. 

Infrastrukturna opremljenost 

Centralnost Cirkovc se manifestira predvsem v prometnem položaju ob železni-
ški postaji z določenimi središčnimi funkcijami, med katerimi poleg storitvenih 
dejavnosti izstopajo šola s kulturno dvorano in društvom, sedež župnije, krajevni 
urad, k temu pa svoje prispeva tudi razdelilna postaja. V nasel juje kar 71 delovnih 
mest zunaj kmetijstva, kjer so zaposleni tudi delavci iz sosednjih naselij. 23,9 % de-
lovnih mest je v okviru razdelilne postaje, 43,6 % v kvartarnih in 32,4 % v terciarnih 
dejavnostih. Nadaljnja krepitev terciarnega in kvartarnega sektorja bi centralnost 
naselja občutno povečala. 

Vsaj sekundarno naselje ob železniški progi lahko označimo za spalno naselje 
tudi višje kvalificiranega prebivalstva. Takšna struktura prebivalstva pa zahteva 
določen standard bivalnega okolja, v tem primeru tudi v pogledu centralnega naselja. 
Izpostavljen je pomen lokalnega cestnega omrežja, pa tudi pogostost avtobusnih 
zvez. Ptuj je skupaj z Mariborom za Cirkovčane glavno srednjeročno nakupovalno 
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središče, kar bi boljša prometna dostopnost morala še okrepiti. Tako obstaja poleg 
zaposlitvenega tudi preskrbni dualizem. Kratkoročno preskrbo prebivalstva pa zado-
voljujejo Cirkovce same. 

Kaj je o kvaliteti bivalnega okolja pokazala anketa? Mlajše prebivalstvo, zlasti 
nekmečko, je bistveno zahtevnejše od starejšega. Pomanjkljivosti so navedene v na-
slednjem vrstnem redu: pomanjkanje družabnega in kulturnega življenja, slaba javna 
prometna povezanost z večjimi središči, zdravstvena oskrba in kakovost cest, pa tudi 
slaba kanalizacija, pitna voda in slabe možnosti za rekreacijo. Pomanjkljivosti glede 
kvalitete bivalnega okolja pa nadomesti navezanost prebivalstva na kraj, naravno 
okolje in redkeje še nekaj netipičnih odlik, med njimi celo zaposlitev. Prednosti ozi-
roma zadovoljstvo z bivalnim okoljem na splošno bolj prevladujejo pri prebivalcih 
starega kot pri prebivalcih sekundarnega naselja ob železnici. Razlike so večje glede 
na starost in izobrazbo prebivalstva. 

Sklep 

Cirkovce na stopnji ruralnega središča (po Kokoletu centralne vasi) z dokaj 
dobro definiranim vplivnim območjem so po svoji morfologiji tipično vaško naselje, 
h kateremu gravitira tako kmečka kot nekmečka struktura. V obdobju, ko se pove-
čujejo zahteve po kvaliteti bivalnega in življenjskega okolja Cirkovce za zahtevami 
zaostajajo. Zato je ob že znanih gospodarskih problemih naselju potrebna ustrezna 
infrastruktura, ki bo omogočila hitrejšo in boljšo dostopnost do večjih središč, kva-
litetnejšo preskrbo predvsem v pogledu razvoja storitvenih dejavnosti za celotno 
vplivno območje, še posebej tudi za potrebe kmetijstva, in s tem vzročno povezana 
nova delovna mesta. Smotrn bi bil hitrejši prehod iz "vaškega" v pravo ruralno sre-
dišče z določenimi urbanimi elementi, ki bodo naselje po tej plati naredili privlačno, 
mu povečali funkcionalnost in na splošno povečali vrednost bivalnega okolja vsem 
prebivalstvenim skupinam. 
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Sondna analiza naselja Cven 

Položaj naselja 

Vas Cven leži na Spodnjem Murskem polju (na nadmorski višini 175 m), v 

porečju nekdanjega murskega rokava Murice in je 3,5 km oddaljena od Ljutomera. 

Je izrazito obcestno naselje na obeh straneh ceste. Od osrednjega strnjenega dela 

vasi vodi več cestnih krakov v smeri proti Moti, proti cvenskim gozdovom in proti 

Ljutomeru. Krak proti Ljutomeru je najdaljši in najmanj strnjen. Tvorijo ga posa-

mezne hiše in nekaj od glavnega kraka odcepljajočih se stranskih jeder (npr. proti 

Pristavi). Po drugi svetovni vojni se je razvilo jedro v bližini nekdanjega cvenskega 

gradu. Novejši je tudi t. i. Novi Cven, ki leži zahodno od glavne ceste proti Lju-

tomeru. Leta 1983 je bil naselju priključen del vasi Spodnje Krapje in Mota (nekaj 

hiš okoli cvenske šole in zadružnega doma). 

Leta 1991 je bilo na Cvenu 186 hiš. Kar 33,9 % jih je bilo zgrajenih med letoma 

1971-1981, velik pa je tudi delež hiš iz obdobja takoj po drugi svetovni vojni in 

starih hiš s konca 19. in začetka 20. stoletja (17,7 %). Po letu 1980 je bila gradnja 

novih hiš zaradi varovanja kmetijskih zemljišč ustavljena (zgrajenih je bilo le 7,5 % 

hiš), to pa je zavrlo tudi priseljevanje prebivalstva in oblikovanje suburbanega 

območja v bližini Ljutomera. 

Socio-demografske značilnosti naselja 

Na Cvenu je leta 1991 živelo 666, leta 1994 pa 673 prebivalcev. Število pre-
bivalcev je naraščalo v vseh popisnih obdobjih, razen leta 1971. Enako velja tudi za 
gibanje števila gospodinjstev. 

Tabela 1: Število prebivalcev in gospodinjstev na Cvenu v obdobju 1869-1994 

Leto 1869 1890 1910 1931 1953 1961 1971 1981 1991 1994 

Št. prebivalcev 319 359 444 494 513 553 547 574 666 673 

Št. gospodinjstev 61 127 143 140 152 186 

V zadnjih desetih letih število prebivalcev stagnira, zlasti po letu 1990. Med 

letoma 1985 in 1994 je naravno gibanje prebivalstva umirjeno, saj se je rodilo 8 

prebivalcev več, kot jih je umrlo (razlika med rojenimi in umrlimi je eno leto v prid 

rojenim, drugo leto pa v prid umrlim). Število prebivalcev se je tako povečalo 

predvsem na račun priselitev, saj se je med letoma 1985 in 1994 v Cven priselilo 22 

prebivalcev več, kot se jih je odselilo. Sicer pa je priseljevanje relativno skromno. 
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Leta 1991 je bilo med vsemi prebivalci Cvena le 299 priseljencev (45 %); večina 
(72 %) se je priselila iz sosednjih naselij v občini Ljutomer. 

Zaradi povečevanja deleža starega prebivalstva se je starostni indeks prebivalstva 
v zadnjih tridesetih letih zviševal. Leta 1961 je znašal 24,6, leta 1971 40,8 (vrednost 
40,0 pomeni začetek demografskega staranja prebivalstva), leta 1991 pa že 58,5, kar 
je bilo nad slovenskim povprečjem. Leta 1991 je bilo mladega prebivalstva od 0 -14 
let 19,5 %, starih od 15-39 let je bilo 37,8 %, od 40-64 let 31,2 % ter starih 65 let in 
več 11,4%. 

Prebivalstvo ima sorazmerno nizko izobrazbo. Kar 52,4 % prebivalcev ima le 
osnovnošolsko izobrazbo, 41,8 % prebivalcev ima srednješolsko izobrazbo (večino-
ma različne poklicne srednje šole) in le 4,8 % ima višjo ali visokošolsko izobrazbo. 
Leta 1991 je obiskovalo osnovno šolo 67 učencev (v OŠ na Cvenu 53 učencev), 
polovico manj (34) je bilo srednješolcev in 18 je bilo študentov. 

Leta 1991 je največ aktivnih prebivalcev delalo v sekundarnem sektorju (44,5 %), 
v primarnem sektorju tretjina, kar je glede na močno prisotno kmetijsko dejavnost 
tudi razumljivo, v terciarnem sektorju 9,7 % prebivalcev in v kvartarnem sektorju 
12,5 %. V domačem kraju je bilo zaposlenih 21 prebivalcev, 186 pa v drugih na-
seljih v občini Ljutomer, večinoma v občinskem središču. Skoraj 6 % prebivalcev je 
bilo zaposlenih v drugi občini (zlasti v Gornji Radgoni, Murski Soboti in Rakičanu). 

Kmetijstvo 

Katastrska občina meri 587 ha. Od tega je 60 % njiv, 17,4 % travnikov in 10,6 % 

gozdov. Na nižjem poplavnem svetu prevladujejo travniki in gozdovi ali manjši logi, 

na nekoliko višjem pa njive. Območje poplavljanja je odločujoč faktor diferencia-

cije. 

Cven je na holocenski naplavini, ki je pokrita z ilovnato peščeno prstjo. V za-

hodnem delu naselja sodijo tla v tip srednje globokih in globokih ilovnatih obrečnih 

tal, v vzhodnem delu naselja pa v tip srednje globoko in globoko oglej enih ilovnatih 

in meljasto-ilovnatih obrečnih tal na holocenski naplavini. Zemlja ni kvalitetna, saj 

po večini sodi v tretjo in četrto kategorijo primernosti tal za kmetijstvo, razen v SZ 

delu proti Krapju, kjer prevladujeta prva in druga kategorija. Prst je dovolj humusna 

in sušna. 

20 % zemljišč v katastrski občini Cven je v državni lasti oziroma v lasti kom-

binata. Na najbolj kvalitetni zemlji so trije kompleksi njiv (108 ha), in sicer na 

arondiranih zemljiščih okoli nekdanje žrebarne, okoli farme bekonov in v južnem 

delu proti Ljutomeru. 

