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DRAVSKO POLJE je ravnina na desnem bregu Drave, z 250m nv., na severu obdana s
Slovenskimi goricami, na zahodu s Pohorjem, na jugu z Dravinjskimi goricami (Savinsko)
in Halozami, proti vzhodu pa se prek Drave nadaljuje Ptujsko polje. Dravsko polje je
debelo nasuto s fluvioglacialnim prodom, ki ga je Drava razrezala v štiri terase. Na robu
teras so razporejena naselja (Breg, Sp. Hajdina, Zg. Hajdina), na samih terasah pa
prevladujejo njivske površine s pšenico in koruzo.
KIDRIČEVO je industrijsko naselje s 1436(1. 1995) prebivalci. Zgrajeno je bilo načrtno po
2. svetovni vojni, ko so tu dokončali tovarno aluminija. Ob tovarni so za zaposlene sredi
gozda zgradili naselje manjših blokov. Zaradi negativnih ekoloških vplivov tovarne so v
začetku šestdesetih let gradnjo stanovanj opustili. Kidričevo je danes občinsko središče in
predvsem pomembno zaposlitveno središče za delavce s Ptuja, Haloz in južnega dela
Dravskega polja. Večino delovnih mest daje tovarna aluminija TALUM, proizvodnjo glinice
pa so opustili. Tovarna je bila v preteklosti zaradi odlaganja rdečega blata na prodnate
nanose velik onesnaževalec okolja in hkrati velik porabnik energije. V zadnjih letih so
območje rdečega blata (halda!) sanirali tako, da so nanj navozili prst in ga pogozdili. Pod
vplivom tovarne se urbanizira bližnje naselje Apače (812,1. 1995).
Na Podloškem polju, levo od ceste Lovrenc na Dravskem polju-Ptujska gora, se je skozi
mnoga stoletja ohranila skupina prazgodovinskih, staroželeznih gomilnih grobov z
najdbami, ki segajo v čas konec 7. in začetek 6. stol. pred našim štetjem. S sanacijo
gomilnega grobišča v 1. 1995 (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
Enota Ptuj in občina Majšperk) je bil pomemben arheološki terenski spomenik iztrgan iz
goste trnaste zaraslosti in pozabe ter kot prvi te vrste v Sloveniji predstavljen obiskovalcem.
To gomilno grobišče predstavlja skupaj z istodobno še neraziskano naselbino na Vrheku,
vzhodno od Ptujske Gore ter še dvema skupinama gomil na njenem severnem pobočju
enkraten prazgodovinski kompleks in neprecenljiv vir za moderne arheološke zgodovinske
raziskave.
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Nekatere značilnosti melioracijskega območja na južnem Dravskem polju
Na južnem delu Dravskega polja so prve melioracije izvajali 1. 1962, vendar so takrat
uporabili drugačno tehnologijo kot danes. Namen takratnih ukrepov je bil predvsem
zavarovati zemljišča pred poplavami, zato so zgradili nasipe, izkopali nekaj odtočnih
kanalov in uredili drenažo z opečnatimi cevmi. Zaradi slabega vzdrževanja je orne površine
postopoma zaraščalo travno rastje in drevesa, predvsem črna jelša, vrba in hrast. Območje
je tako postalo spet kmetijsko ekstenzivno. Izvajanje melioracij, komasacij in regulacij
vodotokov so nadaljevali 1. 1982 in jih postopno izvajali do 1. 1988, vendar jih niso
dokončali.
Melioracijsko območje se nahaja južno od obcestnih vasi v smeri Pragerskega, Šikol,
Cirkovc, Lovrenca ter sega na vzhod do Lancove vasi. Južna meja tega območja poteka ob
stiku Dravinjskih goric in Dravskega polja, točneje tam, kjer se svet začne blago dvigovati.
Komasacijsko območje je skupno vključevalo okrog 6000 ha zemljišč in je imelo obliko
velikega trikotnika, ki se na vzhod zožuje. Kmetje iz okoliških naselij so imeli vključene
različno velike deleže posesti. Predvsem kmetje na Dravskem polju so vključili večino
travnih površin, saj zaradi večje sušnosti tal orne površine leže severno od zgoraj navedenih
naselij. Osrednji del melioracijskega kompleksa je bil že pred posegom v posesti
kmetijskega kombinata Ptuj, veliko parcel pa so na osnovi zamenjave preuredili tako, da sta
postala zasebni in družbeni sektor še bolj ločena. Kmetje so dobili ob takšnih zamenjavah
zemljišča čim bliže naseljem. Celotno melioracijsko območje je bilo razdeljeno na 28
sektorjev, meje med njimi pa so v smeri od severa proti jugu potekale po mejah katastrskih
občin, v smeri od vzhoda proti zahodu pa po vodotokih. Melioracije so izvajali vsako leto
postopoma od vzhoda proti zahodu, 1. 1988 pa so dela zaradi zgoraj navedenih vzrokov
ustavili. Zaradi številnih pripomb kmetov so na obrobnih sektorjih pustili nekaj gozdičkov
in tako vsaj delno omogočili preživetje nekaterim živalskim vrstam v naravi. Rečna mreža
seje temeljito spremenila, saj je bilo narejenih veliko kanalov za vodo, stare struge so bile
zravnane in ponekod v celoti prestavljene na drugo mesto. Pri Medvedcah je bil zgrajen
vodni zadrževalnik v obsegu 155 ha, obdan z nasipom. V celoti je bilo odstranjeno drevesno
rastje, kije rastlo na mejah med parcelami, ob potokih in tudi tam, kjer seje razbohotilo po
neuspešni prvi melioraciji. Dejavniki naravnega okolja so se spremenili, posledice pa so se
kazale predvsem v obliki močnejših vetrov, v znižanju gladine nivoja podtalnice, spremembe
v naravnem živalstvu pa so zaznane tudi izven območja.
Kot primarno kulturo so posadili koruzo, sladkorno peso, kasneje pa so sejali še ostale
žitarice. Številni kmetje so zaradi usmeritve v živinorejo veliko površin ponovno zatravili.
