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Maribor - Svečina 

Naša pot vodi iz Maribora do križišča v Dolnji 
Pocehovi in dalje v Zg.Pesniško dolino, ob Sve- 
Činskem potoku v Svečino in nazaj. Svecinske go- 
rice zavzemajo tisti del Slovenskih goric, ki se 
razprostira severno-zahodno od Maribora in konču- 
je na črti Lučane, Karnerjev vrh, Gomilica, Er- 
novž. 
Svecinske gorice so tipično območje relativno 
mladih, terciarnih slabo kompaktnih kamenin, ki 
so jih pritoki Pesnice razrezali v razgibano po- 
krajino številnih gričev, dolin in grap. Geološ- 
ko sestavljajo Svečinske gorice mariborski in fo- 
raminiferski laporji, ki se menjavajo s polarni 
Peščenjaka in peskov. Med terciarnimi kameninami 
so tudi litotamnijski apnenci, ki se vlečejo v 
izkem pasu ob državni meji na Ciringi, Plačkem 
vrhu in se širijo dalje proti Šentilju, Na Cirin- 
B"! ležijo apnenci na laporjih, na Plačkem vrhu pa 
^a peskih, oziroma konglomeratih - tu so tudi 
kraški pojavi. Nižinski svet ob Pesnici in prito- 
kih sestavljajo ilovnate naplavine, v katerih je 
Precej gleja. V Svečinskih goricah so tudi naj- 
yecje višine v Slovenskih goricah: Kamenik 517 ^ 

Plački vrh 5o8. Glavno sleme Svečinskih goric 
Poteka v smeri W - E, od tega se razvijejo stran- 
ska nižja slemena v smeri NNW - SSE. Reka Pesni- 
ca s svojimi pritoki odmaka Svečinske gorice. Le- 
vi pritoki so daljši in jih je več, tekočih v vz- 
porednih tokovih NN¥ - SSE. Povirja levih prito- 
kov Pesnice segajo v bližinp.Mure, saj je razvod- 
jo na Plačkem vrhu komaj nekaj več kot kilometer 
oddaljeno od Mure. Nobeden od pritokov pa ni za- 
^zal.večje globeli v razvodnji hrbet. 

Območje ge slabo porastlo z gozdom okoli 25 %. 
^rozijski pojavi so pogosti na kmetijskem zem- 
■^jišču. Na laporjih se erozija pojavlja v obliki 
zemeljskih plazov (plazovi pogosti na opuščenih 
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kitetijskih tleh). Pogoste so tudi podtalne erozi- 
je - vrtačasti ugrezi (domači izraz - ženkalca). 

Pedološke razmere so ugodne za.specialne agrokul- 
ture (vinska trta in sadje). Razporejenost talnili 
o"blik kaže neko zakonito zaporedje; v dolinah so 
tla zamočvirjena, v kolikor niso "bile izvedene me- 
lioracije; na iztekih pohočij je vlažnost manjša, 
sredi in pod vrhovi so rjava do siva karbonatna 
tla. 
Klimatske razmere so dokaj ugodne za vinogradniš- 
tvo in sadjarstvo. Žal ohmočje ima le vremensko 
opazovalnico v Svečini na višini 513 m, ki pa ne 
more dati dovolj natančnih podatkov za sfero, v 
kateri uspeva vinska trta. Desetletno povprečje 
je primerjano s podatki mariborske meteorološke 
postaje. Letno povprečje je v Svečini 8,60CJ Ma- 
ribor 9;20q Za uspevanje vinske trte so važne 
temperature *v aprilu (Svečina 9,0°, Plrb 9,1°) in 
oktobru (Svečina 8,9°, Mrb 9,7° C). Svečinske go- 

rice imajo okoli IBoo sončnih ur, padavin pa 
prejmejo letno 992 mm (Mrb lo54- mm). 

Težak problem območja je preskrba z dobro pitno 
vodo; nikjer ni dovolj izdatnih vodnih virov za 
preskrbo večjega predela. V načrtu je razširitev 
vodovodnega omrežja iz Maribora. Prirodne danos- 
ti so za razvoj specialnih kultur - vinske trte, 
sadja in živine, na naplavinskem melioriranem 
predelu tudi poljedelstvo. Območje je doživelo v 
zadnjih 5o. letih korenite spremembe v kmetijski 
strukturi; na eni strani se vrši proces moderni- 
zacije specializiranega kmetijstva, na drugi 
strani pa deagrarizacija, zaradi ostarelosti 
prebivalstva, drobne posesti in prestrukturira- 
nja. Na območju se močno uveljavljajo speciali- 
zirane - usmerjene kmetije (75 kmetij usmerjenih 
t vinogradništvo, sadjarstvo in živinorejo). Za 
usmerjeno kmetijo morajo biti dane tudi ugodne 
posestne strukture (od 6 do lo ha). Močan vpliv 
na transformacijo pokrajine ima družbena posest, 
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ki zavzema po posaneznih KO od 4o % do 76 % vseh 
zemljišč. 
Območje Svečinskih goric oe bilo že zgodaj pose- 
ljeno. Tod je vodila rimska cesta po današnji 
trasi preko Plača in Flavio Solvo. 0 slovanski 
poselitvi ni podrobnejših poročil. Območje leži 
ob narodni meji med Slovenci in Kenei. Na preho- 
du 19. v 2o. stol. so bili živahni nacionalni bo- 
ji proti nemškemu pritisku. V obdobju dveh vojn 
je število prebivalstva močno nihalo. Ep, drugi 
svetovni vojni, zlasti po letu 1933, so-, značilne 
oblike depopulacije s tendenco odseljevanja iz 
odročnih predelov in koncentracijo v centralnih 
krajih, ki so pritegovala prebivalstvo k prese- 
litvi in možnosti dnevne migracije v Maribor. 
Proces populacijskega razvoja je dobil odraz v 
spremembi gostote, socialne strukture in prirod- 
ne rasti prebivalstva. Omenjeno območje,ima u- 
godne prometne zveze z Mariborom, zato so živah- 
ne dnevne migracije v industrijski Maribor. 