Večina zemljišč je v privatni lasti. V 18. stoletju je bilo na Cvenu 17 trdnejših 

kmetij, njihovo število se do danes ni bistveno znižalo, zmanjšala pa se je njihova 

velikost. Leta 1971 in 1991 je imelo 14 kmetij več kot 8 ha zemlje. Od 5 - 8 ha je 

imelo leta 1971 17, leta 1991 pa 15 kmetij. Naraslo je število malih kmetij, zaradi 
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drobljenja posesti. Leta 1991 je imelo 1 -5 ha zemlje 48 gospodinjstev, do 1 ha pa 
kar 96 gospodinjstev (51,6 %). Brez zemlje je bilo le 13 gospodinjstev (7 %), kar 
kaže na prevladujoča polkmečka gospodinjstva. Pri statusu čistih kmetov vztrajajo v 
glavnem le kmetije z nad 10 ha obdelovalnih površin. 

Povprečna kmetija ima zemljišča na približno desetih mestih, ki so oddaljena od 
doma od nekaj 100 m do 3 km. Večina kmetij ima zemljišča v okviru katastrske ob-
čine Cven. Nekaj površin je tudi v sosednjih katastrskih občinah, najbolj oddaljeni 
pa so vinogradi (Puconja, 1995). 

V začetku 70. let se je intenzivirala živinoreja (predvsem prašičereja), kar je 
vplivalo na spremenjen sestav poljščin. Žitarice je zamenjala koruza, od žit pa sejejo 
še pšenico, ječmen in nekaj ovsa. V zadnjih letih intenzivno gojijo tudi sladkorno peso. 
Polkmetje so bolj usmerjeni v rastlinsko proizvodnjo (buče, kumare, rdeča pesa idr.). 

Leta 1981 je bilo na Cvenu 926 glav goveda, 1761 prašičev in prek 3600 pe-
rutnine, leta 1991 pa 691 glav goveda, 1372 prašičev in nekaj manj kot 3000 perut-
nine. Le nekaj kmetij je tržno usmerjenih v živinorejo. 

Rezultati anketiranja 

Na Cvenu je bilo od 186 gospodinjstev anketiranih 147. Tipizirali smo jih na 
osnovi starostne strukture članov in na osnovi ekonomske usmeritve gospodinjstva. 

Po starosti smo gospodinjstva razdelili v 7 tipov (tabela 2). Največ (44,2 %) je 
gospodinjstev s tremi generacijami (stari starši, starši, otroci). Sorazmerno velik je 
tudi delež gospodinjstev s člani, mlajšimi od 50 let (24,5 %). Ostarelih gospodinjstev 
z enim ali dvema članoma je skoraj 10 %. 

Tabela 2: Starostni tip gospodinjstev na Cvenu 

Starostni tip gospodinjstev Št. gospodinjstev % 
1. vsi člani stari nad 70 let 14 9,5 

2. vsi člani stari nad 50 let 14 9,5 

3. člani stari od 30-45 let in nad 65 let 2 1,4 
4. vsi člani stari od 20-60 let 9 6,1 
5. vse starostne skupine 65 44,2 

6. vsi člani stari do 50 let 36 24,5 

7. vsi člani stari do 35 let 7 4,8 

Skupaj 147 100,0 

Vir: Rezultati anketiranja prebivalcev Cvena, 1995 

Določili smo tudi naslednjih 6 tipov gospodinjstev na osnovi ekonomske usme-

ritve oziroma glavnega vira dohodka v gospodinjstvu: kmečka, polkmečka in ne-
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kmečka gospodinjstva; polkmečka gospodinjstva smo razdelili na kmečko-delavska 
in delavsko-kmečka gospodinjstva; nekmečka gospodinjstva pa na nekmečka gospo-
dinjstva z živino (1-4 prašiči in nekaj perutnine) in čista nekmečka gospodinjstva. 
Posebej smo še izločili ostareli tip gospodinjstev, kjer so člani neaktivni (tabela 3, 
karta 2). 

Tabela 3: Tipi gospodinjstev na Cvenu glede na glavni vir dohodka 

Tip gospodinjstva Št. gospodinjstev % gospodinjstev 

1. kmečka 13 8,8 
2 a. polkmečka: kmečko-delavska 19 12,9 
2 b. polkmečka: delavsko-kmečka 25 17,0 

3 a. nekmečka z živino 27 18,4 

3 b. nekmečka 43 29,2 
4. ostarela 20 13,6 

Skupaj 147 100,0 

Vir: Rezultati anketiranja prebivalcev Cvena, 1995 

Med kmečkimi gospodinjstvi, kjer se vsi aktivni člani ukvarjajo s kmetijsko deja-
vnostjo in nimajo drugih virov dohodka, so zastopani vsi starostni tipi, največ pa je 
gospodinjstev, kjer so vsi člani mlajši od 50 let. Prevladujejo posestva z več kot 8 
hektari zemlje. V 7 gospodinjstvih že imajo predvidenega naslednika. Na kmetijah se 
ukvarjajo s poljedeljstvom in živinorejo; v glavnem s prašičerejo, medtem ko gove-
dorejo opuščajo. Kmetije so v osrednjem starem delu Cvena. 

Polkmečka gospodinjstva smo ločili glede na prevladujoči vir dohodka. Za 
kmečko-delavska gospodinjstva je značilno, da se s kmetijstvom ukvarjajo stari starši, 
otroci pa so zaposleni v nekmetijskih dejavnostih, ali pa je zaposlen gospodar in se s 
kmetijstvom ukvarja gospodinja in stari starši. Posesti so večinoma večje od 5 ha in 
se ukvarjajo z živinorejo. Kmetije so v osrednjem starem delu Cvena. 

Delavsko-kmečka gospodinjstva imajo praviloma manjšo posest (med 3 in 5 ha). 
Največkrat so zastopane vse tri starostne skupine. Zaposleni so večinoma moški, 
med mlajšim prebivalstvom pa oba zakonca. 

Poseben tip so nekmečka gospodinjstva, ki imajo živino, in jih je na Cvenu kar 
18,4 %. Praviloma so zaposleni vsi aktivni člani, v povprečju imajo kot 0,5 ha ze-
mlje in se na ohišnici ukvarjajo s samopreskrbnim pridelovanjem zelenjave ter imajo 
od 1 -4 prašiče in nekaj perutnine. 

Z 29,2 % prevladujejo nekmečka, večinoma mlajša gospodinjstva (kar v 22 so 
vsi člani mlajši od 50 let), ki živijo v enodružinskih hišah v J in SZ delu Cvena. 

Poseben tip predstavljajo ostarela gospodinjstva, ki imajo v glavnem majhno 
posest (13 od 20 jih ima do 0,5 ha), ne redijo več živine in pridelujejo hrano le zase. 
Le 1 gospodinjstvo ima približno 10 ha in še redi živino. Večinoma živijo v starejših 
in slabše opremljenih kmečkih hišah. Otroci so si zgradili hiše na sosednjih parcelah. 
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Po mnenju anketirancev so glavni problemi v naselju ureditev kanalizacije in 
ulične razsvetljave ter bodoči razvoj kmetijstva. V zvezi s tem so zaskrbljeni pred-
vsem glede višine davkov, cene živine in nasploh kmetijskih pridelkov (zlasti v luči 
približevanja Evropski skupnosti), lastniških problemov in problemov zaradi sušno-
sti zemljišč, ki se je pojavila zaradi melioracij. Med željami prevladujejo nova telo-
vadnica pri osnovni šoli, nov vrtec idr. 

Sklep 

V demografskem pogledu Cven ni ogroženo naselje. V tipizaciji demografskih 
območij, ki je na osnovi 17 različnih kazalcev določila tri osnovne demografske tipe 
in sedem podtipov demografskih območij v SV Sloveniji (Počkaj Horvat, 1992), se 
uvršča v tip ugodnih demografskih razmer. Zato se tudi ni uvrstil v program razvoja 
demografsko ogroženih območij, v katerem so vsa druga naselja v krajevni skupnosti 
Cven. V zadnjem obdobju pa doživlja stagnacijo in se srečuje s številnimi razvoj-
nimi problemi. Čeprav leži v neposredni bližini Ljutomera, ga je suburbani razvoj 
obšel, saj je stran od glavne ceste proti Gornji Radgoni. 

Kmetijska dejavnost je v naselju močno prisotna, vendar ni usmerjenega kme-
tijstva, ki bi lahko bilo tržno uspešnejše. Kmečka gospodarstva so dobro opremljena 
z mehanizacijo, ki v nekaterih primerih celo ni dovolj izkoriščena. Problem pred-
stavlja tudi neugodna posestna struktura, saj je kmetij z več kot 10 ha relativno malo. 
V zadnjih letih se močno opušča govedoreja na račun prašičereje, kar prinaša tudi 
določene ekološke probleme. 

Infrastrukturno je naselje dobro opremljeno. Urejeno imajo vodovodno omrežje, 
telefonske priključke (123 priključkov), ceste, kabelsko televizijo, urejajo kanaliza-
cijo, ulično razsvetljavo in želijo urediti tudi plinsko napeljavo. Manj pa so razvite 
terciarne dejavnosti, za katere med prebivalci ni interesa. V vasi je le nekaj obrtni-
kov (večji obrtnik je en sam, ki predeluje plastiko in zaposluje nad 50 delavcev, od 
teh 30 domačinov). Kljub vse večji brezposelnosti zaradi gospodarskih problemov 
Ljutomera in nizke izobrazbene strukture pa v naselju ni opaziti razvoja terciarnih 
dejavnosti, ki bi bile povezane z možnostjo poslovnih prostorov na domu (zlasti 
razvoj storitvenih dejavnosti in trgovine). 

