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PROBLEMI OBMEJNEGA OBMOČJA POSOTELJA
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava slovensko-hrvaško obmejno območje ob reki Sotli in v njenem
zaledju na obeh straneh državne meje. Najprej analizira procese, nato definira probleme in
nazadnje ugotavlja razvojne možnosti obravnavanega območja. Posebno pozornost posveča
spremembam v čezmejnem sodelovanju in drugim oblikam čezmejne povezanosti in
komplementarnosti, na katere je imela vzpostavitev slovensko-hrvaške državne meje leta 1991
velik vpliv. Na podlagi literature in statističnih podatkov, ugotavlja splošne poteze današnje
strukturne in pokrajinske podobe Posotelja. S pomočjo anket in intervjujev ugotavlja
zaznavanje meje s strani lokalnega prebivalstva. Dotakne se tudi vprašanja poteka mejne črte
po reki Sotli.
KLJUČNE BESEDE: politična geografija, obmejna območja, čezmejno sodelovanje, mejna
črta, slovensko-hrvaška meja, Sotla, Posotelje

PROBLEMS OF BORDER AREA POSOTELJE
Abstract:
The diploma work deals with the Slovenian-Croatian border area along the Sotla river and in
its hinterland on both sides of the state border. At first it investigates the processes, then it
defines the problems and at the end it points out the developement potentials of the selected
area. Special attention is dedicated to changes in cross-border cooperation and to other forms
of cross-border connectedness and complementarity, which were highly affected with the
establishment of the Slovenian-Croatian state boundary in 1991. Main structural and landscape
characteristics of the Posotelje are presented on basis of literature and statistical data. The
view of local population is presented on basis of inquiries and interviews. It also deals with the
question of borderline on the Sotla river.

KEY WORDS: political geography, border regions, cross-border cooperation, borderline,
Slovenian-Croatian border, Sotla, Posotelje
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1. UVOD
Vzpostavitev nove slovensko-hrvaške državne meje leta 1991 je prinesla v kulturno pokrajino
južne in vzhodne Slovenije vrsto sprememb. Območja ob mejah so pogosto periferna, s
slabimi gospodarskimi razvojnimi možnostmi, skromno infrastrukturno opremljenostjo in
šibko demografsko strukturo. Tudi velik del območja ob slovensko-hrvaški meji sodi med
izrazito periferna območja naše države. Nova državna meja je v ta prostor vnesla še dodatne
probleme.
Po eni strani gre za težave na lokalni in regionalni ravni, med katere štejemo problem
čezmejnega

zaposlovanja,

dvolastništva,

uporabe

infrastrukture

in

raznih

storitev

(zdravstvenih, izobraževalnih, storitvenih), za katere prej, ko je imela meja le upravnoadministrativni značaj, znotraj skupne države praktično ni bilo omejitev. Prisotne so tudi
druge težave, povezane predvsem s potekom mejne črte. Ob slovensko-hrvaški meji so se na
lokalni ravni pojavile že večkrat.
Po drugi strani gre za probleme na državni ravni. Ti problemi imajo na lokalno prebivalstvo
ob meji enak ali manjši vpliv, vendar so v medijih občasno zelo zastopani in zato bolj poznani
širšemu krogu ljudi. V to kategorijo lahko uvrstimo probleme razmejitve in incidentov na
Dragonji, v Piranskem zalivu, na Trdinovem vrhu ter vzdolž reke Mure.
Naloga obravnava del slovensko-hrvaškega obmejnega območja ob reki Sotli in v njenem
zaledju. Območje leži ob odseku slovensko-hrvaške meje, ki na državni ravni ni
problematičen, ima pa specifične lokalne probleme.
Namen naloge je prikazati čezmejno povezanost in sodelovanje obravnavanega območja na
regionalni in lokalni ravni, opredeliti probleme, ki izvirajo iz poteka državne meje ter iskati
morebitne prednosti in perspektive. V okviru naloge smo si zastavili nekatere cilje, ki jih
skušamo z raziskavo izpolniti:
- analiza poteka mejne črte;
- analiza relevantnih regionalnogeografskih, naravnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti območja ter umestitev le tega v širši prostor;

3

Problemi obmejnega območja Posotelja

- raziskati obseg čezmejnega sodelovanja na lokalni in regionalni ravni pred vzpostavitvijo
državne meje in danes;
- ugotoviti percepcijo meje z vidika obmejnega prebivalstva in spremembe, ki jih je njen pojav
povzročil v njihovem življenju;
- opredeliti slabosti in probleme obravnavanega območja in
- opredeliti prednosti in razvojne možnosti obravnavanega območja.
Z raziskavo skušamo potrditi ali ovreči naslednji domnevi:
- Vzpostavitev državne meje je zmanjšala obseg čezmejnih stikov na osebni ravni (sorodniki,
prijatelji, znanci), obseg čezmejnega sodelovanja, čezmejno zaposlenost in čezmejno
obdelovanje zemlje.
- Prebivalstvo se je že sprijaznilo z državno mejo in se prilagodilo novi realnosti. Posledica
tega je obnavljanje nekaterih pretrganih čezmejnih stikov in izkoriščanje novih priložnosti, ki
jih prinaša državna meja.

2. METODE DELA
Proučevanje meja in obmejnih območij je zelo kompleksno. Zato smo najprej s pomočjo
literature o tej problematiki pridobili nekatera znanja tako s teoretičnega, kot s praktičnega
vidika proučevanja. Drugi del je obsegal pridobitev in analizo statističnih podatkov. Potem, ko
smo se seznanili še z relevantnimi zakonskimi predpisi, smo se, z namenom pridobitve
ažurnejših in podrobnejših informacij ter mnenja lokalnega prebivalstva, odpravili na teren.
Terensko delo je obsegalo anketo in intervju. V okviru anketiranja smo opravili 126 anket, od
tega 65 na slovenski in 61 na hrvaški strani državne meje1. Na slovenski strani smo anketirali
prebivalce v Rogatcu (20 anket), Podčetrtku (25 anket) in Dobovi (20 anket), na hrvaški strani
pa v Humu na Sutli (21 anket), Kumrovcu (20 anket) in Šenkovcu (20 anket). Kraje
anketiranja smo izbrali z namenom pridobitve mnenja prebivalstva na severnem, osrednjem in
južnem delu obravnavanega območja. Med anketiranimi osebami je bilo 61 moških in 65
1