Opis poti 

Dolnja Počehova, Sp. in Zg. Kungota, Svečina (Ko- 
pica in grad). Takoj za križiščem ob cesti proti 
Zg. Pesniški dolini je manjša urbanizacija, na 
levi strani v Dolnji Počehovi. Začetek gradnje 
sega v leto 1965. Tu je močna družbena posest AK 
Maribor (76,6 % vseh zemljišč) z večjimi hlevi 
(mlečna živinoreja). 
Po 5 km poti se nahaja manjše naselje Spodnja 
Kungota, ki je poseljena po desnem pobočju (niž- 
ja stopnja osnovne šole, trgovina, gostilna in 
cerkev). V vznožju tega pobočja se začenja živah- 
nejša novogradnja. Nekoč je stal tu dobrenjski 
grad (1239), dobrenjski vitezi so bili podrejeni 
solnograškim nadškofom. Na grad spominja hrib z 
imenom Grajski hrib. Na levi strani je pogled na 
Urban s 595 m nadm. višine; lepe izletniške toč- 
ke Mariborčanov - ugoden pristop je iz Kamnice. 

Na levi strani nedaleč od Sp. Kungote stoji graš- 



čina "Dolgi dol - Langeiital':, sezidana 173o. 
Tu je bil nekdaj sedež sodišča z velikimi zapori. 
Graščina je prehajala večkrat iz rok v roke. Pr- 
vi lastniki so bili iz rodbine Khern, nato Kaje- 
tan pl. Langental, pred II. svetovno vojno je 
bil lastnik Milan Petrovič iz Krapine. Po vojni 
je bil tu sedež drž posestva Lepi dol, sedaj je 
v lasti AK Maribor. Nedaleč od graščine se Pes- 
niška dolina močno zoži in cesta preide na levi 
breg Pesnice. Od tu se še zadnjič širše odpre 
Pesniška dolina do Zg. Kungote. 

Na sotočju Svečinskega potoka v Pesnico je nas- 
tal večji kraj Zg. Kungota, ki se je v zadnjem 
času razvil v centralni kraj, zaradi ugodne le- 
ge ob sotočju in križišču. Prvič se omenja kraj 
1391. leta. V levo vodi cesta proti Jurij\i ob 
Pes. in dalje v Avstrijo, danes je tu mednarod- 
ni mejni prehod, ki služi za razbremenitev šen- 
tiljskega prehoda. Kraj Zg. Kungota šteje danes 
loo hiš in ima 4o9 prebivalcev. Kraj se je razvil 
v zadnjih 2o. letih, saj je štel leta 1953 le 
24 hiš z 96 prebivalci. 

Tu je zgrajena nova centralna osemletna osnovna 
šola ( za Jurij, Svečino in Sp. Kungoto). Kraj 
ima trgovino, mesarijo, postajo LM, pošto, fri- 
zerja, zdravstveno ambulanto, gostilne in žago; 
drugih obrtnih dejavnosti ni. 

Pot nas vodi dalje po dolini Svečinskega potoka. 
Na križišču Svečina-Plač stoji grad Bubna, zgra- 
jen leta 1738, danes last AK Maribor. Desno vo- 
di cesta na Plač in dalje preko Plačkega hriba 
(maloobmejni prehod) proti Ernovžu. Ko^še ni bi- 
la izgrajena cesta in železnica preko Šentilja, 
se je tukaj odvijal ves furmanski promet. Nas 
pa vodi cesta na levo ob Svečinskem potoku po 
ozki dolini do Svečine - Kopica, ki je tudi naj- 
zahodnejša točka te ekskurzije. Kraj Svečina 
leži v ozki dolini na sotočju Svečinskega in 
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Slatinskega potoka z 296 n nadmorske višine. 
Sestoji iz gručastega oedra (15 hiš) in samot- 
nih kmetij, ki so raztresene po prisojnih, po- 
bočjih,. Kraj se prvič omenja leta 1197, ko je 
dohil svojo župnijo od solnograškega nadškofa 
Adalberta III. 
Svečina naj hi dobila ime po slovenskem knezu 
Svitinu. Leta 1278 preide župnija pod upravo 
samostana Admont, ki je nastavljal duhovnike. 
Cerkveno je župnija pripadala do leta 1787 
solnograški nadškofi ji, nato do leta 1859 se- 
kavski, ko so jo priključili lavantinski ško- 
fiji. 

Zgodovinsko pomemben je svečinski grad, ki sto- 
ji na višji terasi 515 m. Prvotni dvorec je 
Rajnpreht Cmureški ( višji deželni ("sodnik ) 
podaril leta 1174- sekavskemu avguštinskemu sa- 
mostanu. L. 1552 so Turki požgali in porušili 
grad, ki je ostal v ruševinah do 1629 so zgra- 
dili sedanje poslopje ( spominska plošča na 
portalu). Benedektinski šentlamberški samostan 
dobi grad I808. ¥ času stare Jugoslavije je 
grad in posest prevzela Dravska banovina. Ko 
so grad restavrirali, je tu našla svoje učne 
prostore gospodinjska šola. Leta 19^-6 so usta- 
novili poklicno vinarsko-sadjarsko šolo, ki 
obstoja še danes. 

Kraj šteje danes 42 hiš in ima 2o6 prebivalcev. 
Celotno področje Svečine ima 1552 prebivalcev. 
Glavni viri dohodkov so vinogradništvo, sad- 
jarstvo in dodaten vir še živinoreja. 