Bodoči razvoj Cvena lahko pričakujemo v dveh smereh — na eni strani v usmer-
jenem in tržnem kmetijstvu, na drugi pa v oživljanju starih obrtnih dejavnosti v 
povezavi z razvojem turizma (oživljanje nekdaj zelo znanih konjeniških dirk, kmečki 
turizem, bližina Banovcev idr.). Neizkoriščen potencial je tudi razvijanje terciarnih 
dejavnosti (trgovska in gostinska ponudba, obrtne dejavnosti). Za uresničitev razvoj-
nih možnosti naselja pa je pogoj, da se vzbudi interes med ljudmi, saj lahko le 
prebivalci kot nosilci razvoja zastavljene cilje tudi dosežejo. 
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Gorišnica na Ptujskem polju 

Položaj naselja 

Gorišnica zaključuje verigo naselij na holocenski pesniški naplavini, ki se vzho-
dneje v naselju Formin zlije z dravskim holocenom v širok naplavni pas. Naselje se 
je izoblikovalo na prehodu v zoženi del Ptujskega polja, na pol poti med Ptujem in 
Ormožem, ob najpomembnejši prometni poti proti vzhodu. 

Po podatkih imenske cenitve v letu 1542 (Bračič, 1975, str. 62) je bila Gorišnica 
že v tistem času ena največjih vasi na Ptujskem polju. Imela je 125 prebivalcev; 
večja je bila le Dornava s 156 prebivalci. 

Kot farno središče, sedež občine in okraja v petdesetih letih, kasneje krajevne 
skupnosti in danes ponovno sedež občine je ohranila vlogo pomembnega centralnega 
naselja v vzhodnem delu Ptujskega polja. 

V zadnjih desetletjih je doživela nekaj pomembnih sprememb, ki so preobliko-
vale njeno naravno, gospodarsko in družbeno podobo ter v mnogočem začrtale na-
daljnji razvoj. 

Z regulacijo Pesnice v šestdesetih letih so uredili močvirni in poplavni severni 
rob naselja, kar je omogočilo gospodarno rabo tega prostora in izboljšalo kvaliteto 
bivanja. 

Izgradnja dovodnega kanala za hidroelektrarno Formin ni bistveno spremenila 
zemljiške posestne strukture, saj je le delno posegla v prostor katastrske občine, pač 
pa je kmetijstvu ponudila izjemne količine vode, ki so jo pričeli izkoriščati šele v 
zadnjem času. 

Gospodarske in družbene spremembe v povojnem obdobju ter obrobni položaj v 
nekdanji ptujski občini so prispevali k utrjevanju centralnosti, saj je naselje pridobilo 
nekatere funkcije, ki jih vsaj v preteklosti niso imela običajna podeželska naselja. 
Zaradi razmeroma ugodne prometne povezanosti z zaposlitvenimi centri se v vasi ni 
naselila industrija, kljub temu se je pod vplivom industrializacije in razvoja drugih 
neagrarnih dejavnosti močno preoblikovala agrarna, splošna gospodarska, demograf-
ska in morfološka podoba vasi. Spremembe so zlasti izrazite v obdobju uveljavljanja 
tržnega gospodarstva ter novih političnih in družbenih razmer, ki so se v zadnjih letih 
uveljavile tudi na slovenskem podeželju. Tako se ob kmečki, delavsko-kmečki in 
nekmečki dejavnosti vse bolj uveljavlja nova oblika zaposlovanja v podjetništvu in 
obrti. Žal se v obravnavanem naselju, razen redkih izjem, podjetništvo ne navezuje 
na kmetijstvo, kar bi v največji meri zagotavljalo vsestranski razvoj kraja in okolice. 

V članku so predstavljene ekonomske, posestne, socialne in demografske spre-
membe, ki jih je Gorišnica doživela v zadnjem času, prikazati razloge sprememb in 
posledice za prihodnost naselja. Nadvse zanimiv je položaj kmetijstva, ki je lahko ob 
ustreznih posegih ponovno dejavnik razvoja. Članek je poskus celostne valorizacije 
naselja z oceno prihodnjih možnosti, katerih skladen razvoj bo ohranjal ekološko 
ravnovesje in omogočil prebivalstvu ustrezno življenje. 
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Dejavniki celostnega razvoja 

Čeprav sodi Gorišnica med območja z razmeroma ugodnimi demografskimi zna-
čilnostmi, lahko ob podrobni analizi prepoznamo težave in pomanjkljivosti, ki zavi-
rajo skladen razvoj naselja ter povzročajo stagnacijo nekaterih dejavnosti. V okoli-
ških naseljih, s katerimi tvori Gorišnica socialno in ekonomsko celoto, se neugodne 
razmere vidneje izražajo, zato Gorišnica prevzema vlogo spodbujevalca uravnoteže-
nega regionalnega razvoja vzhodnega dela Ptujskega polja in kot središče občine 
tudi precejšnega dela vzhodnih Haloz8. 

Za razvoj podeželskih naselij je poleg naravnih pogojev izjemno pomembno 
gibanje števila prebivalcev, izobrazbena in dejavnostna struktura, stopnja dose-
danjega gospodarskega, socialnega in infrastrukturnega razvoja; poudarjen je tudi 
hierarhični položaj naselja. S tega vidika se nam odpira za bodoči razvoj Gorišnice 
nekaj temeljnih vprašanj, na katera bo poskušal najti odgovore ta prispevek. 

Med najpomembnejše dejavnike uvrščamo naslednje: 

— spremembe demografskih razmer glede na načrtovani razvoj (prebivalstvo kot 
dejavnik razvoja); 

— vloga kmetijstva v gospodarski strukturi naselja (tržnost kmetijstva); 
— inovacije v kmetijstvu v odnosu do procesov deagrarizacije; 
— podjetništvo v povezavi s kmetijsko dejavnostjo (obkmetijske dejavnosti kme-

čkih in mešanih gospodinjstev, storitvena dejavnost); 
— krepitev centralnih funkcij naselja in urejanje infrastrukture za potrebe prebi-

valcev naselja in nove občine. 

Demografske značilnosti 

Spremembe števila prebivalstva, starostna in spolna struktura 

Ptujsko polje je glede na naravne pogoje naselitveno privlačen prostor, zato dea-
grarizacija ni bistveno upočasnila rasti prebivalstva v Gorišnici, tem bolj zato, ker je 
kot centralno naselje ohranila ekonomsko in socialno vitalnost. V obdobju od 1971 
do 1995 se je v Gorišnici prebivalstvo povečalo za skoraj 18 %, od leta 1948 pa celo 
za 42 %, kar je nad republiškim povprečjem (indeks rasti števila prebivalcev v 
Sloveniji je v obdobju 1991/71 znašal 113,6). V večini drugih naselij krajevne sku-
pnosti zasledimo stagnacijo rasti, saj se je prebivalstvo v zadnjih dvajsetih letih 
povečalo le za 2 %, brez Gorišnice pa je celo nazadovalo. 

8 Gorišnica je od leta 1995 središče občine, ki združuje dve nekdanji krajevni skupnosti: 
Gorišnico in Cirkulane. Posebnost občine je v tem, da združuje dve različni naravni enoti, ki 
doslej funkcijsko nista bili povezani. Občina obsega 6205 ha in je imela 6125 prebivalcev v 
letu 1995. Po številu prebivalcev jo uvrščamo med srednje velike občine. 
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Podrobni pregled dosedanjega razvoja prebivalstva Gorišnice nam odkrije vrsto 
slabosti, ki so značilnost močno preoblikovanih podeželskih naselij. Število prebi-
valcev se ne povečuje več po naravni poti; od leta 1985 je povprečni naravni pri-
rastek znašal le od 0,5 dol %. Relativno ugodna rast prebivalcev je bila posledica 
pozitivne selitvene mobilnosti. Od leta 1985 sta se odselila 102 prebivalca, priselilo 
pa se jih je 189. Med priseljenimi je največ nekdanjih domačinov, ki so podedovali 
posest ali so si zgradili stanovanjske hiše na družinskem zemljišču. 

Tabela 4: Starostna sestava prebivalcev Gorišnice v obdobju 1961-1996 

Kat. 
Leto 

0-14 % 15-64 % Nad 65 % Skupaj Indeks Razmerje 
M : Ž 

1961 

M 
Ž 

167 

84 
83 

29 352 

157 
195 

62 51 

16 
35 

9 570 

257 
313 

100 
45 

55 

1971 

M 

Ž 

165 

89 
76 

26 391 

185 
206 

63 71 

19 
52 

11 627 

293 
334 

110 
47 

53 

1981 

M 
Ž 

160 

67 
73 

24 432 

219 
213 

65 70 

28 
42 

11 662 

334 
328 

105 

50,5 

49,5 

1991 

M 
Ž 

147 

83 
64 

21 462 

237 
225 

68 76 

31 
45 

11 685 

351 
334 

103 
51 

49 

1996 

M 
Ž 

127 

70 
57 

17 527 

277 
250 

71,5 83 

33 
50 

11,5 737 

380 
357 

107 
52 
48 

Za nadaljnji razvoj naselja nadvse odločilna slabost je počasno, vendar neza-
držno staranje prebivalcev. Medtem ko je bilo še leta 1961 kar 29 % ljudi mlajših od 
14 let, jih je danes v tej starostni kategoriji le še nekaj več kot 17 %. Kot nasprotje 
narašča delež starega prebivalstva; starejših od 65 let je že skoraj 12 % domačinov. 
Posledica neugodnih starostnih razmer je dokaj visoko število ostarelih družin 
(17 %), kar odpira nove socialne dileme v razvoju. 