Leta 1989 je na Dravskem polju prišlo v poletnih mesecih do močnega onesnaženja
podtalnice s pesticidi. Kot eden izmed vzrokov je bila navedena tudi povečana uporaba teh
sredstev v kmetijstvu na melioriranem območju.
Trenutno predtstavlja največji problem pomankljivo vzdrževanje številnih vodnih kanalov
in strug, saj jih trava in grmičevje ponovno preraščata. V poletjih ko nastopi suša, kar se je
nekajkrat že primerilo, je potrebno zemljišča namakati in posamezni kmetje so se zato že
oskrbeli z namakalnimi napravami. Namakanje zemljišč so izvajali tudi letos v juniju.
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Potrebno je še dodati, da se z vodo ne oskrbujejo iz vodnega zajetja v Medvedcah,ki je
spremenjen v ribogojnico, ampak kar iz bližnjih potokov in kanalov.
PTUJSKA GORA: na najvišjem vrhu gričevja Savinsko leži ob cesti Ptuj - Majšperk
naselje PTUJSKA GORA (344pr. 1. 1995). Naselje je manjše krajevno središče, znano
predvsem po cerkvi sv. Marije iz 14. stoletja. Cerkev je posvečena Mariji na Ptujski Gori,
imenovani tudi Črna Gora, glavna znamenitost pa je milostna podoba Marije zavetnice s
plaščem, redkim ikonografskim motivom pri nas.
S Ptujske Gore se razprostira lep razgled na Dravsko in Ptujsko polje in severni rob Haloz,
poraslih z gozdovi, na Pohorje in Slovenske gorice. Od tu je vidna razporeditev naselij in
razdelitev polj na zemljiške proge in delce. Vse manjše parcele v bližini naselij so last
vaščanov, večje površine na robu pa so v lasti KK Ptuj. Gozd se je ohranil na najmanj
kvalitetnih prsteh na severni strani, ker je tu mlajša prodna nasipina. Zaradi znižanja
gladine podtalnice in zaradi večje oddaljenosti od naselij so domačini tu opustili
obdelovalne površine.
MAJŠPERK (683pr. 1. 1995) je naselje nad levim bregom Dravinje pod gričevjem
Savinsko. To je staro "furmansko naselje" na križišču cest proti Poljčanam, Ptuju, Rogatcu
in Slovenski Bistrici. Skupaj z industrijskim naseljem BREG (326 pr. 1. 1995) onstran
Dravinje je glavno gospodarsko in upravno središče zahodnih Haloz. Novoustanovljena
občina Majšperk zajema naselja bivših KS Majšperk, Žetale, Stoperce in Ptujska Gora.
Število prebivalcev se je po 2. sv. vojni tu močno povečalo. Največ prebivalcev je
zaposlenih v Tovarni volnenih izdelkov Majšperk. V 90. letih, ko je tovarna TVI zašla v
težave in jc bila prisiljena odpustiti veliko delavcev, se je priseljevanje na Breg in v
Majšperk ustavilo.
Poplavno območje ob Dravinji
Poplavno območje ob Dravinji pod Poljčanami je sicer široko le od 200-500 m, vendar
spada med najbolj tipična, saj gaje človek le malo preoblikoval. Značilne so zelo pogoste
poplave (1-3 na leto), ki se pojavljajo vse leto (največ aprila in novembra), vendar je
poplavna voda globoka le 0. 5 -1 m. Zaradi majhnega strmca Dravinje tudi vodni tok ni zelo
hiter. Za poplave je značilna močna akumulacija drobirja, predvsem mulja in peska. Po
ugotovitvah M. Šifrerja se je po obsežnem krčenju gozda v hribovitem zaledju Pohorja
naložilo ob Dravinji in pritokih od 0.5-3 m naplavin, tako da nekatera naselja Dravinja
poplavlja šele v zadnjih desetletjih (npr. Loče, Zbelovo). Intenzivnost in pogostost poplav
ob spodnjem toku Dravinje se je v zadnjih desetletjih povečala tudi zaradi melioracij in
regulacij ob srednjem toku Dravinje in njenih pritokov. Ker so poplave ob Dravinji zelo
pogoste, je poplavna ravnica ostala večinoma neposeljena in zarastla s travniki, zaradi
poplavljenih cest pa je pogosto prekinjen lokalni promet.

i

Geološka zgradba Haloz
HALOZE so najjužnejša mladoterciarna vinorodna pokrajina v SV Sloveniji. Na severu
segajo do Dravinje in Drave, na J do bočko-maceljske gorske pregrade, na JV do slov. hrvaške meje. Od Makol na Z do Goričaka na V so dolge 32 km, široke 6-10 km in merijo
252 km2. Delimo jih na vzhodne vinorodne, ki so razčlenjeno gričevje (280-340m), in na
zahodne gozdnate, ki so nizko hribovje (450-560m).
Haloze so v glavnem zgrajene iz miocenskih sedimentnih kamnin. Donačka gora predstavlja najvišje dvignjene plasti miocenskih kamnin v Sloveniji. Vrhnji del je iz odpornega
konglomerata, v katerem kot vezivo nastopajo litotamnije in šele pod njimi se nahaja lapor.
Zato Donačka gora tako kljubuje zunanjim razdiralnim procesom.
Sedimentne kamnine (lapor, peščenjak, peščeni lapor, konglomerat), ki v glavnem
sestavljajo Haloze, so nekoliko starejše kot tiste, ki sestavljajo Slovenske gorice.
Osrednji najvišji del Haloz predstavlja antiklinala, ki poteka v smeri JZ-SV. Ponekod je že
tako razkrita, da prihajajo na površje starejše kamnine, npr. apnenec, ki so ga v kraju
Podpeč pri Žetalah uporabljali za pridobivanje apna. S podobnimi kamninami se srečamo v
večjem obsegu šele zahodno od Haloz, na Boču in Konjiški gori. Plasti severno od
antiklinale padajo pod različnim kotom proti severu, kar je vidno na nekaterih odkritih
mestih (Majski vrh. Dravinjski vrh). Postopoma potonejo pod veliko mlajše kamnine
Dravskega in Ptujskega polja. Dravinjske gorice spadajo v severno krilo antiklinale, ki pa je
bilo prelomljeno z dravinjskim prelomom, ob katerem je nastala sedanja dolina Dravinje.