Svečina je bila še pred 15 leti važen gospo- 
darski kmetijski center v Zg. Pesniški dolini 
z močno kmetijsko zadrugo. Ko so ukinili osem- 
letno osnovno šolo in kmetijsko zadrugo je 
začela stagnacija. 
Na celotnem predelu je močno zastopana 



družbena posest. 
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Pesniski dvor Gočova 

Od Sp. Kungote do Gočove nas pelje pot 
najprej še skozi Zaliodne, nato skozi Osrednje 
Slovenske gorice. Zaliodne Slovenske gorice so 
širše in višje, sestavljajo pa jih. dolga slemena 
in z njimi vzporedne doline, ki potekajo v smeri 
SZ - JY. Izvor reliefa Zahodnih.Slovenskih goric 
lahko slutimo v terciarni tektoniki, ki j.e nagi- 1 
hala ozemlje proti JV, današnjo konfiguracijo o- 
zemlja pa so izoblikovale tekoče vode, ki so sle- 
dile tektoniki. Zaradi pomikanja voda proti JV 
j.e nastalo asimetrično pesniško porečje,: .za ka- 
terega so značilni dolgi levi in okrnjeni desni 
pritoki. To je pokrajina premočrtnih "dolov" in 
podolgovatih slemen, ki dajejo fiziognomiji Za- 
hodnih Slovenskih goric odločilen, pečat. Taki po- 
krajinski fiziognomiji lahko sledimo pa do povir- 
ja Sčavnice in Rogoznice: ter-do sotočja Pesnice 
in Velke. Nagibanje ozemlja proti jugovzhodu je 
povzročilo, da se je osrednji vodni.tok Pesnica 
približal Dravi na 4-4 km, levi pritoki,Pesni- 
ce (Jareninski, Vukovski potok) pa so se retro- 
gradno zarezali skoraj do Mure. V razvodju med 
Pesnico in Muro so se ohranili tudi najvišji ni- 
voji tega dela Slovenskih goric (Strihovec 425, 
Očjak 4o2, Rujev kogel 412, Zg. Velka 4o5, Loka- 
vec 4o3m). Višje nivoje najdemo samo še v Sve- 
činskih goricah, nikjer pa v osrednjih in Vzhod- 
n-ih Slovenskih goricah. Zahodne Slovenske go- 
rice kažejo tudi mnoge7 posebnosti družheno-geo- 
grafskega značaja kot npr., razporeditev naselij, 
zemljiška razdelitev, naravna vegetacija in kul- 
ture, prometne poti itd. Tipična slovenskogoriška 
razložena naselitev po slemenih se tu dosledno dr- 
ži suhih podolgovatih hrbtov, v vlažnih dolinah 
pa na terasah le tu in tam sameva manjši central- 
ni kraj (Jarenina,- Jakob ski dol, Jurovski dol). 
Tipično pasasta je' tudi razporeditev vegetacije 
in kultur s travniki po danjih ravninicah, z 
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gozdovi v osojnih in njivami na prisojnih rehreh 
ter s sadovnjaki in vinogradi ob domačijah na vr- 
heh. Dodati je treha, da segajo ponekod v vrhe ' 
tudi njive in da sadovnjaki daleč prednjačijo 
pred vinogradi. Krajinski paralelizem podvajajo 
komunikacije, saj so vaške poti speljane po sle- 
menih, ceste pa po terasah oh rohu dolov. Orog- 
rafska plastika odpira pokrajino predvsem v sme- 
ri SZ - JY, ki po večini ni identična z gkavnimi 
prometnimi tokovi. Zaradi slahših ekoloških pogo- 
jev in prometne odmaknjenosti je v primerjavi s 
Svečinskimi goricami ostalo to območje manj raz- 
vito. Za večinsko agrarno prebivalstvo je značilna 
različna posestna struktura in stopnja prešloje- 
vanja. Tudi pogosti socialni delikti se. zdijo kot 
odraz konfliktnih situacij med generacijami. 

Sama dolina Pesnice ima tu že dokaj široko dno in 
majhen- strmec, zato je pred desetletji poplav- 
ljala. Odkar pa je bil izdelan načrt hidromelio- 
racij se je ta najprej uveljavil v srednji Pesniš- 
ki dolini. Ta je bila razmeroma hitro meliorira- 
na in Agrokombinat Maribor jo je usmeril v donosno 
tržno proizvodnjo. Nekdanji mokrotni travniki so 
bili spremenjeni v njive, na katerih se menjava- 
jo žita in krmilne rastline, s tem pa je bila 
pridobljena tudi osnova za mesno in mlečno živi- 
norejo. 

Večji del pesniškega porečja je vrezan v malo od- 
poren lapor in glino, zato je pokrajina tudi bla- 
go zaobljenih oblik. Pri Hrastovcu pa zadeve Pes- 
nica na prag litavskih apnencev, ki je postavljen 

-pravokotno na njen tok na črti Duplek - Hrasto- 
vec -' Cmurek. To je odpornejša kamenina, ob kate- 
ri se dolina zoži, dolinska pobočja pa postanejo 
strmejša zlasti ha udarnem desnem bregu. Pokra- 
jina med Hrastovcem in Sp. Veličino ima značaj 
valovitega platoja z nekaterimi elementi "mero- 
krasa" kot so suhi doli, vrtača, ozke globeli. 
Kulturno vegetacijo skoraj popolnoma spodrinejo 
listnati gozdovi (ledinsko ime "Hrastovenjek"). 
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Vzhodno od Vurberka, Hrastovca in Zg. Ščavnice 
prehajajo Zahodne Slovenske gorice postopno v Os- 
rednje Slovenske gorice. Prehod se.najprej poka- 
že v hidrograf i ji. Dolina Pesnice se por^ovno raz- 
širi, gričevje pa odnakata še Rogoznica in Šcav- 
nica. Osrednji del Pesniške doline ob sotočju 
Glohovnice, Velke in Drvanje dobi celo značaj te- 
resnke depresije, ki na obrobju prehaja v zlože- 
ne terase in nižje gričevje. Absolutne višine se 
gibljejo okoli Jo0 relativne pa okoli 3o-3o n. 
Zaradi'glinaste petrografske sestave, najhnega 
strmca in sotočja več voda je bilo to okolje še 
v ten desetletju stalno poplavljeno in poraslo 
zgolj- z močvirskimi travami (šar, vodenika). 
Opravljene hidromelioracije niso le odpravile po- 
plav, ampak so tudi ustvarile pogoje za popolno 
izsušitev in kultivacijo zemljišč. Danes je do 
9o % melioriranih površin obdelanih. Pesniška do- 
lina ni samo območje velikih sprememb v agrarni 
proizvodnji, ampak tudi območje velikih pokrajin- 
skih transformacij. Spremenila je hidrografsko 
mrežo,^vegetacijo in kulture, posestno'strukturo, 
zemljiško razdelitev ter dobila novo infrastruk- 
turo - to pa pomeni bistveno spremembo pejsaža- 