Ob vsem tem velja opozoriti na spremenjeno spolno strukturo. Še v osemdesetih 
letih so prevladovale ženske, saj so bili v procesu industrializacije moški izposta-
vljeni intenzivnejšemu odseljevanju, nakar se je pričel delež žensk zmanjševati in je 
danes dosegel 48 % od skupnega števila prebivalcev. V starosti med 35 in 45 let je 
veliko več neporočenih moških kot žensk. Tudi v starostni strukturi se kažejo razlike 
med spoloma; do 14 let je 18 % vseh moških in 16 % vseh žensk, medtem je v sku-
pini nad 65 let 14 % žensk in le 9 % moških. Nesorazmerje v spolni strukturi govori 
o tem, da se tudi urejeno urbano podeželsko naselje ne more izogniti klasičnim 
demografskim problemom. 
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Izobrazba kot pogoj uspešnega razvoja 

Izobrazbena struktura prebivalstva ni samo odraz dosedanjega kulturnega in splo-

šnega družbenega razvoja v nekem prostoru, ampak je najbolj neposredni znanilec 

bodočih sprememb. Znanje je trajna vrednota, ki ne zagotavlja le uspešnega uvelja-

vljanja posameznika, ampak celotne družbe ali kraja. Višji nivo splošne in poklicne 

izobrazbe omogoča prilagajanje in sprejemanje novosti, ki jih ponuja tržno gospo-

darstvo. 

Spremembe v izobrazbeni sestavi prebivalcev Gorišnice so zavidljive in so rezul-

tat prestrukturiranja v nekmetijske dejavnosti. Leta 1961 je imelo samo 13 % prebi-

valcev srednješolsko in manj kot 1 % višješolsko ali visokošolsko izobrazbo; danes 

je več kot 50 % krajanov zaključilo eno izmed srednjih šol in skoraj 10 % višjo šolo 

ali fakulteto. 

Tabela 5: Izobrazbena sestava prebivalcev Gorišnice, starih nad 10 let v letih 1961 in 

1971 

Leto Brez izobr. Nep. OŠ Pop. OŠ Sr. šola Višja, vis. Neznan Skupaj 
št. % št. % št. % št. % št. % št. % 

1961 25 5,5 241 53 126 27,6 60 13 4 0,9 456 

M 14 101 47 38 3 203 
Ž 11 140 79 22 1 253 

1971 32 6,2 165 32 188 36 114 22 10 2 4 1,8 513 

M 13 72 66 69 5 2 227 

Ž 19 93 122 45 5 2 286 

Tabela 6: Izobrazbena sestava prebivalcev Gorišnice, starih nad 15 let v letih 1981, 

1991 in 1996. 

Leto Brez izobr. Nep. OŠ Pop. OŠ Sr. šola Višja, vis. Neznan Skupaj 

št. % št. % št. % št. % št. % št. % 

1981 7 1,4 142 28 137 27 195 39 20 4 1 0,6 502 

M 4 55 54 126 8 0 247 

Ž 3 87 83 69 12 1 255 

1991 5 0,9 59 11 162 30 259 48 41 7,6 12 2,5 538 

M 3 26 62 159 10 8 268 

Ž 2 33 33 100 31 4 270 

1996* 3 0,6 29 6,2 123 26,5 265 56,7 47 10 476 

M 2 13 58 147 18 238 

Ž 1 16 65 118 29 229 

* Podatki so iz anketnega vprašalnika, ki je zajel 467 krajanov (76,5 % nad 15 let). 
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Socialna in ekonomska podoba vasi 

Podjetništvo odpira nove možnosti zaposlovanja 

Preobrazba podeželja se najbolj vidno odraža v deagrarizaciji in spreminjanju 
dejavnostne sestave prebivalstva. Osnovna značilnost je zmanjševanje deleža akti-
vnega kmečkega prebivalstva: od 50 % v letu 1961 na 9,7 % v letu 1991. Skoraj po-
vsem enakomerno se povečuje delež prebivalcev v vseh ostalih dejavnostih: leta 
1991 je delalo v sekundarnih dejavnostih 3 4 % aktivnih prebivalcev, v terciarnih 
31,4 % in v kvartarnih 24,9 %. Industrija ni niti na začetku deagrarizacije pritegnila 
vse delovne sile; mnogi so našli zaposlitev v storitvenih dejavnosti v domačem kraju. 

S podjetništvom in drugimi oblikami samozaposlovanja se je v zadnjih desetih 
letih izjemno povečalo število delovnih mest v Gorišnici, ki tako postaja lokalno 
zaposlitveno središče tudi za okoliško prebivalstvo. Leta 1991 je kraj ponujal delo 
40 domačinom, kar je bilo 17% vseh zaposlenih. Že pet let kasneje se je število 
delovnih mest v Gorišnici povečalo na skupno 140, ki jih zaseda 75 domačinov in 65 
"tujcev" iz različnih krajev Ptujskega polja; v nekatere ustanove, kot so: šola, 
zdravstveni dom.. . , prihajajo tudi iz bolj oddaljenih krajev (Ptuj, Ormož, Središče 
ob Dravi...). 

Tabela 7: Zaposleni v Gorišnici po dejavnostih in kraju bivanja. 

Podjetje, Število Število Kraj bivanja 
ustanova enot zaposlenih Goriš. Ob. Goriš. Drugi 

Samostojni podjetniki 39 70 42 18 10 
Šola, vrtec 2 44 24 2 18 
Banka, pošta, trgovina n 

J 16 5 8 o 
j 

Občina, uprava 2 8 4 2 2 

Zdravstveni dom 1 2 2 

Skupaj 47 140 75 30 35 

Hiter razvoj samostojnega podjetništva je pogosto posledica splošnih družbenih 
sprememb ter zmanjševanja delovnih mest v nekaterih gospodarskih dejavnostih. 
Mnogi podjetniki so se pred tem srečali z upadanjem ekonomske moči podjetij, kjer 
so bili zaposleni, ali celo s problemom brezposelnosti. Od leta 1991 se je opazno 
zmanjšal delež zaposlenih izven kraja bivanja; tako je leta 1996 odhajalo na delo v 
druge zaposlitvene centre 75 % vseh zaposlenih, medtem ko je bil leta 1991 ta delež 
83 %, največ na Ptuj (nad 100 krajanov Gorišnice), Ormož (8), Maribor (16) in 
Dornavo (8). Največj ih dela v Perutnini Ptuj, Agisu Ptuj, Tovarni vzmeti Formin, 
Osnovni šoli Gorišnica, Zavodu za varstvo in delovno usposabljanje mladine Dor-
nava in Bolnici Ptuj. 
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Kmetijstvo na razpotju pred razvojnimi odločitvami 

Naselje je v zadnjih dvajsetih letih postopno preoblikovalo svoj povsem agrarni 
značaj, saj se povečuje delež nekmečkih gospodinjstev in tistih, ki so samo dopol-
nilno povezana s kmetijstvom. Od 218 gospodinjstev je 101 nekmečkih (46,3 %), 
108 kmetij ali gospodinjstev, ki obdelujejo kmetijska zemljišča (49,5 %), 9 družin pa 
živi v tujini (4,2 %). 

Med kmetije smo razporedili tista gospodinjstva, ki redijo živino in perutnino 
(najmanj en konj, govedo, prašič, drobnica ali 50 kljunov perutnine), gospodinjstva 
brez živine, ki imajo več kot 30 arov njiv ali 10 arov intenzivnih vinogradov oz. sado-
vnjakov, in gospodinjstva, kjer vsaj ena oseba občasno dela v kmetijstvu (Kovačič, 
1995, str. 7). 

Glede na delež dohodka, ki ga pridobivajo kmetije izven kmetijstva, smo po 
kriteriju Kovačiča razdelili kmetije v Gorišnici v štiri socialno-ekonomske tipe: čiste 
kmetije, mešane kmetije, dopolnilne kmetije in ostarele kmetije. 

Tabela 8: Socialno-ekonomski tipi kmetij. 

Tip kmetije Delež kmetij Delež kmet. Povprečna 
Gorišnica Slovenija zemljišč velikost kmetije 

Čiste kmetije 6,5 % 19,4% 22,0 % 7,2 ha 
Mešane kmetije 31 ,5% 48,9 % 37,0 % 2,5 ha 
Dopolnilne kmetije 49,1 % 21 ,7% 29,0 % 1,25 ha 
Ostarele kmetije 12,9% 10,0% 12,0 % 2,1 ha 

Proces prehajanja v nekmetijske dejavnosti je bil v Gorišnici intenzivnejši od 
slovenskega povprečja, kar je vsaj v preteklosti zmanjševalo ekonomsko moč kme-
tijstva in mu namenjalo dopolnilno in samooskrbno vlogo. Dopolnilne in ostarele 
kmetije imajo v lasti nekaj več kot 40 % kmetijskih zemljišč, vendar mnogi oddajajo 
zemljo v zakup, kar vsaj delno izboljšuje pogoje za kmetovanje proizvodno usmer-
jenih čistih in nekaterih mešanih kmetij. 

Glede na proizvodno usmeritev prevladujejo poljedelsko-živinorejske kmetije. 
Tržnost kmetijstva je nizka, saj po podatkih ankete prodaja pridelke le nekaj več kot 
6 0 % kmetij. Prav tako kmetje niso razvili predelave kmetijskih pridelkov; razen 
redkih izjem o tem niti ne razmišljajo. Veliko si obetajo od izgradnje namakalnega 
sistema, ki že zajema del površin in bo omogočal namakanje vseh kmetijskih ze-
mljišč v KO Gorišnica ter skoraj 800 ha površin na Ptujskem polju. 

V povprečju imajo kmetije samo 58 % kmetijskih zemljišč v domači katastrski 
občini. Največ zemljišč izven naselja imajo dopolnilne kmetije, ki so pridobile po-
sest tudi z dedovanjem, najpogosteje vinograde, travnike ali gozd. Čiste kmetije ima-
jo večino posesti v bližini doma, kar je s proizvodnega vidika nadvse ugodno. 
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Graf 1: Velikostna struktura kmetij 

Ob nizki stopnji tržne usmerjenosti in pomanjkanju znanja j e osnovna slabost 

prekomerno razdrobljena posest. V Gorišnici so razmere na tem področju celo bolj 

neugodne od slovenskega povprečja in so v največji meri posledica intenzivne 

urbanizacije ter prehajanja zemlje v last nekmečkega prebivalstva. Kako intenzivno 

so se zemljišča delila, nam pove podatek, da j e bila leta 1825 zemlja razdeljena na 

123 lastnikov, leta 1969 je bilo 339 lastnikov in leta 1996 že 511 lastnikov (Bračič, 

1975, str. 79; GU Ptuj). 