Ker lapor na površju hitro razpada, nastaja veliko prepereline, ki jo skupaj s prstjo odnaša
voda. Ob večjih količinah padavin pogosto nastajajo zemeljski plazovi, na kar vpliva tudi
človek z nepravilnimi posegi v okolje. Vzhodne Haloze (vinorodne) so v večji meri
sestavljene iz laporjev, zahodne (gozdnate) pa iz bolj odpornih peščenjakov, ki so značilne
sive barve.
Kamnine v Halozah so v preteklosti na različnih lokacijah lomili, kar se vidi v zaraščajočih
kamnolomih, npr. ob cesti med Borlom in Zavrčem,v Kozmincih, Podpeči pri Žetalah,v
okolici Narapelj, od koder izvira peščenjak, iz katerega je v glavnem zgrajena romarska
gotska cerkev na Ptujski Gori.
Vzhodno od sotočja Drave in Dravinje je reka Drava na več mestih tako blizu severnega
obrobja vzhodnih Haloz, da nastajajo odprta pobočja gričevij.
V Halozah je več nahajališč fosilov (mehkužci v Kozmincih, morski ježki). V prvi polovici
tega stoletja so kopali premog pri Podložah in Medvedcah v Dravinjskih goricah. Pod Sv.
Avguštinom pri Veliki Varnici je manjše nahajališče lehnjaka, ki je velika redkost za ta del
Slovenije.
Haloze so redko poseljeno območje brez večjih centralnih naselij, zato je večina
prebivalstva vezana na Ptuj in Maribor, v zahodnem delu pa na Celje. V preteklosti je bilo
tu tipično demografsko ogroženo območje. V zadnjem času pa so se z izgradnjo
infrastrukture izboljšali življenjski pogoji, zato se prebivalstvo vrača, mladi pa ostajajo
doma. Izjema so le višji predeli, kjer so slabi pogoji za kmetijstvo, kjer ni vodovoda in je
zato ostalo le ostarelo prebivalstvo.
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Zemeljski plazovi v Halozah
Zaradi recentnega dvigovanja in proti eroziji neodpornih lapornatih ter peščenih miocenskih sedimentov so Haloze močno razčlenjeno gričevje z zelo strmimi pobočji. Na
prisojnih pobočjih so kmetijske površine pogosto tudi na strminah nad 25°, ki so drugod po
Sloveniji večinoma gozdnate. Izjemna labilnost teh pobočij seje pokazala ob ujmi 3. julija
1989, ko se je na 106 km2 ozemlja med dolinama Skralske in Psičine na vzhodu sprožilo
prek 5000 zemeljskih plazov. Ujma je pospešila opuščanje kmetijskih zemljišč (v povezavi
z depopulacijo Haloz in opuščanjem samooskrbnega kmetijstva), tako da so takratni plazovi
večinoma prepuščeni spontani, naravni vegetaciji. V dnu stranskih in na vršajih ob iztopu v
večje doline se je površje že v celoti regeneriralo, medtem ko so na pobočjih še po 7 letih
ostale vidne brazgotine, ki se le počasi zaraščajo.
Počitniška naselja v Halozah
Vinorodne Haloze postajajo v zadnjih dvajsetih letih tudi pomembno rekreacijsko območje.
Visoka reliefna energija z razglednimi grebeni in vinogradi vse bolj privlači graditelje
počitniških hišic, ki se žele "rekreirati" z obdelovanjem vinogradov, s pridelovanjem lastne
vinske kapljice in prijateljevanjem. Da se zanimanje za preživljanje prostega časa v
Halozah povečuje, kažejo statistični podatki, po katerih je bilo 1. 1975 tu le 111 zidanic
registriranih kot počitniška stanovanja, 1. 1981 1081 terl. 1991 kar 1975. Statistični podatki
tudi kažejo, da se izboljšuje komunalna opremljenost in udobje teh stanovanj, kar indirektno
potrjuje poudarjanje njihove počitniške funkcije. Tako je npr. 1. 1981 le 37% teh hišic imelo
vodovod in elektriko, 1. 1991 pa že 72%. Leta 1981 jih je bilo le nekaj opremljenih s
kopalnico, 1. 1991 pa že 72%. Zanimivo je, da ima večina lastnikov počitniških hišic svoje
stalno bivališče v urbaniziranih naseljih Dravsko-Ptujskega polja, kjer je imela posest
vinograda ali vinskega hrama od nekdaj tudi določen prestižni pomen.
Mejni prehod Zavrč
Občina Zavrč je novo oblikovana lokalna skupnost, ki jo sestavlja 9 naselij: Zavrč, Goričak,
Drenovec, Turški Vrh, Korenjak, Hrastovec, Belski Vrh, Gorenjski vrh in Pestike. Celotna
občina pa ima 1428 prebivalcev. Občina je tipična obmejna regija z vsemi problemi. Ker je
glavna cestna povezava potekala po slovenski in hrvaški strani, so morali domačini dvakrat
prestopiti mejo. To težavo so odpravili z izgradnjo novega cestnega odseka, ki poteka samo
po slovenski strani. S postavitvijo državne meje pa se je pojavil problem dvolastništva,
mešanih zakonov in šolanja otrok.
Mejni prehod Zavrč ima status mednarodnega mejnega prehoda za cestni potniški in
blagovni promet na regionalni cesti med Ptujem in Varaždinom. Enak status, t. j. najvišjo
kategorijo med mejnimi prehodi, imata v Spodnjem Podravju še cestna mejna prehoda
Gruškovje in Središče ob Dravi. Rezultati anketiranja potnikov na mejnem prehodu kažejo,
da v Zavrču prevladuje medregionalni in deloma mednarodni promet, v primerjavi z
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ostalimi mejnimi prehodi pa je razmeroma malo lokalnega prometa. Po obsegu prometa se
uvršča na tretje mesto med mejnimi prehodi v Spodnjem Podravju in Prlekiji. Največ
prometa se odvija čez Gruškovje, precej manj pa čez drugi najbolj obremenjeni mejni
prehod Ormož. Zanimiva je primerjava s Središčem ob Dravi, ki po obremenitvi na dan
štetja bistveno zaostaja za Zavrčem, čeprav leži na vzporedni cestni povezavi višje
kategorije. V strukturi vozil prevladujejo osebna vozila, ostalih vozil je le petina.