Manj,zaznamen družbeni poseg v človekovo ;okolje 
ugotavljamo na gričevnatem obrobju. Manj ugodni 
ekološki pogoji ne dovoljujejo razmaha intenziv- 
nih kultur, trdoživa posestna struktura in teren- 
ska^razgibanost pa ne vabita k podružbljanju zem- 
ljišč. To so še vedno območja dokaj močne privat- 
ne posesti, ki pa se le v redkih primerih'in to 
v glavnem le s kooperacijskimi odnosi usmerja v 
sodobno tržno proizvodnjo. Primere boljše gospo- 
darnosti s proizvajalnimi sredstvi zasledimo sko- 
raj le tam, kjer kak neagrarni vir zavestno pod- 
pira^ agrarno proizvodno. V glavnem pa so to le 
območja depopulacije, staranje demografske struk- 
ture cer prehajanja agrarne zemlje v sodobni pro- 
log. 
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Opis poti 

PESNIŠKI DVOR 7171 preb.) ge raztreseno naselje v 
Pesniški dolini in njenem severnem obrobju. Ime 
naselja priča, da se je. razvilo ob pesniškem dvor- 
cu. Se pred II. svetovno vojno pa je bilo v lasti 
šentpavelskega samostana. Zaradi dobrih zvez z Ma- 
riborom število prebivalstva naglo raste in se 
prestrukturira v neagrarne dejavnosti. Leta 1971 je 
bilo še samo 26 % kmečkega prebivalstva. 

PERNICA (262 preb) je prvi večji centralni kraj 
na ptsti med Mariborom in Lenartom v Slovenskih 
goricah. Tod mimo je vodila že stara cesta iz 
ptuja na Lupniško ravan. Po I. svet. vojni je do- 
"bil redno avtobusno zvezo z Mariborom in z njo 
možnosti predaje agrarnih proizvodov in zaposlo- 
vanja. Rekonstrukcija magistralne ceste v 1.1974- 
je znatno izboljšala lego naselja. Lokacija je 
postala^privlačna tudi za gradnjo zasebnih družin-: 

skihhiš, ki so se locirale zlasti na južnih po- 
bočjih Pesniške doline. Na severnem robu vasi je 
umetno (akumulacijsko) jezero Pernica, eden naj- 
večjih razbremenilnikov poplavne vode. 

Zgodovinsko znamenit je grad.HRASIOVEC. postav- 
ljen na severni rob apneniškega platoja. Postav- 
ljen je tako smotrno, da obvlada'velike dele Pes- 
niške doline in njenih pritokov. Grad se prvič 
omenja leta 1965, današnjo obliko je dobil sredi 
17. stoletja. Prvotni lastniki so bili gospodje 
Hrastovški. Proti koncu 14-. stoletja je prešel 
grad v last vitezov Holleneck, leta 1482 ga je 
cesar podaril grofu Mainhardu Herbersteinu. Ta 
plemiška družina^je s presledki gospodovala na 
gradu do osvoboditve v 1. 194-5. Na gradu je bil 
tudi sedež privilegiranega deželnega sodišča.Her- 
bersteini so bili zaščitniki cerkve pri Lenartu 
v Slovenskih goricah in so imeli veliko zaslug 
za razvoj tega naselja. Na gradu je občasno bival 
znameniti Žiga Herberstein, slavni državnik in 
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diplomat, pisec prve knjige o carski Rusini (1516- 
■1518). _ 
Danes je v-gradu bolnica za živčno in duševno 
"bolne. 

TRG LENART 

Sno v metropoli Slovenskih goric, hkrati pa v me- 
tropoli najmanj razvite občine v Sloveniji. Na do- 
sedanji poti smo videli, da je naselitev Sloven- 
skih^ goric precej disperzna. Ni večjih centralnih 
krajih, gravitacija je centrifugalna, obrnjena na- 
vzven proti urbanim središčem zunaj goric (Mari- 
bor, Radgona, Ljutomer, Ptuj). Edino Lenart je 
formiral močnejše gravitacijsko zaledje znotraj 
Slovenskih goric. Med tukanjšnjimi -naselji ima 
najdaljšo urbano tradicijo, saj je že leta 1332 
dobil trške pravice. To je odraz ugodne prometne 
lege, saj se tu križajo najkrajše poti proti Ma- 
riboru, Radgoni in Ptuju. V razvoju Lenarta so si- 
cer imeli pomembno vlogo grofje Hrastovški, glav- 
ni razvojni gibali pa sta.bili obrt in trgovina. 
Omenjska cenitev (Giiltschatzung) iz leta 154-2. že 
pozna-_25 lastnikov nepremičnih in 7 poklicev (me- 
sar, čevljar, tkalec, pečar, kolarm zidar, kramar). 
Druga^listina pove, da je imel trg v 17• stoletju 
po_3 živinske sejme, nazadnje pa celo 7 živinskih 
sejmov na leto.Ohranili so se vse do-konca II. 
svetovne vojne. Po graščinski statistiki je bilo 
v trgu 56 volov in 38 konj, torej preko 4o vpreg. 
Vse to govori o močni posredniški vlogi tržanov 
pri rpodaji agrarnih produktov iz ruralnega zaled- 
ja. V zameno pa so meščani dobavljali lastne in 
tuje obrtniške izdelke. Ob koncu 18. stoletja je 
delalo v trgu že 26 mojstrov ter dva-do trikrat 
več pomočnikov in vajencev. Med obrtniki najdemo 
zelo zahtevne poklice kot so: ključavničar, -ste- 
klar, milar, pivovar. Pranciscejski kataster iz 
leta 1824 je zabeležil 64- tržanov, ki so bili 
lastniki nepremičnin. Med temi je pri 4-3. naveden 
kak poklic, vsi pa so dosledno označeni kot 
"Burger". Posestna struktura kaže prevlado veli- 
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kostnih skupin do 2 hektarov, tako da zemlja ni 
mogla predstavljati glavne gospodarske osnove. 
Kot obrtniško-trgovsko središče je životaril Le- 
nart prav do najnovejše dobe. Za predvojni Lenart 
je značilno, da je imel kar 5 trgovin in 8 gos- 
stiln. V trgu je bilo okrajno sodišče, davkarija, 
pošta s telegrafom, 5-razredna osnovna šola, 
župnija in orožniška postaja. Med svobodnimi po- 
klici je bilo najti 2 advokata, 2 zdravnika in 
1 živinozdravnika. Obdobje med obema vojnama to- 
rej ne prinese vidnejših razvojnih sprememb. Od 
industrijskih obratov so zasnovali le manjšo us- 
njarno, njena surovinska baza pa je bilo živino- 
rejsko razvito zaledje. CPo I' svetovni vojni je 
dobil trg električni tok in redno avtobusno zve- 
zo z Mariborom. "Velike spremembe pa doživlja trš- 
ka fiziognomija po letu l97o. To je obdobje, ko 
podprta od širše slovenske družbe, manj razvita 
občina Lenart odpira vrata dislociranim obratom 
mariborske industrije. 