V analizi smo izpustili odgovore, ki so se nam zdeli dvoumni ali pa je nanje odgovoril majhen delež
anketiranih. Posebej problematični sta bili 2. in 13. vprašanje, ki smo ju, zaradi dvoumnosti odgovorov, tekom
anketiranja prenehali zastavljati. Zaradi zgornjih razlogov v nadaljevanju naloge ne podajamo analize odgovorov
tudi na nekatera druga vprašanja. Na vprašanja, ki so analizirana v nadaljevanju naloge, so odgovorili vsi
anketirani. Anketni vprašalnik je priložen v prilogi.
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žensk. 14,3 % anketiranih je bilo starih med 15 in 25 let, 68,3 % med 26 in 60 let, 17,5 %
anketiranih je bilo starih 61 let ali več. Vse kategorije so enakomerno zastopane tudi med
posameznimi kraji anketiranja. Anketirali smo osebno, anketne vprašalnike smo imeli v
slovenskem in v hrvaškem jeziku.
Intervjuvali smo župane ali druge kompetentne predstavnike občin z obravnavanega območja,
ki mejijo na sosednjo državo. Gre za 6 predstavnikov slovenskih in 9 predstavnikov hrvaških
občin. Poleg njih smo intervjuvali še 3 osebe, ki so po svoji poklicni funkciji tesno povezane z
obravnavano problematiko1. Vsega skupaj smo intervjuvali 18 oseb, imed katerimi smo tri
intervjuvali brez diktafona.
Po statistični obdelavi anket in transkripciji intervjujev ter njihovi analizi smo izdvojili
pomembnejša dejstva. Sledilo je zbiranje dodatnih podatkov, katerih relevantnost smo
spoznali šele ob prvem obisku terena, in nato ponovni obisk terena z namenom slikovnega
dokumentiranja in intervjuvanja, bodisi zaradi pridobitve dodatnih podatkov ali zaradi
izostanka v terminu predhodnega obiska terena. Nekatere podatke smo pridobili tudi s
kontaktiranjem po elektronski pošti in s pomočjo telefonskih pogovorov. Potem, ko smo
zaključili z zbiranjem podatkov, smo, z namenom boljše predstavitve problematike, v
računalniškem programu Corel Draw izdelali karte, ki prikazujejo geografsko razporeditev
pomembnejših ugotovitev.

3. PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
3.1. Omejitev območja in njena utemeljitev
Ko se lotimo obravnave nekega pojava v prostoru, moramo najprej ta prostor omejiti, oziroma
določiti zunanje meje območja, ki ga bomo v raziskavi proučevali. Pri omejitvi našega
območja smo naleteli na več ovir.
Pojem Posotelje izhaja predvsem iz hidrogeografske omejitve, vendar za potrebe naloge ta ni
najbolj primerna, zato je bilo potrebno upoštevati tudi druge omejitvene kriterije.
1

Gre za predstavnico lokalne turistične organizacije iz Podčetrtka, predstavnika policijske uprave Krško in člana
slovenskega dela Stalne mešane komisije.
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Obravnavano območje poteka vzdolž reke Sotle, od njenega povirnega dela pod Macljem do
izliva v reko Savo. Manj smo upoštavali hidrogeografske meje pri zahodni in vzhodni meji
proučevanega območja. Na slovenski strani se, predvsem v zgornjem toku, dokaj dobro ujema,
medtem, ko je na hrvaški strani Posotelje v hidrogeografskem smislu veliko manjše od našega
obravnavanega območja. Vzrok za to je po eni strani nesimetričnost reke Sotle, po drugi strani
pa dejstvo, da obravnavamo družbenogeografsko tematiko in se moramo zato prostorsko
omejiti predvsem na podlagi družbenogeografskih dejavnikov.
Poleg hidrogeografskega kriterija je imela zelo velik vpliv na omejitev obravnavanega
območja oddaljenost od mejne črte. Želeli smo zaobjeti vsa območja, ki so vključena v
Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško (SOPS), po drugi
strani pa smo se odločili, da bi v naše območje vključili čim manj območij, ki so od mejne črte
oddaljena več kot 10 kilometrov.
Ključni kriterij za določitev obsega obravnavanega območja je bila upravna razdelitev. Ta je
pomembna, ker je podlaga za zbiranje statističnih podatkov, ki so zbrani za posamezne
administrativne enote. Brez statističnih podatkov pojava ne bi mogli tako temeljito analizirati.
Območje je razdeljeno na več občin, ki se naprej delijo na krajevne skupnosti na slovenski,
oziroma na več “općin”, ki se delijo na “mjesne odbore” na hrvaški strani. Krajevne skupnosti
so manjše enote in bi bile zato za raziskavo bolj primerne, saj bi imeli po eni strani več
svobode pri omejitvi območja proučevanja, po drugi strani pa bi bili tudi sami rezultati analiz
bolj natančni, njihovi prikazi na kartah pa bi bolje prikazovali prostorsko razmestitev
analiziranih pojavov. Vendar so statistični podatki dostopni le na ravni občin, zato smo po
njihovih mejah potegnili tudi mejo našega območja proučevanja. V tem smislu je najbolj
problematična občina Brežice, ki pokriva nekatera površinsko največja območja, ki
hidrogeografsko pa tudi gravitacijsko ne spadajo v Posotelje. Med omenjenimi območji gre
tudi za območje na desnem bregu Save. Vsa tovrstna območja so zajeta v statističnih podatkih
in prikazana na kartah.
Kjub temu, da se dejansko območje proučevanja večinoma ne ujema s Posoteljem v
hidrogeografskem smislu, menimo, da je izbira imena Posotelje za obravnavano območje na
mestu. K temu se nagibamo predvsem zaradi velikega pomena reke Sotle za tamkajšnje
prebivalstvo v smislu povezovanja in simbolike, lokalne prometne pomembnosti rečne doline,
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zaradi preprostosti poimenovanja in njene jasnosti ter zaradi pomembnega mesta, ki ga ima
reka Sotla v naši raziskavi. Poleg tega ime nakazuje, da smo v nalogi posvetili pozornost tudi
območju v zaledju reke Sotle.