Prevladujejo hrvaška vozila z registracijami bližnjih središč, med slovenskimi pa lokalne
registrske oznake. Po izgradnji nove glavne cestne povezave, ki bo navezovala Spodnje
Podravje na avtocestni sistem Slovenije in ga povezovala z regionalnimi središči na
Hrvaškem, utegne postati vprašljiv status mejnega prehoda Zavrč, posebej njegovega
blagovnega terminala. Zaenkrat obseg in struktura prometa tak status opravičujeta.
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Ptuj - Dornava - Poleniak - Savci - Sv. Tomaž - Ormož Srediiče ob dravi - Vuzmetinci - Miklavžpri Ormožu Jeruzalem - Zidanica Malek-Ormož-Ptuj
Pot vodi proti Dornavi, skozi Hlaponce, preko Polenšaka v dolino Sejanskega potoka.
Severno, nekaj prej preden zavije cesta proti umetnemu Savskemu jezeru, se pripeljemo v
ormoško občino.
Sveti Tomaž
Sv. Tomaž je središče zahodnega dela Ormoških goric, kjer vinogradi nimajo večjega
pomena. Leta 1991 je imel 256 prebivalcev; spada med zelo redka naselja v ormoški občini
in edino v ormoških goricah, ki so po drugi svetovni vojni doživeli ugoden družbenogospodarski razvoj (rast prebivalstva, zgodnja deagrarizacija, terciarizacija).
Osnovne razvojne možnosti in problemi so naslednji:
1. Pozitivni razvojni dejavniki:
- sorazmerno ugodna družbenogospodarska sestava prebivalstva;
- opremljenost s terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi (popolna osnovna šola, vrtec,
sedež krajevne skupnosti, matične službe in županije, nekaj trgovin in obrtnikov);
- geografski položaj sredi med Ormožem, Ljutomerom in Ptujem.
2. Negativni razvojni dejavniki:
- slabi naravni pogoji za kmetijstvo (razgibano površje, težka prst);
- razpršenost poselitve (v krajevno skupnost spada 17 naselij, ki so leta 1991 imela skupaj
2250 prebivalcev);
- slaba infrastrukturna opremljenost (telefon, neasfaltirane lokalne ceste, kanalizacija kot
osnovni problemi);
- šibka kupna moč prebivalstva.
Sv. Tomaž je primer kraja, ki se skuša preživeti z razvijanjem centralnosti na gospodarsko
slabše razvitem območju.
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Občina Ormož - nerazvito področje
Temeljna značilnost občine Ormož je njena relativna nerazvitost, v primerjavi z ostalo
Slovenijo. Po speeifičnih kazalcih razvitosti sodi med najmanj razvite občine Slovenije. Ta
nerazvitost se kaže v:
- znatni agrarni aktivnosti prebivalstva ter širokem ekonomskem položaju kmetijstva;
- pomanjkanju zaposlitvenih možnosti na območju občine,
- slabi oziroma podpovprečni kvalifikacijski strukturi ter nizki izobrazbeni ravni
prebivalstva;
- v slabih dohodkovnih rezultatih precejšnega števila podjetij.
Vendar je v občini veliko naravnih in drugih dejavnikov, ki bi omogočili večjo razvitost, a
so preslabo izkoriščeni. To so zemlja oziroma zelo primeren pedološki sestav in konfiguracija zemljišč, dovolj pitne vode, ustrezno prometno omrežje ter ugodne prometne povezave.
Odločujoč zaviralni dejavnik v dosedanjem razvoju občine je njena relativna odmaknjenost
od večjih in močnejših gospodarskih ter kulturno-prosvetnih središč, kar se je kot
izolacijski učinek kazalo v najpomembnejšem produkcijskem dejavniku, t. j. številčni
šibkosti in usposobljenosti domačega kadra, ki ni bil sposoben spodbuditi večjega oziroma
hitrejšega investiranja v propulzivne dejavnosti. Kljub napredku v zadnjih letih stanje še
vedno ni zadovoljivo. Pozitivno izhodišče širših pogojev za materialni razvoj je
fleksibilnost v proizvodnih programih manjših tehnoloških enot, torej lažje prestrukturiranje ob relativno majhnih investicijah in s tem hitrejše možnosti razvoja, kot jih imajo
prestrukturiraranje nekaterih velikih tehnoloških sistemov. Za občino so zato značilne tako
manjše, prilagodljive tehnološke enote.
Okoli 75% prebivalcev občine biva ob prometnem koridorju na južnem delu občine. Tu je
tudi večina delovnih mest v občini. Središče občinskega pomena je mesto Ormož. Tukaj so
zbrane upravne, oskrbne in družbene dejavnosti ter največ proizvodnih dejavnosti v občini.
Ormož
Ormož leži na staropleistocenski terasi ki se strmo spušča v dravsko strugo. Drava
predstavlja mejo med Hrvaško in Slovenijo. Mesto se razteza od Lente na zahodu, do
Zverinjaka in Amerike na vzhodu, medtem ko je Hardek na severu že skoraj njegov sestavni
del. Ormož ima pomembno prometno lego in je križišče železniške proge PTUJČAKOVEC in ORMOŽ-LJUTOMER, ter magistralnih cest.
Ormož je bil naseljen že v prazgodovinski dobi, o čemer pričajo številne najdbe. Vrhunec je
prazgodovinski Ormož doživljal v obdobju žarnih grobišč. Iz rimskih časov ni veliko najdb.