Občina Lenart je svojemu upravnemu in ekonomskemu 
središču namenila vlogo iniciatorja gospodarske- 
ga napredka. Z urbanističnim načrtom so' velik 
kompleks družbenih zemljišč opredlili kot indu- " 
strijsko - obrtno cono ter ga začeli ustrezno 
urejati. 

V območju te cone je že stal proizvodni obrat ko- 
vinske obrti, v neposredni bližini pa tudi us- 
njarna. Gradbena zemljišča so opremili s kana- 
lizacijo, vodovodom, električnim in PTT omrež- 
jem. Industrijska cona leži tik ob asfaltirani 
severovzhodni magistrali, ki omogoča odlične 
prometne zveze z Mariborom in Pomurjem. Ugodna 
lokacija,in urejena zemljišča so spodbudila več 
mariborskih podjetij tekstilne, lesne in kovin- 
ske industrije, da zgradijo pri Lenartu svoje 
dislocirane obrate. Na ta način so poleg prob- 
lema migracije delovne sile rešili še marsika- 
teri stanovanjski promet. Računajo, da so v no- 



13- 

vili obratih zaposlili že okoli I.500 oseb. Hkra- 
ti z večanjem zaposlitvenih kapacitet nastajajo 
tudi pomembne spremembe v drugih sferah trške 
fiziognomije. Povečale so se potrebe prebival- 
stva tako v Lenartu kot v okolici. Kot odgovor 
na te potrebe so nastale nove blagovnice in spe- 
cializirane trgovine, ki jih prej ni bilo. Po- 
rasla je tudi gradnja zasebnih in družbenih sta- 
novanj. S svojim novejšim razvojem si je zadal 
Lenart ambiciozno nalogo, da postane gospodar- 
sko središče Slovenskih goric in poruši tradi- 
cionalno predstavo o nerazvitosti te pokrajine. 
Posamezni, deli občinskega ozemlja se prometno 
vedno bolj povezujejo z gospodarskim jedrom, to 
pa navzven s širšim slovenskim prostorom. 

Prebivalstvo: 

182o - 36o preb., 1869 - 5^8 preb., 19oo - 522 
preb., 1931 - 733 preb., 1951 - 871 preb., 
1971 - 114-5 preb., 1975 - 1328 preb. 
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Občina P tu,j : 

Prehajamo v spodnjo dolino Pesnice in s 
tem na obnocje občine Ptuj. Zato najprej 
nekaj podatkov o njej. . 

Občina Ptuj je bila v današnjem obsegu formirana 
leta 1958. Meri 545 km in je po velikosti med 6o 
občinami v SRS na sedmem mestu. Obsega šest pokra- 
jinskih enot: Slovenske gorice,Haloze in hrbet Sa- 
vinjsko pripadajo goriškemu svetu; Dravsko in Ptuj- 
sko polje ter Pesniška dolina pa nižinskemu svetu. 
Od vsake od navedenih enot pa pripada občini. Ptuj 
le del. Z nebistvenimi razlikami ima tipično sub- 
panonsko klimo s poprečno letno temperaturo 95 80C, 
januarsko - 1,50C in julijsko 2o0C.Absolutni mini- 
mum je dosegel - 270C in maksimum ^r00G. Padavine, 
z viškom v poletnem času dosežejo letno količino 
okrog 95o mm. Najčešče pihajo zahodni vetrovi.Glkv- 
na vodna žila je Drava, ki občino skoraj razpolav- 
Ija. Glavni levi pritok je Pesnica, ki pa se izli- 
va že na ozemlju občine Ormož, desni pritok pa 
Dravinja. Ugodni naravni pogoji so osnova za po- 
ljedelstvo v nižinskem ter vinogradništvo in sad- 
jarstvo v goriškem svetu. 

Ptujska občina je razmeroma na 173 kat.občin in ' 
ima 215 naselij, s 57.587 prebivalci leta 1977. 
Mestno območje je razdeljeno na enajst najhnih, 
podeželje pa na 24 krajevnih skupnosti srednje 
velikosti. Leta 1971 je bilo v občini 47,8 % ag- 
rarnega prebivalstva, v goriških predelih pa 55 % 
in so ti razglašeni za manj razvita območja, Po 
ustvarjenem družbenem proizvodu na prebivalce 
(25.5oo) din je občina bila leta 1975 na 48.mes- 
tu. Prirodni prirast se.je po vojni bistveno 
zmanjšal(od 12-9,50/oo), del mlajšega prebival- 

se še vedno izseljuje in tako prebivalstvo, 
občine narašča počasi. Tudi deagrarizacija je 
precej počasna, še posebej cvelja to za goriške, 
predele. Stopnja urbanizacije je nizka. 
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Sno v osrčju tako imenovanega^srednjega krila Slo- 
venskih. goric ned Pesnico in Sčavnico,, ki jih. je 
Belec v svoji regionalizacij i vinogradniških pok- 
rajin imenoval "gorice okrog Cerkvenjaka in Jur- 
šinec". To je mikroregija, ki je oddaljena od po- 
membnejših prometnih poti in občinskih središč. 
Drugo in tretje razredne vinogradniške lege, z ne- 
koč _ močnim deležem šmarnice, so v zadnjih "osemde- 
setih letih v stalnem upadanju. Območje, z okrog 
2o.ooo prebivalci sodi med eno najbolj nerazvitih 
v Sloveniji. Ob zmanjšanju prebivalstva v obdobju 