3.2. Oris obravnavanega območja
Na podlagi omenjenih dejstev smo v raziskavo na slovenski strani meje vključili sedem občin
in sicer občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in
Šmarje pri Jelšah. Obravnavano območje pokriva površino 668,4 km² in ima 54.740
prebivalcev.
S fizičnogeografskega vidika je obravnavano območje heterogeno. Delimo ga na zgornje,
srednje in spodnje Posotelje. Zgornje Posotelje na skrajnem severu omejuje Bočko pogorje, ki
se razprostira v smeri od zahoda proti vzhodu in je geološko gledano najvzhodnejši del
Karavank. Južno od Bočkega pogorja je, prav tako v smeri od zahoda proti vzhodu, ŠmarskoRogaško podolje, v katerem se nahajajo naselja Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec
in katerega prav tako uvrščamo v zgornje Posotelje. Naprej proti jugu, med Rudnico na
severu, ter Orlico na jugu, leži srednje Posotelje. Zanj je značilna velika razčlenjenost površja
ter prevlada gričevnatega in hribovitega sveta, manjše uravnano območje je le ob Bistrici ob
Sotli. Južno od Orlice, vse do izliva Sotle v Savo, je spodnje Posotelje. Spodnje Posotelje
lahko naprej razdelimo na gričevnat svet na severu (Bizeljsko) ter nižinski svet na jugu (Krška
kotlina).
Na hrvaški strani meje smo v raziskavo vključili dvanajst občin in sicer občine Brdovec,
Desinić, Dubravica, Đurmanec, Hum na Sutli, Klanjec, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Marija
Gorica, Pregrada, Tuhelj in Zagorska Sela. Obravnavano območje obsega 402 km² in ima
44.843 prebivalcev.
Reliefne poteze s slovenskega dela Posotelja se le deloma nadaljujejo na hrvaško stran.
Območje na severu meji na Macelj, ki je vzhodni del Bočkega pogorja. Šmarsko-Rogaško
podolje se na hrvaško stran ne nadaljuje, njegov zaključek je v bližini Rogatca. Južno od
Maclja je gričevnato Hrvaško zagorje, ki pokriva večino obravnavanega območja na hrvaški
strani meje. Razgiban relief se nadaljuje skoraj vzdolž celotnega toka reke Sotle in le v okolici
7
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Kumrovca, Kraljevca na Sutli ter nekaj kilometrov pred izlivom Sotle v Savo je ob reki Sotli
ravnina.
Obravnavano območje ima z družbenogeografskega vidika mnogo skupnih lastnosti. Te se
kažejo npr. v izgledu kulturne pokrajine in oblikah kmetovanja pa tudi v podobnosti lokalnega
govora ter navad in običajev. Vzrok je v dolgoletni tradiciji čezmejne povezanosti, enaki veri
ter mnogokrat skupni oziroma povezani zgodovinski usodi prebivalstva.
Na ravninskih območjih ponekod v srednjem in predvsem v južnem Posotelju so ugodni
pogoji za kmetijstvo. Večje ravninsko območje, ki se nahaja na jugu proučevanega območja,
omogoča intenzivno poljedelstvo. Na gričevnatih predelih Posotelja so ugodni pogoji za
vinogradništvo in sadjarstvo. Vinogradništvo se je na ugodnih legah razvilo na celotnem
obravnavanem območju. Ostali predeli so primernejši za ekstenzivno kmetijsko rabo ali
gozdarstvo. Na gričevnatih območjih je velika nevarnost usadov.
Posotelje uvrščamo med potresno ogrožena območja. Brežice z okolico spadajo celo med
potresno najbolj ogrožena območja v Sloveniji. Tudi najjužnejše hrvaške občine
obravnavanega območja spadajo med potresno bolj ogrožena območja na Hrvaškem. Potresna
nevarnost se zmanjšuje proti severu.
Posebej je potrebno izpostaviti tudi prometno lego proučevanega območja. V neposredni
bližini reke Sotle potekata dve izredno pomembni cestni povezavi. Na jugu prečka občino
Brežice v smeri zahod-vzhod “Ilirika”, ki povezuje Ljubljano in Zagreb in je najpomembneša
prometnica na celotnem odseku slovensko-hrvaške meje1. Na vzhodu občino Đurmanec v
smeri sever-jug prečka prav tako zelo pomembna “Phyrnska cesta”, ki povezuje Maribor in
Zagreb2. Med železniškimi povezavami je najpomembnejša dvotirna železniška proga med
Ljubljano in Zagrebom, ki poteka v smeri zahod-vzhod in na jugu območja prečka reko Sotlo.
Je del X. evropkega koridorja3 in je najpomembnejša železniška proga, ki prečka slovenskohrvaško mejo.

1

Cesta Trst-Ljubljana-Zagreb spada med glavne evropske ceste, njena oznaka je E70. Poteka čez mejni prehod
Obrežje/Bregana.
2
Cesta spada med vezne/priključne evropske ceste, njena oznaka je E59. Poteka čez mejni prehod
Gruškovje/Macelj.
3
Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Sofia-Thessalloniki / priključna smer Graz-Maribor-Zagreb
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Karta 1: Pregledna karta obravnavanega območja

3.3. Reka Sotla
Na območju proučevanja je prav reka Sotla tista črta v pokrajini, ki obenem razmejuje in
povezuje prebivalstvo v tem prostoru. Zato bomo v nadaljevanju opisali njene glavne
značilnosti. Pri tem se bomo omejili na tiste, ki so pomembne z vidika obravnavanja naše
problematike.
Sotla je 89,9 km dolg levi pritok Save in je, z izjemo povirnega dela, vzdolž celotnega toka
mejna reka s Hrvaško. Njeno izrazito asimetrično porečje ima površino 581 km², od tega ga je
451 km² v Sloveniji. V porečju Sotle pade povprečno 1170 mm padavin na leto, od katerih jih
po strugah odteče več kot 40 % (Enciklopedija Slovenije, 1998). Njen povirni del je pod
Macljem, na približno 650 m nadmorske višine. Večino pritokov dobiva z desne strani, med
njimi so najdaljši Bistrica, Mestinjščica, Dramlja in Buča, na levi strani reka Sotla nima
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pomembnejših pritokov. Po smeri svojega toka in po naravnih značilnostih doline, spada reka
Sotla k tipu Zagorske hidrografske mreže (Melik, 1957).
Srednji letni pretok na vodomerni postaji Rakovec, ki se nahaja v spodnjem toku reke1, je bil v
obdobju 1971-2000 9,29 m³/s. Najmanjši zabeleženi pretok je znašal 0,42 m³/s, izmerjen je bil
avgusta, največji mesečni pretok je znašal 264 m³/s, izmerjen pa je bil julija (Bat et al., 2003).
Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je ekstremni minimalni pretok 4,5 % povprečnega
pretoka, ekstremni maksimalni pretok pa je 28,4 kratni povprečni pretok. Iz tega sledita dve
pomembni dejstvi. V času ekstremno nizkih pretokov je reka Sotla zelo občutljiva za
onesnaževanje2. Ob ekstremno visokih pretokih reka Sotla poplavlja predvsem v spodnjem
toku. Prav poplavnost in meandrast tok, ki na ravninskih delih spodjeda bregove, sta bila
razloga, da je človek v preteklosti pogosto posegal v rečno strugo. Danes so zato ponekod
rečni bregovi utrjeni, del rečne struge pa je izravnan.
Največji poseg v tok reke je zajezitev Sotle v ožini Vonarja. Namen akumulacije je bil
zadrževanje visokih vod, ki bi služilo tudi turizmu, ribištvu, namakanju kmetijskih površin in
kot rezerva pitne vode za Hrvaško zagorje. Akumulacija bi bila dolga 7 km, široka 100 do 500
m, njena površina naj bi bila 195,5 ha. Gradnja se je začela leta 1976 in končala leta 1978. S
polnjenjem akumulacije so začeli leta 1980. Voda je že po nekaj letih postala tako umazana in
zastrupljena, da so jo morali leta 1986 spustiti (Cimperšek, Čuješ, Hustič, 1997).
Danes se dno zarašča s plevelno in grmovno vegetacijo, ki že dobiva izgled gozda. Zapornice
zaprejo samo v primeru poplavnega vala in jih nato zopet odprejo (Cimperšek, Čuješ, Hustič,
1997). Območje zaraščanja za zajezitvijo se imenuje Vonarsko oziroma Sotelsko jezero, o
prihodnjih načrtih v zvezi s tem območjem bomo spregovorili v nadaljevanju.