Prvič se omenja v pisanih virih leta 1273, trg je postal leta 1315 in dobil mestne pravice leta
1331. Srednjeveško mesto se je razvilo zahodno od grajskega hriba, ki je še danes
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zaključena celota. Mesto je bilo v srednjem veku močno utrjeno, imelo je dve cerkvi,
svojega sodnika mitnico itd. Igralo je pomembno obrambno vlogo na meji med Avstrijo in
Madžarsko. Kljub temu, daje bil ormoški grad nekaj časa v rokah madžarskih lastnikov, so
se le-ti podrejali avstrijski oblasti. Ormož je vedno pripadal Štajerski. V 18. stoletju se
Ormož začne širiti izven nekdanjega obzidja. Leta 1864 je bila skozenj speljana železniška
proga PRAGERSKO - ČAKOVEC, leta 1922 pa je bila iz Ormoža zgrajena proga proti
Ljutomeru. Med obema vojnama je bil Ormož turistično živahno mesto, medtem ko je po
drugi svetovni vojni nazadoval. Kot center agrarnega področja se je razvijal šele zadnjih
dvajset let. Od leta 1958 je upravno središče občine, ki obsega jugovzhodni predel
Slovenskih goric, ki prehajajo zahodno in vzhodno od Ormoža v dravsko ravnico.
Ormož je imel leta 1991 2451 prebivalcev in je sedež občine, ki se tudi po prenovi občin ni
delila. Gospodarstvo še vedno temelji na kmetijski proizvodnji. V Ormožu so tovarna
sladkorja, velika vinska klet, tovarna plastičnih mas in kovinskih izdelkov ter opekarna.
Tudi obrt se zadnja leta lepo razvija. Mejni prehod v Ormožu je namenjen samo meddržavnemu prometu.
Pot nas vodi pod Humom skozi LOPERSICE in dalje skozi OBREŽ. Že ime kraja pove, da
gre za naselje na nekdanjem obrežju Drave. Ravnica je naplavljena, ježa nad ravnico loči
višji gozdnati severni predel OBREZA od južnega nižinskega.
Obmejna geografska problematika v katastrski občini Središče ob Dravi
Katastrska občina Središče ob Dravi leži v jugovzhodnem delu občine Ormož in meji na
vzhodu in jugu na Republiko Hrvatsko. Najvišja točka je v severozahodnem delu k. o.
(208,8 m nm. v.), najnižja v jugovzhodnem delu (175,1 m nm. v.)
Deli se v dve pokrajinski enoti:
- središko Dobravo na severu in
- središko polje na jugu.
Ravnico ob Dravi loči od nekoliko višje središke Dobrave 10 do 15 m visoka dravska ježa.
Prevladujejo njive, ki zajemajo 43% površin, gozda je 24% površine, 20% je travnikov in
ostalo je 13% površine. Kraj leži ob železnici in cesti ORMOŽ-ČAKOVEC in je imel
važno obdravsko prometno lego že v preteklosti.
V Središču ob Dravi je živelo leta 1991 1156 prebivalcev. Od tega je 1016 Slovencev, 106
Hrvatov in 34 prebivalcev drugih narodnosti. 9,2% prebivalcev je Hrvatov. Če prištejemo še
ostale, je 12,1% prebivalcev drugih narodnosti. V Središču je osnovna šola z 258 učenci in
15 oddelki(šolsko leto 1996/97). S kmetijstvom se ukvarja 16% prebivalcev. Več kot 50%
gospodinjstev služi kmetijstvo kot dopolnilna dejavnost.
6,96% zemlje k. o. Središče ob Dravi je v posesti Hrvatov,od tega je največ gozdov.
Lastniki - Hrvatje živijo pretežno ob meji (Trnovec, Macinec). Vseh posestnikov je 140 in

imajo v lasti 80 ha zemlje. 61 krajanov Središča ima 69 ha zemlje na Hrvaškem, od tega
95% v Medžimurju.
Po anketi med 6,5% naključno izbranih krajanov Središča jih ima 60% sorodnike na
Hrvaškem. Sorodstvene vezi so prevladujoče in komuniciranje je pogosto. Največ posesti
so dvolastniki pridobili s porokami in dedovanjem.
Osnovno šolo Središče so vedno obiskovali učenci iz sosednjih krajev čez mejo. Največ
Hrvatov je bilo v šoli v šol. letu 1960/61. Od 300 učencev je bilo 28, ali 9,3% Hrvatov.
Trenutno so s Hrvaške 4 učenci.
Vzhodna in južna meja je nastala v 13. stoletju, ko so ozemlje do Središča s pomočjo
Salzburške nadškofije zavzeli ptujski gospodje. Po letu 1200 je postala hkrati vzhodna meja
ormoške gospoščine. Meja je začela delati jezikovno razliko med Štajerci in Medžimurci.
Središče ob Dravi ima mednarodni cestni in železniški mejni prehod. Na obeh prehodih
delujeta fitopatološka in veterinatrska obmejna služba. Cestni mejni prehod je dober
kilometer pred mejno črto.
Pot vodi iz dravske poljedelske ravnice skozi gozdnate dobrave proti vinorodnim
Slovenskim goricam.
Jeruzalemske gorice
Ljutomersko-Ormoške gorice deli Pavlovski potok na vzhodne in zahodne . Vzhodne so
imenovane tudi Jeruzalemske gorice, kjer uspeva najžlahtnejša vinska trta, ki daje vrhunska
bela vina, cenjena širom po svetu. Gričevje je pokrito z ilovnato in lapornato prstjo, v
dolinah je peščena in ilovnata zemlja.
Pogled po terasastih vinogradih nas prepriča, daje že od prvih povojnih obnov vinogradov
šlo za intenzivno vinogradništvo in za združevanje posesti. Veliki kompleksi so omogočili
strojno obdelavo, kljub temu pa še ostaja v goricah veliko ročnega dela, od rezanja zgodaj
spomladi oziroma že pozimi do trgatve v jeseni. Če so ormoška vina nekoč zorela v
zidanicah po Jeruzalemskih goricah, med drugim tudi v Fischerauerjevi kleti na Maleku, v
Šterovem zidu na Temnarju, pa tudi v ormoški Kletarski in Ozmečevi kleti, danes največ
vina dozori v novi ormoški kleti. Seveda pa slovijo tudi številni zasebni vinogradniki, ki se
lahko postavijo s šampionskimi vini.