1961-1971 se je delež agrarnega prebivalstva pove- 
čal in znašal v.poprečju nad 80 v krajevni" 
skupnosti Vitomarci celo 91 %• Iz šestih krajevnih 
skupnosti^je_bilo v industriji leta 1971 zaposle- 
nih 285 ljudi ali 3,7 % aktivnega prebivalstva 
(SRS 32,3 %, Kosovo 11,7 % in občina Ptuj 15 %.0d 
vseh izven agrarne dejavnosti zaposlenih, jih je 
bilo 80 % zaposlenih izven kraja stanovanja.Zdom- 
ci so predstavljali 15 %.akt. prebivalstva.Čistih 
kmečkih gospodinjstev je bilo 5^ %• Družbeni pro- 
izvod na prebivalca v tej. mikroregij i je bil leta 
1975 ocenjen na.okrog 8.000.-din (občina 26.000 
in republika 46.000 din). 

V Gabrniku odcep ceste skozi Juršince na razgled- 
no Gomilo (351 m): leseni razgledni stolp ni več 
uporaben. Turistično društvo prireja tekmovanje 
žanjic. V Juršincih znani trsničarji. 

Pri Mostju je 8. avgusta 1942 zaradi izdaje v nee- 
nakem^boju padla Lackova ali Slovenjegorska četa. 
Rešili so se Lacko, Osojnik in eden treh bratov 
Reš. Lacka-je zaradi izdaje Gestapo ujel in je po 
mučenju v ptujskih zaporih umrl. Spomenik četi je 
ob cesti postavljen 1963, avtor Kocmut. 

Med Mostjem in Pacinjem prečka cesta Pesniško do- 
lino, ki se tu široko odpre in skoraj neopazno, Vv 
brez najmanj še_ježe, preide v osrednji del Ptuj- 
skega polja, ki se nam kaže kot mladopleistocenska 
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naplavina fluvioglacialnega proda, ki ga je nano- 
sila Drava, ko je razrezovala in odnašala vrsaj 
na Dravsken polju. Ptujsko polje je skoraj popolna 
ravnina, rahlo nagnjena proti jv - od 22^- n na čt- 
ti Podvinci - Spuhlja so 211 na črti Gorišnica- 
Stojnci. Podtalna voda ina sklenjen nivo i% rahlo 
pada v sneri terase. Na sami terasi ni vodotokov! 
Vsa atmosferska voda pronica skozi, prod v notra>-. 
njost. 

Večje vasi so razporejene v dveh nizih - oh robu 
dravske terase in oh stiku dravske terase s pesni-1":, 
škim holocenon. V sredi polja nekaj manjših nase- 
lij, ki so "bila tii že Iv 15 stoletju. Kmečke hiše 
imajo pretežno ohliko stegnjega doma ali doma na 
vogel; večje kmetije tudi pravokotni dom. Redki 
kočarski domovi še kriti s slamo. 

Na dvoriščih koruznjaki. Prebivalstvo- počasi na-, 
rašča. Po letu- 1955 hitra deagrarizacija. 

Akumulacijska moč Drave je "bila tolikšna, da je 
potisnila Pesnico oh vznožje Slovenskih goric in 
ji onemogočila direktni izliv,vanjo. Zato so se 
tu nabrale znatne usedline mladopleistocenskih 
peskov, ilovic, pa tudi gline, ki jo izkoriščajo 
opekarne v Janežovcih in Zabjaku. Ob stiku mo- 
krotnega pesniškega holocena in suhe prodnate 
pleistocenske terase so se namestila naselja Dor-" 
nava, Mezgovci in Moškanjci, ki imajo na holoce- 
nu travnike, na prodni terasi pa njive. Med njimi 
je največja in najbolj znana Dornava,agrarnoup- 
pravni mikrocenter gručaste oblike; okrog 1.5oo 
prebivalcev. Prvič' listinski omenjena 1515?. ver- 
jetno tu doma vitezi Pesničarji. Grofje Attemsi 
so v letih 1759-194-5 zgradili današnji grad, ki 
je po mnenju mnogih najlepši nižinski baročni 
dvorec v Sloveniji. Nekoč lepo negovani park in 
kamenita plastika propadata. V poslopju je soci- 
alno-zaravstvena ustanova in tako tudi lepe fres- 
ke v viteški dvorani niso dostopne za ogled. Tu 
rojen dr. Pran Zgeč, pedagog in socialog, ...ki.j-e. 
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.pisal tudi o Halozah, Dornava Je eno od središč 
Lukarije - tu se dogaja zgodba Ingolicevih Lukar- 
jev. V.fantovskem spcpadu ubiti kurent je inspiri- 
ral Franceta Mikelica, da je naredil sliko "Mrtvi 
kurent". Sedež krajevne skupnosti. 

Moškanjci so večja vas in železniška postaja. • 
Blizu letališče ptijskega Aerokluba. Gorišnica 
središče krajevne skupnosti in osrednji kraj vz- 
hodnega dela Ptujskega polja. Prvič omenjena 
1235- Tradicija kulturno prosvetne dejavnosti. 
Blizu partizanska kurirska postaja. Spomenik NOB. 

Vzhodno Pormin, kjer je strojnica HE Srednja Dra- 
va II, sicer pa eno najstarejših naselij na Ptuj- 
skem polju, Iliri, Kelti, Rimljani (verjetno je 
ta "bila rimska Eamista), most čez Dravo. Bogate 
izkopanine. 

Na rob edine jasno izražene dravske terase se je 
naslonila vrsta tipičnih vasi; Gajevci, Mala vas, 
Muretinci in Stojnci. V Muretincih je bila že v 
15. stol. pristava graščine Bori; kasneje je ko- 
manda viteškega reda iz Vel. Nedelje, tu zgradi- 
la grad, v katerem je danes dom ostarelih'obča- 
nov, Večja vas Bukovci je razpotegnjena ob rah- 
lo izraženi ježi (2-2-5 k), ki pa je z oranjem 
toliko zabrisana, da ustvarja komaj opazen pre- 
gib. Novi niz vasi na do 5 d visoki ježi tik nad 
dravskim holocenom se začne z novo vasjo pri Mar- 
kovcih, nato si strnjeno sledijo - Markovci, Za- 
bovci, Spuhla in Brstje. 