1

Vodomerna postaja Rakovec je od izvira Sotle oddaljena 82 km, od izliva pa 8 km. Površina porečja Sotle do te
točke je 559,9 km², kar znaša več kot 96 % celotnega porečja.
2
Plut kot dejavnika za pokrajinsko občutljivost reke Sotle poleg ekstremno nizkih poletnih pretokov omenja tudi
nizek specifični odtok ter nizek rečni strmec (Plut, 2001).
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Slika 1: Pogled na “Vonarsko jezero” z akumulacijske pregrade

fotografirano: junij, 2005

Reka Sotla še vedno, predvsem v zgornjem toku, velja za eno izmed najbolj onesnaženih rek v
Sloveniji, vendar se kakovost vode v zadnjih letih izboljšuje. Od leta 1997 do leta 2003 se je
kakovost vode na obeh merilnih postajah izboljšala, kar je razvidno iz preglednice 1.

Preglednica 1: Kakovost vode reke Sotle
Vodomerna postaja / leto
Rogaška Slatina
Rakovec

1997
4
3

1998
3-4
(2)-3

1999
4
3

2000
4
2-3

2001
(3)-4
2-3

2002
3-4
2-3

2003
3-(4)
2-3

Vir: (Letna poročila o kakovosti površinskih…, 2005)

Pri hidroloških razmerah je potrebno omeniti, da je na Brežiškem polju in vzhodno od Sotle na
Hrvaškem območje podtalnice, ki območju služi kot vir pitne vode. Kvaliteta vode je relativno
dobra1.
Med opisom značilnosti Posotelja velja omeniti tudi naravni spomenik Jovsi. Gre za eno
pomembnejših mokrišč in lepše ohranjenih kulturnih krajin močvirnih in vlažnih travnikov v
1

Leta 2003 je po meritvah na slovenski strani meje presegla mejno vrednost koncentracija amonija, koncentracija
nitratov je prvič po dveh letih tik pod mejno vrednostjo (Letna poročila o kakovosti podzemnih…, 2005).
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Spodnjem Posavju. Približno 5 km² velika poplavna ravnica se razteza ob spodnjem toku reke
Sotle, ob vznožju Kapelskih goric. Po regulaciji Sotle v preteklosti se je zmanjšal vpliv
poplavnih vod, ki so nekdaj v celoti preplavljale Jovse (Jovsi, 2005).

4. GEOGRAFIJA OBMEJNOSTI
4.1. Problem meje v politični geografiji
Klasična politična geografija se je v preteklosti ukvarjala zlasti z vprašanjem meja kot
političnega limesa in s problemi trasiranja meja ter nastajajočih konfliktov okrog poteka mejne
črte. Svoj vrhunec je doživela v obdobju mirovnih konferenc ob koncu prve svetovne vojne in
se vse do konca petdesetih let pretežno ukvarjala z iskanjem ravnovesja med “naravnimi” in
strateškimi mejami (Bufon, 1995).
Zlasti od začetka šestdesetih let dalje je politična geografija v ospredje svojega zanimanja
postavila raziskovanje procesov znotraj obmejnih regij in se tako od pretežno političnostrateških in politično-zgodovinskih preusmerila v širše, bolj družbeno in regionalnogeografsko profilirane študije. Ob meji, kot izrazito linearnem prostorskem in družbenem
pojavu, se je tako uveljavljal nov geografski pojem “obmejnih območij”. Obmejna območja so
relativno kompleksni prostori, katere lahko neredko, zaradi visoke stopnje medsebojne
povezanosti, komplementarnosti in integriranosti, opredeljujemo s terminom “obmejna regija”
(Bufon, 1995).
Pri opredeljavanju obmejne regije pa ni dovolj, če ta prostor definiramo le kot pokrajino,
katere del je meja, oziroma, če obmejno regijo pojmujemo le kot skupek dveh oddeljenih
obmejnih območij, ne da bi pri tem upoštevali njuno mednarodno-povezovalno dimenzijo.
Obmejna regija namreč ne more predstavljati docela homogene celote, saj prinaša osnovno
diskontinuiteto v ta prostor že sam pojav meje. Povezanost te regije gre zato iskati predvsem v
funkcionalnih odnosih med obema območjema. Ti odnosi pa se mnogokrat razvijajo ravno
zaradi obstoja nekaterih razlik, zlasti ekonomske narave, a tudi nekaterih skupnih lastnosti,
zlasti kulturne narave, med enim in drugim obmejnim območjem (Bufon, 1995).
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Posebno značilno je, da drobne ekonomske izmenjave na področju oskrbe, dela in preživljanja
prostega časa izhajajo bolj iz trenutnih neravnovesij v valutnih tečajih, stopnji inflacije in
kupni moči med obmejnima območjema, kakor pa iz kake trajnejše predispozicije posameznih
obmejnih območij. Vse te čezmejne transakcije so zato dokaj nestabilne in lahko vodijo
interesente enkrat na eno, drugič spet na drugo stran meje. Povsem drugače pa je s kulturnimi
in drugimi osnovnimi družbenimi stiki, ki izvirajo iz potrebe obmejnega prebivalstva po
ohranjanju tradicionalnih vezi v okviru njihovega skupnega kulturnega prostora in se zato
odlikujejo zlasti po svoji stabilnosti in trdoživosti tudi v primeru manj odprtih mejnih režimov
(Bufon, 1995).
Problemi regionalnega razvoja obmejnih območij so v Evropi stopili v ospredje ob vse večji
integraciji zahodnoevropskih držav pa tudi zaradi dezintegracije nekaterih vzhodnoevropskih
držav. Številne doslej opravljene raziskave so jasno pokazale, da so obmejne regije tisti
povezovalne člen, ki dejansko omogoča razvoj čezmejnih odnosov. Po eni strani se namreč
navezujejo na matično državo, po drugi strani pa, zaradi številnih afinitet med obema deloma
te regije, predstavljajo pravo prehodno cono (Bufon, 1995).
V evropskem prostoru doživlja mejna črta naslednji razvoj (cv: Bufon, 1995):
meja kot ovira

meja kot filter v

meja (obmejno območje)