Graf 2: Delež zemljišč v domači KO in izven po tipih kmetij 

KO Gorišnica j e glede na pridelovalne pogoje za kmetovanje nadvse ugodno 

območje. Leta 1996 je bilo od 333 ha površin kar 162 ha njiv, ki predstavljajo 

48,7 % vseh in 57,5 % kmetijskih zemljišč; travnikov j e skoraj 89 ha, nekaj več kot 

31 ha pa pašnikov. Statistični podatki le delno ustrezajo dejanskemu stanju, saj so 

nekdanje travne površine ob Pesnici spremenili v njive, ki po ustreznih agrotehničnih 

posegih dobivajo nov proizvodni pomen. 
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Kljub intenzivnosti in izjemnemu obsegu deagrarizacija ni bistveno spremenila 
zemljiških kategorij. Njive so se od leta 1969 statistično zmanjšale za 19 ha (10 %), 
kar lahko pripišemo izgradnji dovodnega kanala za HC Formin ter povečani gradnji 
hiš in drugih objektov, manj ozelenjevanju. Realno so se njive povečale in danes 
predstavljajo več kot 70 % kmetijskih zemljišč. 

V zadnjih dvajsetih letih se je zlasti povečalo število tujih lastnikov, ki so pri-
dobili zemljo z dedovanjem po odselitvi zaradi poroke ali zaposlitve. 

Tabela 9: Tuji lastniki zemlje v Gorišnici v letih 1825, 1969 in 1996 

1825 1969 1996 

Število tujih lastnikov 29 137 226 
Obseg zemljišč v lasti tujih lastnikov v ha 20,8 75,6 99,8 
Delež zemljišč v lasti tujih lastnikov (%) 6,2 22,5 30,0 
Njive v lasti tujih lastnikov v ha 6,3 32,0 39,9 
Travniki v lasti tujih lastnikov v ha 11,9 43,0 46,8 

Med tujimi lastniki prevladujejo kmetje iz sosednjih katastrskih občin: Moškanj-
ci, Gajevci, Placerovci, Formin in Zamušani, ki imajo skupaj 59,63 ha zemljišč ali 
60 % vseh zemljišč, v lasti nedomačinov. Okoliški kmetje so v Gorišnici že v pre-
teklosti iskali tista zemljišča, ki jih doma niso imeli. Pesniška dolina je bila tradicio-
nalno pridelovalno območje travinja za večino kmetij s Ptujskega polja, kar se kaže 
tudi v lastništvu travnikov v Gorišnici; 53 % travnikov je bilo v lasti tujcev. Preo-
blikovanje travnikov ob Pesnici je povezano z zmanjševanjem ekstenzivne živinoreje 
na mešanih in dopolnilnih kmetijah. 

O odseljevanju, katere posledica je bila delitev kmetij, govorijo tudi podatki, da 
je veliko lastnikov ali solastnikov iz Ptuja (23), Maribora (13), Ljubljane (5) in celo 
iz tujine (6); ti imajo precej nekmetijskih zemljišč in stanovanjskih zgradb. 

Tudi primerjava podatkov o povprečni velikosti parcel tujih lastnikov opozarja 
na lastništvo različnih zemljiških kategorij. Lastniki iz sosednjih katastrskih občin 
imajo v večini kmetijska zemljišča, medtem ko imajo preostali tudi veliko majhnih 
nekmetijskih zemljišč. 

Povprečna velikost parcel v lasti tujcev je naslednja: iz sosednje KO 34,65 ara, iz 
drugih krajev Ptujskega polja, Haloz in SI. goric 23,20 ara, s Ptuja 13,24 ara, Mari-
bora 17,92 ara, Ljubljane 19,88 ara in od drugod 6,41 ara. 

Tuji lastniki dajejo zemljo v zakup domačinom, zato so kljub izjemni lastninski 
pestrosti kmetijske površine v celoti obdelane in vzdrževane. 

Pričakujemo, da bo kmetijstvo po dolgem obdobju stagnacije ponovno doživelo 
vzpon, ki ga ne bo mogoče doseči brez odprave nekaterih razvojnih napak, kot so: 
posestna in lastninska razdrobljenost, dedovanje, samooskrbna usmerjenost, neza-
upanje v perspektivnost kmetijstva, pomanjkanje znanja in podobno. Nekatere slabo-
sti je mogoče odpraviti v kratkem času, nekatere z novo zakonodajo, medtem ko spet 
druge postopoma v daljšem časovnem obdobju 
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Strategija celostnega razvoja naselja 

Rezultati ankete nam veliko povedo o življenju v naselju, o prednostih, ki jih nudi 
svojim prebivalcem, in o slabostih, ki zaskrbljujejo. 

Večina prebivalstva se oskrbuje v domačem kraju, kjer je mogoče zadostiti vsem 
kratkoročnim potrebam. Naselje ima poleg trgovin z živili tudi mesnico, pekarno, 
dve trgovini s kmetijskim materialom, papirnico, cvetličarno, frizerja, fotografa, 
okrepčevalnice, restavracijo in številne druge storitvene dejavnosti. Dolgoročno 
oskrbovalno središče je Ptuj, kjer kupuje 85 % prebivalcev Gorišnice, le 15 % jih za 
zahtevne nakupe izbere Maribor, Ormož ali Ljutomer. 

Presenetljivo velika večina prebivalcev je zadovoljnih z življenjem v naselju. 
Skoraj 3 0 % jih ničesar ne pogreša, 21 % predlaga več kulturnega in družabnega 
življenja in 20 % ureditev infrastrukture. Najbolj jih privlači mir (47 %), odnosi med 
ljudmi (6 %), zaposlitev (6 %), 33 % pa bivanje v rojstnem kraju na sploh. 

Na osnovi ugodnega počutja večina anketiranih z zaupanjem gleda v razvoj na-
selja, ki se opazno izboljšuje (64 %), 21 % jih meni, d a j e bodočnost v podjetništvu 
in malem gospodarstvu in le 13 % jih je odgovorilo negativno. Pri tem je zanimiva 
primerjava odgovorov s socialno-ekonomskim položajem anketiranih; prebivalci z 
ugodnejšim statusom so bili v povprečju bolj zadovoljni z življenjem v naselju in z 
načrtovanim razvojem, omenjali so manj pomanjkljivosti. Razen samozaposlovanja 
in podjetništva domačini ne vidijo nobenih možnosti zaposlitve v domačem kraju, 
kljub temu jih je več kot 30 % prepričanih, da bodo otroci ostali doma. 

Gorišnica se je razvila v oskrbno središče velikega dela Ptujskega polja, kar še 
stopnjuje nova funkcija občinskega središča. Povsem neizkoriščen pa je doslej njen 
položaj ob tranzitni cesti. 
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Stoperce 

Predstavitev območja 

Stoperce ležijo v osrednjem delu Gozdnatih Haloz in so od leta 1995 vključene v 
občino Majšperk. Stoperce so sicer še vedno sedež istoimenske krajevne skupnosti, 
ki pa nima statusa pravne osebe. 

Naselje se je razvilo na dnu in na pobočjih doline potoka Skralske. Naravne raz-
mere in gospodarska usmerjenost pogojujeta značilno poselitev prostora, ki se kaže v 
veliki razpršenosti, izredno nizki gostoti poselitve z zametki koncentracije na več 
koncih naselja. Pomembnejši kraj v bližini je 7 kilometrov oddaljeni Majšperk, ki pa 
s svojo opremljenostjo ne zadovoljuje vseh oskrbnih potreb prebivalcev. 

V Stopercah je sicer sedež župnije, šolskega okoliša podružnične 4-razredne 
osnovne šole, pošte in krajevne skupnosti. V kraju sta tudi trgovina in gostilna. Pesti 
jih slaba infrastrukturna opremljenost (slabe cestne povezave, majhno število tele-
fonskih priključkov, težave pri oskrbi s pitno vodo) in pomanjkanje delovnih mest. 
Zaposleni se dnevno vozijo na delo v Majšperk, Ptuj, Rogatec ali Rogaško Slatino. 

Cilji in metode 

Osnovni cilj terenskega dela in raziskave na vzorčnem primeru naselja Stoperce 
je bil spoznati njegove sociogeografske značilnosti v ožjem in širšem prostoru. Delni 
cilji pa so bili naslednji: 

— proučiti sociodemografske značilnosti prebivalstva, socioekonomsko sestavo 
gospodinjstev, stanovanjskobivalne razmere ter infrastrukturno opremljenost; 

— opredeliti prednosti in slabosti razvojnih možnosti naselja; 
— spoznati, kakšen je odnos krajanov do kmetijske dejavnosti. 

Del analize temelji na proučevanju statističnih podatkov, ki so v glavnem povzeti 
iz popisov prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Na osnovi splošnih spoznanj o 
razmerah v naselju, je bila pripravljena anketa za gospodinjstva, posebej za kmečka, 
mešana in nekmečka, ter vprašalnik za naselje kot celoto. Anketiranje je bilo opra-
vljeno 1. in 2. aprila 1996. 

Splošne geografske značilnosti naselja Stoperce 

Za ta del Haloz je značilna antiklinalna zgradba v smeri JZ-SV. V tej smeri so 
tudi najvišje vzpetine, Jelovice, Bolfenk, Plešivca, Donačka gora (881 m) in Macelj. 
K oblikovanju današnje podobe je močno pripomoglo tudi vodno omrežje petih 
potokov: Jelovški potok, Skralska, Jesenica, Peklača in zgornji tok Rogatnice. Potoki 
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so razmeroma kratki in imajo velik strmec, so pa tudi precej vodnati, zato je bilo na 
njih nekdaj več mlinov. Doline so zelo ozke, njihovo dno redko preseže širino 100 m. 
Nekoliko širši sta le dolini pri Narapljah ob Jesenici in pri Stopercah ob Skralski. Tla 
na pobočjih so plitva in podvržena močni eroziji. V kotanjah in globelih je prst glo-
blja in bolj ilovnata, na mokrotnih legah tudi oglejena. Več kot polovica površin je 
poraščenih z gozdovi, v katerih prevladujeta bukev in hrast. V klimatskem pogledu gre 
za prehodno območje mešanja vplivov kontinentalnega in subpanonskega podnebja. 