MALEK je tipična slovenjegoriška zidanica, ki je bila nekoč v lasti bogatih lastnikov
vinogradov. Stoji jugozahodno od Jeruzalema, od katerega je oddaljena približno kilometer.
Danes je njen lastnik KK Jeruzalem Ormož.
Od tu sega pogled daleč naokrog. Najprej se oko ustavi na bližnjih gričih z vinsko trto. V
daljavah seže naš pogled do Pohorja, Boča, Donačke gore, Ivanjščice na Hrvaškem,
zagorskih hribov in do prekmurske ravnice. Le streljaj od tod je Kupljenova Taverna.
Južno od Maleka se razprostira na vzpetini vasica Svetinje, tipično in redko ohranjeno
slovenjegoriško gručasto naselje s cerkvijo in šolo.
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Ivanjkovci so središče KS. Pavlovski potok v dolini še vedno večkrat prestopi bregove in
poplavi bližnje travnike. Proti Ormožu se peljemo po najpomembnejši prometnici med
Ljutomerom in Ormožem.
Usmeritve za bodoči razvoj občine Ormož
V razvojnih načrtih mora imeti občina Ormož zapisane naslednje naloge:
- učinkovitejše gospodarjenje s kmetijsko zemljo;
- smotrno gospodarjenje z gozdom;
- učinkovitejše gospodarjenje z vodnimi viri;
- učinkovito gospodarjenje z mineralnimi surovinami;
- varovanje naravne in kulturne dediščine;
- saniranje naravnih virov;
- učinkovitejše delovanje sistema naselij v občini;
- povečanje učinkovitosti prometa;
- učinkovitost, zanesljivost in kakovost oskrbe območij občine z energijo.
Literatura:
Borut Belec: Ljutomersko-ormoške gorice, Maribor 1968
Uradni vestnih RS 1990
Test prispevala:
Marjan Klemenčič, Franc Sulek
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Tretja ekskurzija:
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Ptuj - Juriinci - Gomila - floravci - Križevci - Veržej Ljutomer-Razkrižje-Jeruzalem
Zahodne Ljutomerske gorice in dolina Spodnje Sčavnice
Vzhodno in severovzhodno od razglednega vrha GOMILA (352m nm. v.), kjer se stikajo
štiri prleške občine, se začne občina Ljutomer. Tu se nahajajo Ljutomerske gorice, ki tvorijo
z Ormoškimi goricami onstran razvodja med Muro in Dravo gričevnat svet LjutomerskoOrmoških goric. Zahodni del Ljutomerskih goric leži zahodno od Pavlovskega potoka. Po
tej dolini poteka cestna in železniška povezava med Ljutomerom in Ormožem. Ta del goric
je bolj položen, griči so zaobljeni, doline širše. Kamninsko podlago predstavljajo
kremenovi prodi in peski, prst je kisla. Zaradi teh dejavnikov so v zahodnem delu Ljutomerskih goric manj ugodni pogoji za vinogradništvo, manj je nasadov sortne vinske trte in več
je nasadov hibridne vinske trte. Ugodnejši pogoji so za druge kmetijske panoge, predvsem
sadjarstvo (plantažni nasadi) in živinorejo. Pomembnejše naselje v tem delu goric so
MORAVCI v Slovenskih goricah (383 pr.,1. 1994), razloženo naselje v povirju potoka
Bukovnica, ki leži JZ od krajevnega središča MALA NEDELJA (294 pr.,1. 1994). Na
zemljišču Pekel so 1. 1973 odkrili termalno hidrokarbonatno natrijevo vodo in 1. 1975
uredili bazen na prostem. Termalno kopališče sprejema obiskovalce le v poletni sezoni.
Proti vzhodu prehajajo zahodne Ljutomerske gorice v dolino sp. Sčavnice. Glinasta prst, ki
zajema zlasti poplaven in mokroten svet ob sp. Sčavnici in njenih pritokih, je težka, manj
prepustna in preveč vlažna. Zato so na tem območju uredili obsežne melioracije. Zaradi
občasnih poplav Sčavnice so izvedli regulacijo in z zajezitvijo je nastalo GAJSEVSKO
jezero (60 ha). To umetno jezero je poleti privlačno za čolnarjenje in deskanje. Pozimi se tu
na preletu ustavljajo divje race.
Spodnje Mursko polje
Mursko polje je del obsežne pomurske ravnine. Zgornje Mursko polje se razprostira v
občinah Radenci in Gornja Radgona, spodnje Mursko polje pa v občini Ljutomer, in sicer
nekako od Vučje vasi proti jugovzhodu. Ta del Murskega polja je bolj širok. Na prodnati
ravnini se je razvila ilovnato-peščena prst, ki je ugodna za poljedeljstvo. Obdelan del
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Murskega polja med Ljutomerom in Veržejem, na katerem je nad polovico njiv, imenujemo
"sredi kolača kruha". Tu so tudi največja naselja v občini Ljutomer.
Na prehodu iz doline spodnje Sčavnice proti južnemu robu Murskega polja leži naselje
KLJUČAROVCI (391 pr.,185m nm. v.). To je tipično obcestno naselje ob nizki terasi, jugozahodno od železniške proge in ceste Ljutomer-Gornja Radgona. Prebivalci se ukvarjajo z
živinorejo, posebej pa so znani po reji konj-kasačev, po čemer še posebej slovi družina Slavič.
Najpomembnejše podeželsko centralno naselje na Murskem polju in tudi v občini Ljutomer
so KRIŽEVCI PRI LJUTOMERJU (497 pr., 1. 1994). Sestavljajo ga Veliki Križevci okoli
cerkve (starejši del) in Mali Križevci ob cesti proti Radencem. Naselje je dobilo ime po
cerkvi sv. križa. V Križevcih je sedež enote kmetijske zadruge, osnovna šola, zdravstvena
postaja z lekarno, banka, krajevna knjižnica in prireditvena dvorana. Ob cesti KriževciGornja Radgona se razprostira pleistocenska terasa. Na zgornjem Murskem polju se ta
terasa približa reki Muri, na spodnjem Murskem polju pa se med teraso in Muro vrine širša
aluvialna ravnina. V naselju BOREČI (308 pr., 1. 1994) blizu Križevec je obrat in sedež
Križevskih opekarn.