sodelovanju

meddržavnih odnosih

kot generator razvoja

“V novejšem obdobju torej meja, ki se vse bolj uveljavlja kot dejavnik regionalnega razvoja,
ne opravlja več funkcije delitve, temveč vse bolj povezovanja med posameznimi državami”
(Klemenčič, 1993, str. 9). “Razvoj prostorskih struktur in tipov obmejnih območij ter z njimi
povezani prostorski problemi so tako v Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu odvisni v
glavnem od treh dejavnikov:
- reliefne izoblikovanosti meje, ki loči obmejna območja dveh sosednjih držav,
- gospodarske razvitosti in prekomejnega sodelovanja,
- politične povezanosti dveh sosednjih držav” (Klemenčič, 1993, str. 10).
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4.2. Mejna črta
Meje so na zemljevidih linije in označujejo mejo suverenosti posameznih držav. V bistvu pa
meja ni črta, temveč vertikalna ploskev, ki sega v zračni prostor nad površjem in v zemljo ter
kamninsko podlago pod površjem in na ta način razmejuje sosednje države. Ta ploskev se na
površju, ki je njuno presečišče, kaže kot linija in je ponekod tudi označena in zato jasno vidna
(Glassner, 1996). V mednarodnem pravu ni jasnega odgovora na vprašanje, kako globoko in
kako visoko sega ploskev državne meje (Mlakar, 1996).
Skupna dolžina državne meje Slovenije znaša 1370 km, od tega je suhozemne meje 920 km
(67,15 %), rečne 402 km (29,34 %) in morske 48 km (0,04 %). Dolžina državne meje s
Hrvaško je 670 km (48,91 % vseh slovenskih meja), od tega je 380 km meje suhozemne
(56,72 %) in 290 km meje rečne (43,28 %)1. Slovenija meji še z Avstrijo (318 km), Italijo
(280 km) in Madžarsko (102 km) (Statistični letopis…, 2004).
Glede na obseg državnega ozemlja leži večji del slovenskega ozemlja relativno blizu meja,
zato je tematika obmejnosti velikega pomena.

4.3. Meje po vodotokih
Kadar meja poteka po vodotoku, torej večji ali manjši reki ali potoku, je mejna črta lahko
geometrična sredina ali pa črta, ki jo ustvarja matica toka reke v vodotoku, torej črta plovnosti.
Črto, ki je geometrična sredina, dobimo tako, da povežemo vse točke, ki so enako oddaljene
od ene in druge brežine vodotoka. Oba načina določitve pa imata slabosti, saj obe mejni črti
spreminjata svoj potek s spreminjanjem vodostaja, zato je v sporazumu o meji, ki poteka po
vodotoku, navedena tudi višina vodostaja, ob katerem se določa geometrična sredina ali črta
matice toka. To velja še posebej za plovne reke. Poleg tega lahko pride do težav tudi, ker
nekatere reke pogosto menjajo svoj tok ter pri regulaciji rečnih korit in gospodarskem
izkoriščanju vodotokov z izgradnjo hidroenergetskih objektov (Mlakar, 1996). Pri rekah z več

1

Državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško po morju še ni določena; državna meja med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na zemljišču še ni označena; dolžina meje je izračunana na osnovi
digitalnih podatkov mej katastrskih občin (Statistični letopis…, 2004).
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rokavi je rokav, po katerem poteka meja tisti, ki ima največji pretok pri nizkih in srednjih
vodostajih (Celar, 2002).
V mednarodni praksi in tudi po občem pravu naj bi veljalo pravilo, da državna meja sledi
spremembam vodotoka, po katerem le-ta poteka, če se struga vodotoka menja počasi, kar je
relativno in nedefinirano. Meja torej ostaja kljub spremembam v spremenjeni strugi vodotoka.
Pri hitrih spremembah struge, kar je zopet relativno in nedefinirano, pa naj bi meja ostala v
stari strugi vodotoka. Da ne bi prišlo do sporov zaradi sprememb vodotokov, oziroma s tem
tudi črte državne meje, je v pogodbah o skupni državni meji v takih primerih predvideno
ukrepanje (Celar, 2002).
V pogodbah o skupni državni meji Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, je pri poteku
državne meje po vodotokih povsod zapisano, da črta državne meje ostane na istem mestu
oziroma je nespremenjena, ne glede na poznejše spremembe struge vodotoka. V primeru dela
slovensko-avstrijske meje, kjer je struga reke Mure regulirana, pa se državi zavezujeta, da
bosta skrbeli, da se struga reke ne bo spremenila in da bo brežina reke v istem položaju, kot je
bila 25. novembra 1962 (Celar, 2002).
Postopek pri spremembi državne meje, če pride do regulacije mejnega vodotoka, poteka po
določenih “pravilih”. Projekt regulacije vodotoka naj, če je to mogoče, zagotavlja izmenjavo
enakih površin ozemlja obeh držav in potek mejne črte po sredini nove regulirane struge
vodotoka. Za spremembo mejne črte se sklene aneks k osnovni pogodbi o skupni državni meji.
V aneksu je obvezno tudi člen, da se mejna črta ne spremeni, če se spremeni regulirana struga
vodotoka (Celar, 2002).
Sicer pa je bila slovenska državna meja zaradi regulacij spremenjena le na avstrijsko-slovenski
meji in sicer na Šentiljskem potoku, Glačnici, Riškem potoku, Muri in Kučnici, leta 1976 in
1996. Površina zemljišč v obeh državah, ki so bila zamenjana, merijo nekaj več kot 70 ha
(Celar, 2002).
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Slika 2: Primer spremenjene mejne črte zaradi regulacije vodotoka (Kučnica)

Vir: Celar, 2002

5. POMEMBNEJŠA ZAKONSKA PODLAGA V ZVEZI Z OBMOČJEM IN
PROBLEMATIKO
V nadaljevanju povzemamo zakone, ki so relevantni za Posotelje kot obmejno območje. Gre
za mednarodne dvostranske akte med Slovenijo in Hrvaško. Po pomembnosti izstopa
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in
sodelovanju.

5. 1. Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in
sodelovanju (v nadaljevanju SOPS) je nastal v želji, da državi omogočita in uredita pretok
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oseb med obmejnima območjema, izboljšata življenjske razmere obmejnega prebivalstva in z
namenom, da omogočita čim bolj prosto gospodarsko sodelovanje med subjekti pogodbenic
na obmejnem območju (Zakon o ratifikaciji …, 2001).
Ministrstvi za notranje zadeve obeh držav sta se že v letih 1991 (Mokrice, 4. oktober 1991) in
1992 (Zagreb, 6. julij 1992) zapisniško dogovorili o olajšavah za obmejno prebivalstvo. Te
olajšave so se izvajale, ne glede na to, da pozneje niso bile zakonsko ali drugače urejene.
SOPS pomeni pravno ureditev že izvajanega obmejnega režima, ob tem pa gre še za
poglobitev in razširitev obmejnega sodelovanja. Zgleduje se po podobnih meddržavnih
sporazumih, ki jih je SFRJ sklenila z Avstrijo (velja od 1. novembra 1968) in Italijo (velja od
1. julija 1982). Sporazum pa vpeljuje tudi nekatere novosti, kot so na primer skupna turistična
območja in problematika dobave vode, elektrike in plina ter poštnih in telekomunikacijskih
storitev na obmejnem območju (Pipan, 2004).
Sporazum sta državi parafirali 25. aprila 1997, podpisali pa sta ga 28. aprila 1997. Hrvaška ga
je ratificirala 16. septembra 1997, Slovenija pa šele 19. julija 2001. Razlog za pozno
ratificiranje sporazuma s strani Slovenije je bilo nasprotovanje sporazumu ene izmed
koalicijskih strank in celotne opozicije (mandat državnega zbora 1996-2000), ker naj bi
sporazum prejudiciral potek državne meje. Dne 19. aprila 2000 je v korist sporazuma odločilo
Vrhovno sodišče, kar je premaknilo zadeve z “mrtve točke”. Sporazum je pričel veljati 5.
septembra 2001, najpomembnejše dokumente predvidene v sporazumu (obmejne prepustnice
in kmetijske vložke) so pristojni organi začeli izdajati 18. marca 2002 1, s 1. aprilom 2003 pa
je pričel veljati nov mejni režim po SOPS (Pipan, 2004), vendar se sporazum še danes ne
izvaja v celoti2 (intervju 7, 2005).