Sociodemografske značilnosti prebivalstva 

V Stopercah je ob popisu prebivalstva leta 1991 živelo 251 prebivalcev v 78 
gospodinjstvih (celotna krajevna skupnost je štela 650 ljudi). V zadnjih 50 letih se 
število prebivalcev v naselju vseskozi zmanjšuje, samo v obdobju 1961-1991 je 
upadlo za 30 %. 

Tabela 10: Gibanje števila prebivalcev v obdobju 1961 do 1991 

Leto 1961 1971 1981 1991 
Število prebivalcev 361 331 282 251 

Vzporedno z upadanjem števila se je v obdobju 1961-1991 povečal delež 
starejših prebivalcev za 10 %, delež mladih, starih do 15 let, pa se je zmanjšal celo 
za 12 %. 

Tabela 11: Prebivalstvo po starostnih skupinah v obdobju 1961-1991 

1961 1971 1981 1991 
Starost štev. delež štev. delež štev. delež štev. delež 

0 do 14 let 113 32 % 106 32 % 62 22 % 51 2 0 % 
15 do 64 let 224 6 2 % 197 6 0 % 189 67 % 168 67 % 
Nad 65 let 22 6 % 27 8 % 31 11% 32 13% 

Indeks staranja, ki odseva razmerje med mladimi 0-15 let in starimi nad 65 let, 
znaša že 63. Tako neugodna starostna sestava že ogroža naravno reprodukcijo 
prebivalstva. 

Tabela 12: Indeks staranja prebivalcev v obdobju 1961-1991 

Leto 1961 1971 1981 1991 
Indeks staranja 19 20 50 63 
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Izobrazbena sestava prebivalstva se v zadnjem desetletju nekoliko izboljšuje. 
Še leta 1961 je bilo v Stopercah 49 % prebivalcev brez dokončane osemletke. Do 
leta 1991 pa se je ta delež znižal na 28 %. Delež prebivalcev z dokončano osnovno 
šolo se je povečal od 34 % leta 1961 na 42 % leta 1991. Povečuje se delež prebi-
valcev s končano poklicno ali srednjo šolo. Zelo redko pa se vračajo nazaj tisti z 
višjo ali visoko izobrazbo, ker v kraju ni primernih delovnih mest. 

Med aktivnimi prebivalci z 51 % še vedno prevladujejo dejavni v primarnem 
sektorju. Delež aktivnih v sekundarnem sektorju je sorazmerno nizek, saj znaša le 
23 % (Slovenija 47 %). Medtem ko v Sloveniji vedno bolj izstopa zaposlovanje v 
terciarnem in kvartarnem sektorju (50 %), pa je delež aktivnih prebivalcev Stoperc v 
teh dveh sektorjih le slabih 20 %. 

Delovnih mest naselje praktično nima. Nekaj možnosti zaposlitve je le na pošti, 
4-razredni osnovni šoli, v trgovini in gostinstvu. Od skupaj 50 zaposlenih iz naselja 
se večina vozi na delo v Majšperk, kjer so na voljo le delovna mesta za nekva-
lificirano in polkvalificirano delovno silo. Odpiranje delovnih mest v domačem kraju 
je povezano tudi s slabo prometno dostopnostjo. 

Stanovanjski fond in infrastrukturna opremljenost 

Število stanovanj se v 80 letih ni bistveno spremenilo. Še vedno je sorazmerno 
visok delež hiš (46 %) zgrajenih do druge svetovne vojne. Največ hiš je bilo pre-
novljenih v obdobju med 1971 in 1981. V infrastrukturni opremljenosti stanovanj je 
še vedno pereč problem vodovod. Trenutno ima vodovod v hiši le 64 % gospodinj-
stev. Zaradi razpršene poselitve je gradnja vodovoda izredno otežena. Električno 
napeljavo imajo praktično vsa gospodinjstva. Javne kanalizacije naselje nima, ven-
dar 64 % gospodinjstev uporablja greznice. Drugače se odplake nekontrolirano ste-
kajo v vodotoke. Le 25 % gospodinjstev ima telefon. Zveze so nezanesljive zaradi 
prešibke centrale. 

Rezultati anketiranja v naselju Stoperce 

Z analizo statističnih podatkov smo ugotovili, da je v Stopercah izredno visok 
delež aktivnih prebivalcev v primarnih dejavnostih. Po drugi strani pa ugotavljamo, 
da naravne razmere niso ugodne za razvoj kmetijske dejavnosti, čeprav poseduje 
90 % gospodinjstev od 2 do 30 ha zemlje. Kako se ugotovljeni problemi odražajo pri 
posameznikih, smo ugotavljali v 47 anketiranih gospodinjstvih. Povprečno živi v go-
spodinjstvu 3,8 članov, v kmečkih več kot 4, v nekmečkih pa 3 člani. Več kot 80 % 
kmečkih gospodinjstev ima naslednika, polkmečkih komaj polovica. Kmečka gospo-
dinjstva imajo v povprečju okrog 15 ha zemlje (od tega je skoraj polovica gozda), 
polkmečka pa povprečno nekaj nad 7 ha. 
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Kmečka gospodinjstva 

V anketo je bilo zajetih 12 kmečkih gospodinjstev oziroma 50 ljudi. Velikost go-
spodinjstev je različna, od enega samega člana (problem najti partnerja na posestvo) 
do 9 članov (tri generacije v eni hiši). Večina kmetij nima problemov z naslednikom, 
nekaj kmetij je opuščenih. Povprečna velikost kmetij je 15 ha, največja meri 33 ha, 
od tega poseduje polovico gozdnih površin, ki v nobenem primeru ne presegajo po-
lovice posesti. 

Iz priložene skice lahko vidimo, kako velika je medsebojna oddaljenost kmetij 
zaradi razrezanosti terena. 

Kmetje obdelujejo vedno manj njiv (nekdaj so sejali pšenico, koruzo, oves, 
krompir), ki so danes v glavnem zasejane s silažno koruzo. Preusmerjajo se v mlečno 
živinorejo in vzrejo plemenskih telic. Sodelujejo s kmetijsko zadrugo Ptuj, del živine 
prodajo na prostem trgu. Nekateri so se specializirali v vinogradništvo. Dodatni vir 
zaslužka jim daje gozd. 

Polkmečka gospodinjstva 

Z anketo je bil zajetih 22 polkmečkih gospodinjstev (47 % vseh anketiranih go-
spodinjstev) s skupno 89 družinskimi člani. V večini gospodinjstev živita dve gene-
raciji. Med njimi ni nobenega enočlanskega gospodinjstva. Problem naslednika je 
veliko bolj pereč. V glavnem imajo manj kot 10 ha zemlje. Člani teh gospodinjstev 
ne čutijo posebnih problemov v naselju. 

Nekmečka gospodinjstva 

Nekmečkih gospodinjstev je bilo 13. Večina hiš nekmečkih gospodinjstev leži v 
dnu glavne ali stranskih dolin ali na pobočjih. Prevladujejo gospodinjstva z eno ge-
neracijo. V glavnem ima vsaj eden od članov gospodinjstva poklicno ali srednjo 
šolo. Prav ta gospodinjstva bolj široko razmišljajo o problemih, ki jih ima naselje. 

Nekatere slabosti in prednosti v naselju Stoperce 

Poleg splošnih demografskih in gospodarskih problemov smo z anketiranjem go-
spodinjstev spoznali še nekatere slabosti in prednosti, ki niso povsem odvisne od tam 
živečega prebivalstva. Problematiko smo skušali strniti v naslednje tematske sklope. 

Slabosti: 

Lega, relief in z njima povezani problemi: 

— neugodna je reliefna konfiguracija; 
— zaradi velikih naklonov terena je strojna obdelava zelo otežena; 
— pogosti so usadi in plazovi; 
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— poselitev je preveč razložena; 
— slabe so cestne povezave višje ležečih kmetij; 
— velika oddaljenost od trga oziroma obrobna lega. 

Infrastrukturna opremljenost: 

— vzdrževanje cest je "pod kritiko", čeprav je npr. cesta Majšperk-Rogatec repu-
bliškega pomena; 

— premalo telefonskih priključkov ter slaba zmogljivost obstoječih kapacitet. 

Načrtovanje in urejanje prostora: 

— težave pri prekategorizaciji zemljišč v druge kategorije (zakonske omejitve); 
— problem zaščitenih kmetij; 
— dno doline je zaradi zgrajenega plinovoda zaščiteno in onemogoča nadaljnjo po-

zidavo; 
— dno doline je zamočvirjeno, za kmetijstvo neprimerno; 
— ni prave strokovne pomoči za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 

Oskrbne in storitvene dejavnosti: 

— ukinitev ambulante; 
— slabo organizirana patronažna služba; 
— prevelika oddaljenost veterinarske službe. 

Kmetijstvo: 

— ni oblikovane odkupne mreže za kmetijske pridelke; 
— slabo delovanje kmetijske službe; 
— nestabilen odkup plemenskih telic; 
— nezagotovljen odkup mleka s strani kmetijske zadruge Ptuj. 

Delovna mesta in zaposlitev: 

— pomanjkanje delovnih mest; 
— neugodna kvalifikacijska sestava, zlasti moških. 

Utrip kraja: 

— neugodna starostna sestava prebivalstva, zelo malo otrok; 
— problem samskih moških, ker ne dobijo partnerjev; 
— pomanjkanje animatorjev za razvoj kraja; 
— ni pogojev za šport in rekreacijo. 