Največje podeželsko naselje na Murskem polju in tudi v občini je VERZEJ (979 pr. 1. 1994).
Je gručasto naselje ob cesti Ljutomer-Križevci pri Ljutomeru-Murska Sobota. Na severu ga
obroblja pas obmurskih logov, na jugu pa se širi na odprto polje. Razvil seje kot nekdanja
trgovska postojanka in rečno pristanišče na ogrsko-avstrijski meji. Leta 1342 je dobil trške
pravice. Od 1. 1922 je tu cestni most čez Muro. Etnološko zanimiv je Babičev mlin, ki je
edini delujoči mlin na Muri. Na poplavnih travnikih blizu Mure je nahajališče krajevno
značilne flore z narcisami. Med Veržejem in Hotizo na levem bregu Mure je t. i. Murski
park (200 ha) z okljuki, prodišči, otoki, rokavi in poplavno floro. Veržej je znan tudi po
različnih prireditvah: maja je tu praznik narcis, avgusta so kozje dirke. Južno od Veržeja se
nahaja naselje BANOVCI (198 pr. 1. 1994) s termalnim kopališčem, kampom in prenočišči.
Kamp namenja poseben del in bazen naturistom.
Ljutomer
LJUTOMER (3670 pr. 1. 1994), mesto ob vznožju Ljutomerskih goric, na prehodu iz
Ščavniške doline na Mursko polje, je "metropola" Prlekije. Stoji na vlažnih naplavinah reke
Sčavnice, od koder sega na jugu na pobočje razglednega slemena KAMENSCAK (272m
nm. v.). Stari del mesta je pod vzpetino Kamenščaka, novi deli mesta po so zrastli po
regulaciji Sčavnice po 2. svetovni vojni na severu, vzhodu in zahodu stare naselbine. O
nekdanji zamočvirjenosti pričajo ledinska imena Trate, Gmajna, Sarje, Zabjak. Hkrati so
Sčavnico preusmerili skozi mesto po dotedanji strugi Globetke, njeno prejšnje korito pa je
sedaj odplakovalni kanal. Kot tržno naselje se omenja Ljutomer že v letih 1256-1267,
mestne pravice pa dobi leta 1927. V zgodnjem srednjem veku je imelo mesto obrambni
grad proti madžarskim vpadom. Med slovenskim narodnim prebujanjem v drugi polovici
19. stoletja je imel Ljutomer pomembno narodnopolitično vlogo. Leta 1868 je bil tu prvi
slovenski tabor. V krajevnem muzeju je zbirka o prvem slovenskem taboru in taborskem
gibanju v Sloveniji (edina v Sloveniji). Od 13. stoletja dalje je bil Ljutomer znan kot trg za
poljedelske pridelke, predvsem pšenico in vrhunsko vino iz Ljutomerskih goric, od 18.
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stoletja dalje pa tudi po konjereji. Do druge vojne so bile nekmetijske dejavnosti skromne,
razviti so bili zlasti mlinarstvo, usnjarstvo in opekarništvo. Po letu 1945 se je mesto
gospodarsko okrepilo in se združilo z bližnjimi vasmi. Hiter gospodarski razvoj je
povzročil močno zaposlovanje okoličanov v ljutomerskih podjetjih, naraščanje prebivalstva
in spremembo zaposlitvene strukture. Pomembne industrijske panoge so kovinska,
gradbena, lesna, usnjarska, tekstilna, živilska in farmacevtska. Pomembno vlogo ima
kombinat Ljutomerčan, ki ima okrog 330 ha vinogradov v Ljutomerskih goricah, v
Ljutomeru pa Ljutomersko klet za 5 miljonov litrov vina (1. 1993).
Ljutomer je znan tudi po kasaških dirkah, ki se odvijajo na hipodromu. V 19. stoletju je
imelo Mursko polje najbolj razvito konjerejo na Slovenskem. Središče konjereje je bilo
naselje CVEN (673 pr. 1. 1994), kjer so leta 1875 ustanovili prvo kasaško društvo, le dve
leti za dunajskim. Do leta 1954 so bile konjske dirke na Cvenu, od tedaj pa so v Ljutomeru.
Na Cvenu je konjereja v zadnjih desetletjih močno nazadovala, pomembnejše so druge
panoge živinoreje; govedoreja in prašičereja (farma bekonov).
Slovensko Medmurje
Središče tega dela ljutomerske občine, ki meji na Hrvaško, je naselje RAZKRIŽJE (280 pr.,
1. 1994). Tu na desni strani Sčavnice, nedaleč od njenega izliva v Muro, stikajo Slovenske
in Medmurske gorice. Naselje je dobilo ime po pomembnem prometnem križišču. V
zahodni smeri pelje cesta proti Ljutomeru, v severni preko mosta na Muri v Prekmurje, v
vzhodni in južni smeri pa na Hrvaško (Mursko Središče, Strigova). Območje Razkrižja
(krajevni urad) je spadalo do leta 1918 pod Ogrsko. Cerkveno območje je šele 1. 1994
prešlo iz pristojnosti zagrebške nadškofije pod mariborsko škofijo.
Slovensko Medmurje v luči zemljiškega dvolastništva
Osamosvojitev Slovenije v 1. 1991 je ustvarila ob dosedanji italijanski, avstrijski in
madžarski meji novo in najdaljšo mejo s Hrvaško (670 km ali 50,2% vseh meja) ter nas
soočila s problematiko, značilno za mejna območja. Obmejni značaj Slovenije je tako
postal še izrazitejši. V občine Ljutomer, Ormož in Ptuj (obseg do 1. 1995) seje priselilo iz
drugih republik nekdanje Jugoslavije, največ iz Hrvaške, 3161 oseb. 1660 lastnikov iz
Hrvaške ima v Sloveniji 754 ha zemljišč ali povprečno 0,45 ha na lastnika. Njihova posest
je razširjena v 133 katastrskih občin, kar predstaclje 48%, njena visoka pojavnost pa je
značilna zlasti za Slovensko Medmurje, deloma tudi ormoško Obdravje in Haloze.