Markovci so središče krajevne skupnosti, sicer 
pa znani po.pustih običajih -kurent, orači, pi- 
ceki, ruse. 'Rimske najdbe, srednjeveška gospošči- 
na. Zemeljska dela za osmo HEna Dravi so bila 
začeta pri Markoveih-januarja 197^• HE Srednja 
Drava II oz. HE Formin je kanalskega tipa po- 
dobno kot HE Srednja Drava I (Zlatoličje). Jez 
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pri Markovcih ina šest pretočnih polj. Za njim 
bo akunulacija 420 ha, segajoča do Ptuja. Do 
strojnice pri Forninu je speljan 8,5 km dolg ka- 
nal, širok 42 m in globok od 6-11,6 n. Propust- 
nost kanala 5oo n5 vode v sekundi. V strojnici 
vgrajena dva agregata s Kaplanovini turbinami, 
vsaka moči 56 MW. Letna proizvodnja 6oo G¥H. 
Popravljene in s kanalom uničene njivske povr- 
šine bodo nadomeščene z zmanjšanjem možnosti 
stalnih poplav na 24oo ha dravskega halocena, 
kjer bo možno urediti nekaj njiv, sicer pa do- 
bre travnike in plantažne nasade topolov. Kanal 
seka pretok podtalne vode, zato potrebno nabi- 
jane studence nadomestiti z vodovodom. Predvi- 
dena možnost namakanja iz obrežnega kanala. Novo 
akumulacijsko jezero bo pospešilo ribolov in 
vodne športe. 

Ptuj, mesto ob prehodu čez Dravo, je kot nasel- 
bina staro že nad 5ooo. Ilirska naselbina na 
Grajskem griču je imela 2o - 3o lesenih koč. 
Rimski Poetovio se je razvil ob vojaškem Taboru 
(VIII in XIII. legija) in prerasel v provincij- 
sko središče ter pomembno trgovsko in obrtno na- 
selje. Leta 69 n.š. omenja Tacit. Cesar Trajan 
mu je 1. lo3 podelil mestne pravice in naziv ■ 
"Golonia Ulpia Trajana Poetovio". S propadanjem 
rimskega cesarstva v 4. stoletju je začel pro- 
padati tudi antični Ptuj. Po selitvah ljudstev 
so ostale le ruševine, ki jih naselijo Slovenci 
(gradišče na grajskem hribu). Pustošenja Madža- 
rov mu niso prizanesla. Mesto in okolico dobijo 
Solnograški nadškofje in že v 9. stoletju se 
ponovno pojavi kot mesto priseljenih nemških tr- 
govcev in obrtnikov. Ze sredi 15. stol. je bil ob- 
dan z obzidjem. Ptuj se ponovno razvije v važno 
trgovsko središče za prehodno trgovino med pa- 
nonskimi, alpskimi in primorskimi deželami. V 
času turških vpadov postane močno utrjena ob- 
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ranbna postojanka. Konev turške nevarnosti in 
pojav merkantilizma ustvarita prednost Maribo- 
ru in Ptuj je začel stagnirati. Dokončno je iz- 
gubil tekno z Mariborom z izgradnjo južne že- 
leznice. Stagnacija je trajala vse do 60 let na- 
šega stoletja, ko se je začel hitreje razvijati. 
Leta 1977 je imel 14.419 prebivalcev. 

Iz burne zgodovine Ptuja je ostalo mnogo drago- 
cenih kulturnozgodovinskih spomenikov. Iz rimske 
dobe so to predvsem trije mitreji - eden v lapi- 
dariju, dva na terenu. Množica kamnitih spomeni- 
kov (npr.,Orfejev), keramike, okraskov in grobov 
ipd. Nova izkopavanja množijo najdbe. Iz zgod-' 
njega srednjega veka so grad, gotska prostijska 
cerkev, zgradbe dveh samostanov. Iz poznejših 
obdobij je vrsta zgradb in končno celotno mestno 
jedro, ki je spomeniško varstveno zaščiteno. 
Muzejske zbirke na Gradu in v dominikanskem sa- 
mostanu arheološka, kulturnozgodovinska, etno- 
grafska, vinarska, galerija slik in NOB - so 
neprecenljive vrednosti. Zato si je Ptuj upra- 
vičeno nadel mesto muzej. 

Ptuj je postal leta 185o sedež okrajnega gla- 
varstva, sodnije in davkarije. Leta 1864 so 
ustanovili Čitalnico in kmau še Hranilnico in 
posojilnico, ki sta bili središči narodnostne- 
ga boja. Leta 1869 je bila ustanovljena nižja 
gimnazija, ki je prerasla v popolno 1898. Mesto 
je bilo trgovsko in obrtniško središče širšega 
kmečkega zaledja. Med obema vojnama so obrato- 
vale manjše tovarne usnja, čevljev in žvepla. 
Glavne gospodarske pozicije so imeli v rokah 
lastniki nemške narodnosti. Po vojni je mesto 
stagniralo. Sedaj ima močno razvito trgovino, 
sicer pa so tu: kovinsko predelovalna industri- 
ja AGIS z nad I600 zaposlenimi. Tovarna perila, 
manjša tiskarna, servisne delavnice, živilska 
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industrija Petovia ter lesna industrija. Meso- 
konlDinat Perutnina Ptuj (PP) daje iz lastne in 
kooperacijske vzreje 2o nio kg. piščancev. V 
nestu je sedež Kmetijskega kombinata Ptuj (znane 
vinske kleti s haloskini vini). 