Lokalna samouprava: 

— nova občina ni prinesla kraju želenega, položaj je še slabši kot prej; 
— krajevna skupnost ni pravna oseba in zato je brez lastnega vira dohodka. 
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Prednosti: 

— atraktivna in razgibana pokrajina; 
— zdravo okolje; 
— tradicionalna pridelava in predelava sadja; 
— dobri pogoji za pohodništvo; 
— lovski turizem; 
— močna tradicionalna navezanost na kraj; 
— vaška solidarnost in sodelovanje pri vaških aktivnostih; 
— gostoljubnost prebivalcev; 
— vključevanje v družabno življenje in delo v društvih; 
— medsebojno zaupanje. 
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Sv. Tomaž pri Ormožu 

Pokrajinska slika 

Območje Sv. Tomaža uvršča Belec (1968) v Tomaško-Podgorske gorice, ki so 
del Zahodnih Ljutomersko-Ormoških goric. Vzhodna meja Tomaško-Ormoških goric, 
ki poteka približno po dolini Pavlovskega potoka, je meja med vzhodnimi vinorodni-
mi in zahodnimi goricami, kjer imajo vinogradi le obroben pomen. 

Za oko prijetna pokrajina pa postavlja gospodarski, predvsem kmetijski, rabi 
vrsto omejitev. Površje iz najmlajših obdobij terciarja, zgrajeno iz proda, peska, gli-
ne in laporja, so razrezali številni potoki. Nastala so zaobljena slemena, ki so inten-
zivno poseljena, mokrotna dolinska dna in pobočja, ki mestoma prehajajo v strme 
grape. Večjih sklenjenih površin, ki bi bile primerne za poljedelstvo, skoraj ni. 

Sv. Tomaž leži na širokem slemenu oziroma zložnem razvršju (Belec, 1968). 
Pobočja so zložnejša le proti severu, medtem ko se na druge strani precej strmo 
spuščajo v grape, ki so poraščene z gozdom. Kmetijske površine so omejene le na 
zgornje dele pobočij. Slemenske uravnave so v pretežni meri pozidane. Prepletanje 
travnikov, njiv in vinogradov kaže na ekstenzivno kmetijsko rabo. 

Geografski položaj 

Domačini pravijo, da leži Sv. Tomaž v "mrtvem kotu", to je vstran od pomem-
bnih oskrbnih središč, kar naj bi bila ena od pomembnih slabosti kraja. Na geo-
grafski položaj kraja pa lahko gledamo tudi z druge strani: da leži kraj sorazmerno 
blizu treh centralnih krajev: Ormoža (10 km), Ljutomera (10 km), Ptuja (20 km), pa 
tudi do Maribora ni pretirano daleč. Ravno ta "odprti" geografski položaj je eden od 
pomembnih dejavnikov za razvoj naselja. 

Tako so prebivalci pri kratkoročni oskrbi poleg domačega kraja vezani na Ormož 
in Ljutomer, pri dolgoročni oskrbi pa še na Ptuj in deloma Maribor. Pri zaposlitvi je 
vidna močnejša navezanost zaposlenih na občinsko središče, dnevna migracija de-
lovne sile pa sega do Kidričevega in Maribora. 

Demogeografski potencial 

V povojnem obdobju (1953-1991) je, poleg Ormoža, Sv. Tomaž doživel največji 
porast prebivalstva (indeks 162). To je še toliko pomembnejše, ker se je v tem 
obdobju v ormoški občini povečalo število prebivalcev le v 15 % naselij. Še dru-
gače: Sv. Tomaž je eno od treh naselij v Goricah s porastom števila prebivalcev v 
povojnem obdobju. 
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Starostna sestava prebivalstva j e ugodna, saj j e bilo leta 1991 28 % prebivalcev 

mlajših od 15 let in le 10 % starejših od 65 let. Anketiranje, ki j e zajelo 70 % gospo-

dinjstev, j e pokazalo, da j e tudi generacijska sestava gospodinjstev zelo pozitivna. 

Dve tretjini gospodinjstev imata zelo ugodno generacijsko sestavo članov, saj j e v 

njih zastopana najmlajša generacija. Le šestina gospodinjstev j e z d r u ž b e n o g o s p o -

darskega vidika neperspektivnih, saj v njih živijo člani, ki so vsi starejši od 50 ozi-

roma 70 let. 

Po zaposlitveni sestavi prebivalstva j e bil leta 1991 Sv. Tomaž eno od štirih na-

selij v ormoški občini in edino v Goricah, v katerem j e prevladovalo prebivalstvo, 

zaposleno v terciarnem in kvartarnem sektorju. 

Očitno gre za naselje, ki si j e v preteklosti pridobilo poseben pomen za širše 

območje Ormoških goric. Tako so danes v naselju popolna osnovna šola, vrtec, se-

dež krajevnega in matičnega urada, sedež župnije, kulturni dom, sedem trgovin, trije 

bifeji in nekaj obrtnikov. Taka opremljenost j e nenavadna za naselje, ki j e imelo leta 

1991 le 256 prebivalcev. Vendar ko domačini govori jo o Sv. Tomažu, običajno šte-

j e j o zraven še šestnajst vasi in zaselkov, ki spadajo v krajevno skupnost Sv. Tomaž. 

V takem obsegu j e leta 1991 živelo 2250 prebivalcev. 

Graf 3: Sv. Tomaž pri Ormožu — starostna sestava gospodinjstev leta 1996 

Vir: Anketiranje gospodinjstev aprila 1996 

Kmetijstvo 

Govedoreja j e edina kmetijska dejavnost, ki daje vsaj malo tržnih viškov. Praši-

čereja, poljedelstvo in vinogradništvo so namenjeni le domači oskrbi s hrano. Po-

membnejše kmetijske proizvodnje tudi ne omogočajo posestne razmere. Od kmečkih 

gospodarstev z več kot 1 ha zemlje ima le četrtina kmetij več kot 5 ha zemlje. Prst j e 
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težka, ilovnata, malo primerna za poljedelstvo. Posamezniki so v preteklih letih po-
skušali uvajati novosti, na primer pridelavo visenj, a je pridelava zaradi neorga-
niziranega odkupa propadla. Danes v vasi uspešno deluje obrat, v katerem vzgajajo 
šampinjone. 

Identiteta kraja 

Glede na želje večine prebivalcev, da bi ostali doma, in na vračanja posame-
znikov v domači kraj, bi lahko sklepali, da so domačini močno navezani na svoj kraj. 
Ugotavljanje vrednot, ki pritegujejo prebivalce, je pokazalo, da so te izrazito "do-
mačijske" in slabo opredeljene. Kar precejšnje število prebivalcev ne vidi v kraju nič 
zanimivega oziroma lepega. Večina pa se je opredelila za zelo splošne vrednote, kot 
je na primer mir, lepa pokrajina, čist zrak. Nekaj prebivalcev je ponosnih na cerkev. 

Očitno je, da je pri večini prebivalcev še vedno v ospredju prizadevanje za zago-
tovitev osnovnih sredstev za preživljanje, zato (še) ni prostora za doživljanje drugih 
vrednot. Že omenjene težnje po vračanju ljudi v domači kraj, potem ko so si zago-
tovili socialno varnost, kažejo, da bodo pri večini prebivalstva počasi stopile v 
ospredje še druge vrednote, na primer pomembna zgodovinska dediščina kraja. 

Razvojni problemi 

Naselje nima več industrije, odkar je v zadnjih letih propadel tekstilni obrat, v 
katerem je bilo pred desetletjem kar 80 zaposlenih. Očitno je, da bi proizvodni obrat 
nekaj deset zaposlenim omogočil ugoden nadaljnji razvoj naselja. Tako bi se doseglo 
ravnotežje v družbeno-gospodarski sestavi naselja, ki je sedaj močno odvisna od 
kvartarnih in terciarnih dejavnosti, povečale pa bi se tudi možnosti za ureditev nase-
lja in celotne krajevne skupnosti. 

Izrazita družbeno-gospodarska dvojnost naselja, ki se odraža v kvalifikacijski se-
stavi prebivalstva, ki v dobršni meri ustreza zaposlitvi v primarnem in sekundarnem 
sektorju na eni strani ter v terciarnem in kvartarnem sektorju na drugi, se kaže tudi v 
dvojnosti potreb prebivalstva. Na eni strani so želje po ureditvi infrastrukture, po 
drugi pa po družabnem življenju. Pestrost socialnih skupin kaže zelo široka paleta 
želja. 

V prvo skupino največjih potreb se uvrščajo ureditev kanalizacije, telefona, iz-
boljšanje avtobusnih zvez in cest. 

V drugi skupini potreb — glede na število odgovorov anketiranih domačinov — so 
boljša založenost trgovin, industrijski obrat, ulična razsvetljava, bencinska črpalka, 
kino. 

V tretjo skupino spadajo najredkeje izražene želje: potreba po zobozdravniku in 
izboljšanju zdravstvenih storitev, ureditev pločnikov, povečanje moči transforma-
torja, izboljšanje dela krajevne uprave. 
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Po mnenju velikega števila domačinov čaka kraj slaba prihodnost. Posamezniki 
bi bili pripravljeni pričeti z dejavnostmi, kot je kozmetičarka, fitness, diskont, a je 
premalo potencialnih potrošnikov in prenizka kupna moč prebivalstva. 

Številni domačini povezujejo razvojne možnosti naselja z zaposlitvenimi možno-
stmi, ki bi pritegnile prebivalstvo od drugod, omogočile, da bi večji del domačega 
prebivalstva ostal v domačem kraju in povečale kupno moč prebivalstva. 

Ob pomanjkanju lastnih finančnih sredstev je krajevna skupnost pri urejanju 
infrastrukture odvisna od državnih sredstev, ki so pa zelo skromna in ne omogočajo 
solidnega vzdrževanja obstoječe infrastrukture, kaj šele njeno izboljšavo. To velja 
posebno za urejanje cest in telefonskega omrežja, ki sta predpogoj za razvoj kraja. 