Omenjene tri občine mejijo na Hrvaško v dolžini 94,7 km, 43 katastrskih občin pa leži
neposredno ob njej, med njimi v občini Ljutomer tudi k. o. Gibina, Safarsko in Razkrižje.
Do večje koncentracije priseljenega prebivalstva, pretežno iz Hrvaške, (nad 10%), je prišlo
v centralnih krajih in bliže meji; v občini Ljutomer kar v 6 k.o. V Slovensko Medmurje se
je priselilo 218 oseb, kar predstavlja 13,9% vsega prebivalstva oziroma 6,9% vseh
priseljenih. Delež prebivalstva hrvaške nacionalnosti dosega v občini Ljutomer 2% in
Slovenskem Medmurju 5%. Slednje pomembno stopnjuje prekomejno zemljiškoposestno
pomešanost (tabela 1).
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Tab. 1: Zemljišča lastnikov iz Hrvaške v k.o. Razkrižje, Šafarsko in Gibina (v ha)
Zemljiške kategorije
Njiva
Sadovnjak
Travnik
Gozd
Nerodovitno
Skupaj
% površine k.o.
Število lastnikov
Na lastnika v arih

Razkrižje
5,3
0,2
2,0
3,4
2,2
13,1
8,8
40,0
32,7

Šafarsko
3,7
0,6
1,5
8,2
2,0
16,0
9,5
59,0
27,1

Gibina
6,4
0,5
1,0
1,2
0,2
9,3
7,4
55,0
16,9

Posest lastnikov iz Slovenskega Medmurja na Hrvaškem znatno presega površine,ki jih
imajo v obmejnih k. o. hrvaški lastniki. Kot primer lahko služita k. o. Šafarsko in Gibina
(tabela 2).
Tabela 2: Zemljišča lastnikov iz k.o. Šafarsko in Gibina na Hrvaškem (v ha)
Zemljiške kategorije
Njiva
Sadovnjak
Vinograd
Travnik
Gozd
Skupaj
Število lastnikov
Na lastnika v arih

Šafarsko
7,7
1,2
7,2
3,2
10,0
29,3
61,0
48,0

Gibina
29,2
2,3
5,3
5,2
8,6
50,6
32,0
158,0

V primerjavi z obsegom domicilne posesti imajo domačini iz k. o. Šafarsko na Hrvaškem
kar 33,9% in iz k. o. Gibina 20,3% svoje zemlje.
Zaradi dvolastniške posesti uvrščamo mejno območje Slovenskega Medmurja v tip z visoko
stopnjo razširjenosti. Med enajstimi obmejnimi območji v nekdanjih občinah Ljutomer,
Ormož in Ptuj sodi v ta tip le še Središko polje z Dobravo v občini Ormož. Prekomejna
zemljiška posest v času po osamosvojitvi ne kaže posebnih sprememb, vendar bo stanje
dvolastništva v prihodnje v veliki meri odvisno od stopnje odprtosti meje, določb
maloobmejnega prometa, davčne politike ipd., ter razreševanja navidezno drobnih, vendar
za obmejno prebivalstvo pomembnih problemov.
Vzhodne Ljutomerske gorice
Vzhodni del Ljutomersko-Ormoških goric imenujemo tudi Jeruzalemske gorice in sicer po
razglednem vrhu JERUZALEM (345m nm. v.). Ležijo vzhodno od Pavlovskega potoka.
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Najpomembnejša kmetijska panoga je vinogradništvo. Za usmerjenost v vinogradništvo so
odločilnega pomena mikroklimatske razlike v primerjavi z zahodnimi Ljutomerskimi
goricami. Ta del goric je bolj strm in doline so ožje. Topla in lapornata tla ter ugodne
klimatske razmere omogočajo gojenje najkvalitetnejših vinskih sort (laški rizling, šipon,
beli pinot, renski rizling,..). V obdobju 1981-1990 je povprečna januarska temperatura na
meteorološki postaji Jeruzalem (345m n.v.) znašala - 0,7°C, na meteorološki postaji
Murska Sobota (188m nm. v.) v istem obdobju pa - 2,10C. Povprečna julijska temperatura v
Jeruzalemu je 20,2oC, v Murski Soboti pa 19,90C. Do razlik v temperaturah med goricami
in ravnino prihaja zaradi temperaturne inverzije. Izdatna relativna višina (do 170 m)
omogoča, da se ohlajeni zrak s pobočij ne steka le v doline, temveč tudi preko
pleistocenskih teras na ravnino ob Muri in Dravi. Ta odtok pospešuje vzporedna razvrstitev
slemen, ki omogoča, da se veliki kompleksi vinogradov raztezajo na večjih površinah. Do
druge svetovne vojne so bili vinogradi v glavnem v lasti tujcev, ljutomerski meščani in
kmetje z Murskega polja so imeli le majhen delež. Obdobje tega lastništva je najtesneje
povezano z viničarstvom - najnižje stoječe socialne plasti prebivalstva na tem območju. Po
vojni so viničarski odnosi ukinjeni in vinogradi so prešli v družbeno last (skoraj vsi
prvovrstni vinogradi). Preko Jeruzalemskih goric je speljana t.i. "vinska cesta". Cesta se na
jugu prične v Ormožu in vodi na sever do Ljutomera. Dva značilna vinogradniška kraja ob
tej cesti sta ŽELEZNE DVERI (51 pr. 1. 1994) in JERUZALEM (52 pr. 1. 1994). Železne
Dveri so dobile ime po veliki zidanici benedektinskega samostana iz Admonta. Jeruzalem
je najbolj privlačna turistična postojanka v vzhodnih Slovenskih goricah. Naselje je strnjeno
okrog cerkve na istoimenskem razglednem vrhu. Čeprav spada Jeruzalem v občino Ljutomer,
so nasadi vinogradov in sadovnjakov v lasti Kmetijskega kombinata Jeruzalem iz Ormoža.
Naselje je dobilo ime po motivu na podobi v cerkvi, ki sojo prinesli križarji iz Palestine.
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