5. 1. 1. Listine za prehajanje meje določene po sporazumu
Obmejna prepustnica se lahko izda državljanom pogodbenic, ki imajo stalno prebivališče na
obmejnem območju opredeljenem v sporazumu3. Imetniku dovoljuje prestopanje meje na
1

V Republiki Sloveniji.
Ne izvaja se del sporazuma, ki se nanaša na morje (intervju 7, 2005).
3
Za določitev naselij, ki se po sporazumu uvrščajo med obmejna, je bil osnovni kriterij 10 kilometrska
oddaljenost od mejne črte. Poleg osnovnega, je bilo upoštevanih tudi več drugih kriterijev, npr. gospodarski,
povezovalni, število dosedanjih stikov, lastniška razmerja, prometne razmere, itd. Pri tem je bila komisija
2
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mejnih prehodih za obmejni promet, meddržavnih in mednarodnih mejnih prehodih in
neprekinjeno bivanje na obmejnem območju sosednje države največ sedem dni. Izda jo
pristojni organ glede na kraj stalnega bivaliča. Izda se z veljavnostjo 5 let in se lahko podaljša
do skupne veljavnosti 10 let (Zakon o ratifikaciji …, 2001). Njena cena v Sloveniji je 2000
SIT 1, na Hrvaškem pa 95 HRK (približno 3100 SIT)2.
Kmetijski vložek se izda kot vložek v obmejno prepustnico, prebivalcem, ki imajo stalno
prebivališče na enem izmed obmejnih območij in ki ustrezajo pogojem 11. člena sporazuma
(npr. lastniki, najemniki, zakupniki nepremičnin, ki jih deli mejna črta ali so v celoti na
sosednjem obmejnem območju (dvolastniki) ter njihovi družinski člani in delovna sila).
Imetniku daje pravico, da prehaja mejo na mejnih prehodih, ki so vpisani v njem ter na drugih
mestih, ki so vpisana v kmetijski vložek. Imetnik kmetijskega vložka sme z enega obmejnega
območja na drugo brez taks prevažati ali gnati živino, kmetijske stroje, semena, gnojila,
kmetijske pridelke pridelane na sosednjem obmejnem območju, ipd. Na vpisanih posestvih ali
v vpisanih občinah na sosednjem območju lahko biva do sedem dni, mejo pa mora vsakokrat
pri odhodu in vrnitvi prestopiti na istem mestu. Kmetijski vložek izda pristojni organ v državi
stalnega prebivališča (Zakon o ratifikaciji …, 2001). Njegova cena v Sloveniji je 400 SIT 3, na
Hrvaškem pa 45 HRK (približno 1450 SIT)4.
Turistična dovolilnica se lahko izda za prestopanje meje znotraj turističnih con državljanom
pogodbenic in državljanom tretjih držav, če v nobeni od pogodbenic ne potrebujejo vstopnega
vizuma. Dovolilnico na podlagi predložitve potnega lista ali osebne izkaznice oziroma
drugega identifikacijskega dokumenta, izda pristojna policijska postaja, na območju katere je
turistična cona. Veljavnost turistične dovolilnice je 30 dni, za prebivalce pogodbenic do 1 leta
(Zakon o ratifikaciji …, 2001). Začetek izdaje je bil 1. junij 2005. Njena cena v Sloveniji je
400 SIT, na Hrvaškem pa 20 HRK (približno 650 SIT).
Dovolilnica za prehod meje se lahko izda državljanom pogodbenic, državljanom tretjih držav
pa le s soglasjem za mejno kontrolo pristojnih organov na mejnem prehodu pogodbenic.
nedosledna in je v nekaterih primerih, na škodo osnovnega, dala preveliko težo ostalim kriterijem (intervju 7,
2005). Naselja so navedena v prilogi SOPS-a.
1
Izdaja listin je takse prosta. Cena se od začetka izdajanja ni spreminjala.
2
Cena vključuje 20 HRK takse. Do 28. 10. 2003 je taksa znašala 120 HRK. Cena prepustnice je bila pred tem
datumom 195 HRK (približno 6400 SIT).
3
Izdaja listin je takse prosta. Cena se od začetka izdajanja ni spreminjala.
4
Cena vključuje 20 HRK takse. Cena se od začetka izdajanja ni spreminjala.
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Dovoljuje enkraten prehod meje na mejnem prehodu za obmejni promet in vrnitev samo z
blagom za osebno uporabo. Na podlagi predložitve potnega lista, osebne izkaznica ali drugega
identifikacijskega dokumenta jo izda za mejno kontrolo pristojni organ na mejnem prehodu za
obmejni promet. Izda se za enkratno uporabo do 7 dni (Zakon o ratifikaciji …, 2001). Njena
cena v Sloveniji je 200 SIT, na Hrvaškem pa 30 HRK (približno 1000 SIT).