Ob gimnaziji deluje več srednjih strokovnih šol, 
študijska knjižnica in lokalni radio in časnik. 
"Ptujski tednik". Širše sta poznana pustni kar- 
neval in festival domačih popevk. 
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Maribor 

Maribor s llo.ooo prebivalci 1976 leta v ožjem 
mestnem območju je centralno naselje severovzhod- 
ne Slovenije. Kot v preteklosti, mu tudi sedaj o -v r 
omogočajo pospešen razvoj predvsem stičišče šte- 
vilnih pomembnih komunikacij, položaj na stiči- 
šču različnih naravnih in produkcijskih enot, tra- 
dicionalna razvitost nekaterih gospodarskih de- 
javnosti, produkcija električne energije v drav- 
skih elektrarnah in koncept policentričnega raz- 
voja SR Slovenije. 

Podobno kot vsa mesta, tudi Maribor doživlja v 
zadnjih letih kvantitativni in kvalitetni razvoj 
v smislu krepitve nekaterih, v preteklosti slabše 
ali sploh nerazvitih funkcij, v pridobivanju no- 
vih, v prostorskem razraščanju ter v transforma- 
ciji samega mestnega prostora in na koncu koncev 
tudi v spreminjanju načina življenja. Nepomembna 
pa tudi ni njegova funkcija središča velike občine 
z 171.74-5 prebivalci leta 1971 • 

V Mariboru še vedno izstopa industrija, ki daje v 
občini 4-6,6 % družbenega produkta in 4-5,2 % na- 
rodnega dohodka, kar je komaj nad slovenskim po- 
prečkom. Industrija je le malo spremenila svojo 
strukturo iz šestdesetih let, predvsem velik od- 
stotek tekstilne in prehrambene industrije, kar 
zanjo ni ravno najbolj ugodno. Kljub temu se ve- 
ča število industrijskih obratov v mestu in oko- 
lici in se zaposluje vedno več delovne sile. Za 
Maribor je značilno malo število,toda toda več- 
jih industrijskih obratov. Od 21.7oo delovnih 
mest v industriji leta 1955, jih je bilo 55?5 %, 
v tekstilni industriji. Leta 1961 je bilo v 26 
industrijskih obratih zaposlenih 25.9oo delavcev, 
leta 1968 je število porastlo že na 27.800, od 
tega jih je bilo 39 % zaposlenih v kovinski in 
23 % v tekstilni industriji. Leta 1978 je bilo 
vseh 34-.000, od tega 44- % v kovinski industriji, 
2o % v tekstilni in 35^9 % v drugih, predvsem v 
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preiiramlDeni, elektroindustriji in lesni industri- 
ji. Takšna dolgoletna industrijska usneritev je 
vodila k formiranju bolj ali manj izrazitih in- 
dustrijskih predelov, izmed katerih je Melje na le- 
vi strani Drave z 8.9oo ali 26,8 % industrijskih 
delovnih mest najholj kompakten industrijski pre- 
del v slovenskih mestih sploh. Po številu indu- 
strijskih delovnih mest je na prvem mestu Tezno 
z lo.9oo ali 32,7 % mesti, sledijo pa Studenci ž 
3.800, območje Tržaške ceste z 2.1oo, Limbuš z 
1.5oo industrijskimi delovnimi mesti. < 
Leta 1971 je bilo 42,3 % vsega mariborskega pre- 
bivalstva. zaposlenega v industriji. 

V zadnjih letih se je okrepila tudi trgovska kunk- 
cija Maribora z 6,3 % zaposlenih Mariborčanov. 
Dvignila se je kupna moč industrijskega prebival- 
stva, z razvojem mariborskih visokih in višjih 
šol od leta 1961 naprej -rin Univerze v Mariboru 
od 1977? se je močno dvignila tudi kvalifikacij- 
ska struktura prebivalstva. Poleg tega pa so nove 
in pogostejše komunikacije še močno razširila 
■vplivno območje mariborske trgovine. 

Maribor, katerega poslovne in trgovske dejavnosti 
ter prebivalstvo višje socialne strukture je bilo 
skoraj vse do leta 197o osredotočeno v glavnem na 
levem bregu Drave, se je začelo širiti tudi na 
desni breg, kjer so v preteklosti bile ob indus- 
triji predvsem delavske četrti. Zazidava je do- 
segla obronke Pohorja na jugu, segla je v ozke 
doline v Slovenske gorice na severu, na zahodu 
ovira širjenje predvsem zaščiteno področje. Za- 
to sega zadnja faza razraščanja mesta predvsem 
na vzhod na kmetijsko neprimerna zemljišča v Te- 
zenskem gozdu. Takšno bodoče razraščanje mesta 
je sprejel tudi nov urbanistični načrt, ki pred- 
videva širjenje v koncentričnih polkrogih v pasu 
že obstoječih naselij na Dravskem polju, z vmes- 
nimi povsem agrarnimi pasovi. Mesto samo je po 
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stevilu prebivalstva poraslo za 14,5 % med leti 
1953 in 1961, za 17,4 % v naslednjem desetletju 
in za 7,9 % med leti 1971-76,: od tega za 12 % na 
desnem in nič na levem bregu Drave. Predvsem so 
povečala število prebivalstva in^se močno urba- 
nizirala bivša predmestna in bližnja obmestna na- 
selja Dogoše, Košaki, Limbuš, Miklavž, Rogoza, 
Rašpot itd. 

Še vedno je Maribor po svoji fiziognomiji, struk- 
turi in strukturi prebivalcev industrijsko mesto 
s še vedno značilnim zaostajanjem nekaterih pre- 
delov.pri razvoju oskrbnih objektov, kot je to na 
Pobrežju, v Limbušu■, na Teznem in na Studencih. 

Y Mariboru izstopa problmen prometne infrastruktu- 
ra, V sedemdesetih letih novozgrajeni most z ma- 
gistralno cesto je zaradi izredno frekventirane 
mednarodne komunikacije preobremenjen, še pose- 
bej v turistični sezoni, ko ob^viških kolona vo- 
zil sega od središča mesta do Šentilja. Zato je 
v gradnji nova cesta od Šentilja do Maribora z 
novim dravskim mostom nekoliko vzhodno od želez-: 

niškega mostu in z novimi prečnimi potmi proti 
zahodu. Vedno večja turistična funkcija maribor- 
skega Pohorja potreba po takspi rešitvi potrjuje. 
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