Razvojne možnosti 

Kraj je imel v preteklih stoletjih očitno pomembno mesto v Ormoških goricah, na 
kar kaže tudi velik obseg župnije, urejen osrednji vaški prostor ob cerkvi, pa tudi 
šola, ki je bila v Sv. Tomažu ustanovljena že leta 1775. Nekako na istih razvojnih 
temeljih naj bi slonela prihodnost kraja. Mislimo, da je treba v polnosti izkoristiti: 

— geografski položaj, 
— centralnost kraja, 
— osnovno šolo. 

Načrtno je treba razvijati prometne povezave z vsemi tremi bližnjimi središči: 
Ormožem, Ljutomerom in Ptujem. 

Centralne funkcije mora kraj krepiti, da bi čimbolj navezal sosednje kraje in si s 
tem krepil gospodarsko osnovo. 

Osnovna šola je pomemben razvojni dejavnik. Priseljeni učitelji so pripeljali s 
seboj zakonskega druga oziroma družino. Tako se je izoblikoval sloj izobražencev, 
ki imajo višje zahteve glede oskrbe in tudi višjo kupno moč kot večina domačega 
prebivalstva. To je lahko ena izmed vzpodbud za razvoj kraja. 
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Skupne razvojne značilnosti 

Podrobne proučitve petih izbranih naselij, ki so v predhodnih poglavjih pred-
stavljene v krajši obliki in bodo širše v posebnih elaboratih, kažejo precej skupnih 
zakonitosti v njihovem razvoju in v možnostih za bodoči razvoj, glede na specifi-
čnost naravnih razmer ter položaja in s tem povezanih drugih socialno-ekonomskih 
dejavnikov. 

Vsa naselja tare problem prometne infrastrukture, ki se kaže v precejšnji odda-
ljenosti od zaposlitvenih in oskrbnih središč, slabih cestah in redkih zvezah javnega 
prometa. Prometna povezanost je odločilno vplivala tako na suburbanizacijo kot na 
deagrarizacijo in depopulacijo. Železniška povezava je v Cirkovcah povzročila in-
tenzivnejšo suburbanizacijo in celo nastanek sekundarnega naselja v bližini postaje. 
Suburbanizacija je izrazitejša tudi v Gorišnici, nasprotno pa je položaj Cvena, kljub 
bližini Ljutomera, suburbanizacijo celo zaviral. Stoperce so prometno povsem na 
obrobju, prometni položaj Sv. Tomaža pa je zelo relativen in značilen za vse Slo-
venske gorice, ki so razpete med več središč. 

V obdobju gospodarske recesije so delovna mesta v bližnjih središčih postala 
močno negotova, v domačih naseljih pa so možnosti za odpiranje delovnih mest zelo 
različne, največkrat pa skromne. Če k temu prištejemo še skromno ponudbo višje 
kvalificiranih delovnih mest, je problem še toliko bolj žgoč. S tega vidika so v bolj-
šem položaju naselja, ki gravitirajo k večjim središčem, npr. Cirkovce k Mariboru, in 
naselja z lastnimi delovnimi mesti, kot je Gorišnica. Na drugi strani pa so se v na-
stalih razmerah za prometno najbolj odmaknjene Stoparce že tako skromne zapo-
slitvene možnosti še zmanjšale. 

Razvoj vseh naselij temelji na kmetijstvu v povezavi z zaposlitvijo v neagrarnih 
dejavnostih. Kmetijstvo je močno odvisno od naravnih danosti, ki omogočajo inten-
zivno tržno kmetijstvo le v Cirkovcah, Gorišnici in Cvenu. To je razvidno iz vseh 
elementov razvojnih analiz za pet naselij. Ne glede na deagrarizacijske procese so 
zato v prvih treh naseljih zemljišča dobro obdelana, ugodnejša je posestna sestava in 
tržno kmetijstvo, ki je prvenstveno usmerjeno v govedorejo. V teh primerih se kaže 
tudi interes za povečanje posesti z nakupom in zakupom zemlje ter potreba po boljši 
in bolj urejeni kmetijski infrastrukturi. Pri Sv. Tomažu in Stopercah ni ugodnejših 
razmer za uspešno tržno kmetijstvo, čeprav so tudi tu v manjši meri razvite oblike 
sodobnega kmetovanja, usmerjene pretežno v vinogradništvo, sadjarstvo in govedo-
rejo. 

Izkoriščanje naravnega potenciala za kmetijstvo je tesno povezano z demograf-
sko strukturo in s širšimi družbenimi razmerami, ki se kažejo v celotni infrastrukturi, 
v cenah kmetijskih pridelkov, v vlaganjih in kmetijski politiki. 

Podobno kot na širšem območju prebivalstvo v vseh petih proučenih naseljih 
stagnira ali celo nazaduje. Ker naravnega prirastka prebivalstva ni več, je gibanje 
odvisno od selitev. Iz obrobnih naselij je selitveni saldo negativen, v preostalih pa 
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rahlo pozitiven, zato je tudi potencial mladega prebivalstva različen. V splošnem pa 
delež mladega prebivalstva nazaduje in raste delež starega. Dejavnostna sestava 
prebivalstva se povsod spreminja na škodo kmetijstva. Naselja postajajo vedno bolj 
spalna naselja drugod zaposlenega prebivalstva, ki ima različne motive za bivanje v 
proučenih naseljih. Največ anketiranih prebivalcev je na prvo mesto postavilo pri-
jetno, mirno in zdravo bivalno okolje, navajenost ter navezanost na domači kraj. 
Pričakujejo tudi, da bodo otroci po opravljeni srednji ali višji šoli pogosteje ostajali 
doma kot doslej. Zato je razumljivo, da so zelo prisotne zahteve prebivalstva po 
boljši infrastrukturi (ceste, kanalizacija, telefon itd.) in potrebe po krepitvi central-
nosti novega občinskega središča Gorišnice, pa tudi Cirkovc in drugih krajev. Dru-
gače kot v preteklosti je kratkoročna oskrba izrazito usmerjena v domači kraj. 

V vseh naseljih se prepletata kmetijska in nekmetijska struktura ter funkcija, pri 
čemer se kmetijstvo, odvisno od naravnih razmer, v določenem pogledu krepi, isto-
časno pa se krepijo tudi nekmetijski elementi naselij. 

Literatura in viri 

Bračič, A. in ostali, 1991: Prihodnost slovenskega podeželja. Prostor, prebivalci, 
gospodarske dejavnosti, Novo mesto. 

Belec, B., 1968: Ljutomersko-Ormoške gorice, Maribor. 
Belec, B., Kladnik, D., 1983: Nekatere geografske značilnosti severovzhodne Slove-

nije z vidika razvoja ruralne pokrajine. Geographica Slovenica 14, Ljubljana. 
Bračič, V., 1967: Vinorodne Haloze, Maribor. 
Bračič, V., 1975: Ptujsko polje, Maribor. 
Brarič, V., 1982: Gozdnate Haloze, Maribor. 
Bračič, V., 1985: Dravinjske gorice s Podpohorskimi goricami in Savinskim, Ma-

ribor. 
Drozg, V., 1992: Morfološki tipi vaških naselij v Sloveniji. Geografski vestnik 64 

(1992), Ljubljana, str. 19-35. 
Golob, V., 1994: Učinki suburbanizacije v severnem obmestju Ptuja. Diplomska 

naloga na Pedagoški fakulteti v Mariboru. 
Hrga, L., 1995: Družbenogeografske značilnosti občine Dornava. Diplomska naloga 

na Pedagoški fakulteti v Mariboru. 
Korošec, V., 1988: Večfunkcionalna raba podeželja na primeru Haloz. Magistrska 

naloga na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. 
Kovačič, M., 1995: Socialnoekonomska in velikostna struktura kmetij v Sloveniji v 

obdobju 1981-1991, Ljubljana. 
Kovačič, M. in ostali, 1994: Zahodne Haloze jutri. Elaborat, Ljubljana. 
Kovačič, S., 1995: Socialnogeografska analiza naselja Cven. Seminarska naloga na 

Pedagoški fakulteti v Mariboru. 

444 



Razvojni problemi in analiza naselij Cirkovce, Cven, Gorišnica, Stoperce in Sv. Tomaž 

Krajevni leksikon Slovenije, IV. knjiga, Ljubljana, 1980. 
Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana, 1995. 
Namakalni sistemi Girišnica-Moškanjci-Sobetinci-Strelci. Izhodišča za investicijo, 

Konzorcij za namakanje Podravja. 
Napast, S., 1972: Geografski oris osredja južnega dela Dravskega polja. Diplomska 

naloga na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Pak, M., 1969: Družbenogeografski oris Zgornjega Dravskega polja. Geografski 

zbornik XI, Ljubljana, str. 283-404. 
Pak, M., 1995: Dravsko-ptujska ravan, (tipkopis), Ljubljana. 
Počkaj, Horvat, D., 1992: Geografska tipizacija demografskih območij v subpanon-

ski severovzhodni Sloveniji. Magistrska naloga na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani. 

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1953, 1961, 1971, 1981 in 1991. 
Zavod Republike Slovenije za statistiko, Ljubljana. 

Puconja, M., 1995: K vrednotenju identitete panonske kmetije. Temelji preživljanja 
na Cvenu. 

Rizman, S., 1973: Analiza nekaterih vasi na jugovzhodnem delu Zgornjega Drav-
skega polja. Diplomska naloga na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

Strategija razvoja gospodarstva občine Gorišnica. Tim Halo, d.o.o. Gorišnica 1996. 
Šulek, F., 1995: Obmejna geografska problematika v katastrski občini Središče ob 

Dravi. Diplomska naloga na Pedagoški fakulteti v Mariboru. 
Urih, D., 1991: Gospodarsko-geografska problematika območja krajevne skupnosti 

Cirkovce na Dravskem polju. Diplomska naloga na Pedagoški fakulteti v 
Mariboru. 

445 