5. 1. 2. Nekatera druga določila sporazuma
Po SOPS-u je bila ustanovjena Stalna mešana komisija (v nadaljevanju SMK) z namenom
razvijanja obmejnega prometa ter obravnavo vprašanj povezanih z razlago in uporabo tega
sporazuma. Sestavljata jo delegaciji pogodbenic, vsaka delegacija ima lahko do šest članov.
SMK vodi predsednik, k delu pa lahko delegaciji pritegneta tudi strokovnjake. Sklepi SMK se
sprejemajo s soglasjem obeh delegacij, veljati pa začnejo, ko jih odobrita vladi pogodbenic.
Komisija redno zaseda enkrat letno, skliče pa lahko tudi izredna zasedanja (Zakon o
ratifikaciji …, 2001). Zadnji (petnajsti) sestanek SMK je bil 3. junija 2005 v Gorišnici.
Poleg tega, da obravnava vprašanja povezana z razlago in uporabo sporazuma, ima SMK tudi
nekatere druge naloge (npr. določitev območij turističnih con) in pooblastila (npr. določitev
posebnih prehodnih mest za lokalno prebivalstvo). Za usklajevanje interesov na posameznih
področjih, ki jih obsega ta sporazum, lahko SMK ustanovi specializirana delovna telesa,
sestavljena iz članov vsake pogodbenice (Zakon o ratifikaciji …, 2001). Do sedaj je bilo
ustanovljenih šest podkomisij.
Sporazum ureja tudi nekatera ekološka in infrastrukturna vprašanja. Pogodbenici se
zavezujeta, da se bosta izogibali vsem ekološko spornim posegom na obmejnem območju in
da bosta sodelovali pri odpravljanju vzrokov in posledic onesnaženega okolja. Vzajemno
morata omogočati nemoteno oskrbo obmejnega prebivalstva z zdravstveno neoporečno vodo
za pitje, plinom in elektriko ter poštnimi in telekomunikacijskimi storitvami v vseh tistih
primerih, ko vodovodni oziroma električni vir ali plinovod oziroma poštna in
telekomunikacijska napeljava iz ene pogodbenice napaja oziroma oskrbuje prebivalstvo v
drugi pogodbenici (Zakon o ratifikaciji …, 2001).
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S športnim ribolovom na mejnih vodotokih se smejo ukvarjati vsi državljani pogodbenic in
državljani tretjih držav, ki imajo veljavno ribolovno dovolilnico, ki so jo izdali pristojni organi
pogodbenic. Državljani pogodbenic se smejo ukvarjati s športnim ribolovom na mejnih
vodotokih na celotnem območju vodotokov (oba bregova), državljani tretjih držav pa le na
tisti strani meje na kateri so kupili dovolilnico (Zakon o ratifikaciji …, 2001).
59. člen sporazuma navaja, da določbe tega sporazuma v ničemer ne prejudicirajo določitve in
označitve državne meje med pogodbenicama (Zakon o ratifikaciji …, 2001).

5. 2. Pogodba o urejanju vodnogospodarskih razmerij
Pogodba o urejanju vodnogospodarskih razmerij je bila sklenjena v Zagrebu, 25. oktobra
1996.
Pogodba med drugim določa, da pogodbenici vsaka na svojem območju, pa tudi skupno,
vzdržujeta v dobrem stanju struge vodotokov in kanalov, kot tudi vse vodnogospodarske
objekte in naprave na njih. Sporazumno morata opravljati spremembe obstoječih ali gradnjo
novih vodnogospodarskih objektov in naprav, kot tudi izvajati nova dela in ukrepe, ki bi lahko
imeli večji vpliv na vodni režim mejnih vodotokov in vodotokov, ki jih seka državna meja ter
njihovih vodozbirnih območij.
Predvideva ustanovitev stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo1 in izdajo
vodnogospodarske prepustnice članom komisije, izvedencem in zaposlenim v pristojnih
vodnogospodarskih organih ter ustanovah pogodbenic. Z določbami pogodbe kot tudi z njeno
uporabo se v ničemer ne posega v vprašanje določitve in označitve meddržavne meje (Zakon o
ratifikaciji ..., 1997).

5. 3. Protokol o izvajanju mešanega patruljiranja ob državni meji
Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom
za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije o izvajanju mešanega
1

Komisija je bila ustanovljena.
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patruljiranja ob državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 1 je bil podpisan
v Rovinju, 18. junija 2004.
Predvideva ustanovitev mešanih policijskih patrulj, katere predvidoma sestavljajo dva domača
in en tuj policist. Njihova naloga je krepitev varnosti na skupni državni meji, preprečevanje
nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete. Policisti mešane patrulje izvedejo prve nujne
policijske ukrepe, nadaljno obravnavo pa prevzame krajevno pristojna policijska postaja
pogodbenika, na državnem območju katerega se izvaja patruljiranje. Območje delovanja
tovrstnih patrulj je, razen v izrednih primerih, omejeno na deset kilometrski pas ob državni
meji (Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike
Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom
policije, o izvajanju mešanega ..., 2004).

5. 4. Protokol o prehodu čez državno območje drugega pogodbenika
Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom
za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije o prehodu čez državno
območje drugega pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem območju2 je bil podpisan v
Rovinju, 18. junija 2004.
Protokol omogoča nemoten in hiter prehod s policijskimi vozili čez državno območje drugega
pogodbenika zaradi opravljanja nalog na lastnem državnem območju, vendar se vozila med
tovrstnim prehodom ne smejo ustavljati in/ali uporabljati posebnih svetlobnih ali zvočnih
signalov, prav tako pa nimajo uradnih pooblastil. V protokolu so določene cestne relacije3 4, ki
jih lahko brez najave uporabljajo osebe v policijskih vozilih (Uredba o ratifikaciji Protokola

1

Protokol je bil podpisan na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o
čezmejnem policijskem sodelovanju, podpisanega 6. novembra 2002 v Zagrebu.
2
Protokol je bil podpisan na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o
čezmejnem policijskem sodelovanju, podpisanega 6. novembra 2002 v Zagrebu.
3
Osebe v policijskih vozilih Republike Slovenije lahko brez najave uporabljajo naslednje cestne povezave na
hrvaškem obravnavanem območju: (1) cesto od mejnega prehoda Rigonce/Harmica do železniške postaje
Vukovo selo v dolžini približno 3500 m; (2) cesto od mejnega prehoda Rigonce/Harmica–Ključ Brdovečki v
dolžini približno 2000 m; (3) cesto od mejnega prehoda Bistrica ob Sotli/Razvor–Kumrovec do železniškega
mosta pri naselju Zelenjak v dolžini približno 6300 m.
4
Osebe v policijskih vozilih Republike Hrvaške lahko brez najave uporabljejo naslednjo cestno povezavo na
slovenskem obravnavanem območju: cesta Trlično–po dolini reke Sotle v dolžini približno 3500 m.
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med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za
notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu ..., 2004).

6. ANALIZA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
V poglavju podajamo tiste statistične podatke, za katere smo menili, da so z vidika
obravnavane problematike pomembni in ki so nam obenem bili dostopni. To so podatki o
osnovnih demografskih pokazateljih, zaposlitveni in izobrazbeni sestavi prebivalstva ter o
deležu hrvaškega oziroma slovenskega prebivalstva.
Podatki podani po občinah nam ne dajo povsem pravilne slike o prostorski razporeditvi
izbranih kazalcev. Izrazit primer je največja občina Brežice, ki jo v grobem lahko delimo na
ruralni del na severu in bolj urbani del na jugu. Ta dva dela se sicer po vseh kazalcih, ki jih v
nadaljevenju podajamo in analiziramo, močno razlikujeta, vendar tega na ravni celotne občine
ne moremo prikazati.
S pomočjo izbranih statističnih kazalcev želimo v tem poglavju analizirati stanje, v naslednjih,
tematsko bolj problemsko naravnanih poglavjih, pa s pomočjo tudi teh podatkov izpostaviti
procese in definirati probleme na obravnavanem območju. V zaključku poglavja naštejemo
tudi nekatere prejšnje oblike čezmejnega sodelovanja na obravnavanem območju.

6.1. Območje na slovenski strani meje
Območje je na ozemlju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina,
Rogatec ter Šmarje pri Jelšah1 2. Skupna površina območja znaša 668,4 km². V obravnavanih
občinah je 296 naselij, v katerih prebiva 54.740 prebivalcev (Statistični letopis…, 2004). Po
gostoti prebivalstva lahko občine v grobem razdelimo v skupino relativno redko poseljenih
1

Pred nastankom novih občin leta 1994, sta bili na tem območju le dve občini in sicer občini Brežice ter Šmarje
pri Jelšah
2
Na nivoju upravnih enot (nuts 4) se območje deli na upravni enoti Brežice in Šmarje pri Jelšah. Upravna enota
Brežice obsega današnjo občino Brežice. Pod upravno enoto Šmarje pri Jelšah spadajo vse ostale občine. Na
pokrajinskem nivoju (nuts 3) del območja spada pod Spodnjeposavsko statistično regijo (občina Brežice), del pa
pod Savinjsko statistično regijo (vse ostale občine).
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občin, med katere spadajo Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek, ter v skupino relativno gosto
poseljenih občin, med katere spadajo Brežice, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.
Med slednjimi s 147,3 ljudi na km² izstopa občina Rogaška Slatina. Gostota poselitve na
obravnavanem območju je v veliki meri odraz reliefnih razmer in znaša 81,9 ljudi na km², kar
je pod slovenskim povprečjem (98 ljudi na km²).

Preglednica 2: Število prebivalcev, površina ozemlja in gostota prebivalstva v slovenskih občinah leta 2001
Bistrica ob Sotli
Brežice
Kozje
Podčetrtek
Rogaška Slatina
Rogatec
Šmarje pri Jelšah
skupaj

število prebivalcev

površina v km²

ljudi na km²

1460

31,1

46,9

23.253

268,1

86,7

3406

89,7

38

3224

60,6

53,2

10.544

71,6

147,3

3191

39,6

80,6

9662

107,7

89,7

54.740

668,4

81,9

Vir: Statistični urad..., 2005

6.1.1. Osnovne demografske značilnosti
Število prebivalcev na celotnom območju je do popisa prebivalstva 1991 rahlo naraščalo, nato
pa je začelo upadati. Znotraj območja so v dinamiki gibanja števila prebivalcev znatne razlike.
Na severu, v občinah Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, število prebivalcev še
vedno rahlo narašča, medtem ko na vsem ostalem območju upada. Najmočnejše upadanje je v
osrednjem delu, v občinah Kozje in Bistrica ob Sotli. V primerjavi s Slovenijo, je bila rast
števila prebivalcev na območju proučevanja v obdobju od 1961 do 1991 veliko počasnejša,
poleg tega pa se je na območju proučevanja, v nasprotju s Slovenijo, število prebivalcev med
letoma 1991 in 2002 zmanjšalo in bilo leta 2002 celo nižje kot leta 1961.
Tovrstne trende lahko zelo nazorno opišemo z indeksi spreminjanja števila prebivalcev.
Indeks za obdobje 2002/1961 za območje proučevanja znaša 97,1, medtem ko za Slovenijo
znaša 123,4. Za obdobje 2002/1991 znaša indeks spreminjanja števila prebivalcev za območje
proučevanja 96,7, za Slovenijo pa 102,6. Tu naj omenimo, da je v vseh treh občinah na
območju proučevanja, v katerih se je število prebivalcev v obdobju od 1991 do 2002 povečalo,
indeks spreminjanja števila prebivalcev nižji od 101, torej lahko tamkajšnje, sicer pozitivno
gibanje števila prebivalcev, označimo tudi kot stagnacijo.
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Z indeksom staranja (razmerje med prebivalstvom starim nad 65 let in mlajšim od 15 let)
ugotavljamo, v kolikšni meri se populacija “stara”, nakazuje pa tudi bodoče gibanje števila
prebivalstva (Benkovič Krašovec, 2002). Indeks staranja za celotno območje je 98,7. Zelo
ugoden je v občinah Rogaška Slatina in Rogatec, kjer znaša 70,5 oziroma 71,6. Posebno
neugoden je v občinah Bistrica ob Sotli in Brežice, kjer znaša 126,4 oziroma 116,9. Indeks
staranja je na območju proučevanja (98,3) višji kot na območju celotne Slovenije, kjer znaša
96,3. Starostna struktura je na obravnavanem območju, v primerjavi s Slovenijo, manj ugodna.

Preglednica 3: Demografske značilnosti prebivalstva v slovenskih občinah med 1961 in 2002

Bistrica ob Sotli
Brežice
Kozje
Podčetrtek
Rogaška Slatina
Rogatec
Šmarje pri Jelšah
skupaj
Slovenija
hrvaško območje

leto 1961

leto 1971

leto 1981

leto 1991

leto 2002

indeks
02/61

indeks
02/91

indeks
staranja

1939

1743

1690

1583

1460

75,3

92,2

126,4

25.293

24.870

25.238

24.724

23.253

91,9

94,1

116,9

4579

4190

3858

3742

3406

74,4

91

107,7

4063

3635

3454

3321

3224

79,4

97,1

107,4

8250

8643

9779

10.488

10.544

127,8

100,5

70,5

3044

3082

3064

3161

3191

104,8

100,9

71,6

9223

9315

9502

9593

9662

104,8

100,7

91,5

56.391

55.478

56.585

56.612

54.740

97,1

96,7

98,9

1.591.523

1.679.051

1.838.381

1.913.355

1.964.036

123,4

102,6

96,3

52.024

49.614

46.858

44.819

(l. 2001)
44.843

(i. 01/61)
86,2

(i. 01/91)
100,1

(l. 2001)
92,4

Vir: Statistični urad..., 2005; Državni zavod..., 2005; Narodnosni i…, 1998; Republika Slovenija…., 1991;
Republika Slovenija…., 1981; Popis prebivalstva…, 1973; Popis stanovništva…, 1967

6.1.2. Izobrazbena sestava prebivalstva
Izobrazbena sestava prebivalstva1 je podana na podlagi popisa prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj leta 2002. Podajamo jo, ker je pomemben faktor pri gospodarskem, pa tudi
splošnem razvoju območja v prihodnosti. Najboljšo izobrazbeno sestavo prebivalstva imata
občini Brežice in Rogaška Slatina. V vseh kategorijah sta blizu slovenskega povprečja, vendar
je izobrazbena sestava prebivalstva obeh občin od njega vseeno slabša. Najslabšo izobrazbeno
sestavo prebivalstva imata občini Kozje in Bistrica ob Sotli.
Na območju proučevanja je delež prebivalcev z dokončano osnovno šolo, nepopolno osnovno
šolo in brez izobrazbe višji kot v Sloveniji. Delež prebivalcev, ki imajo dokončano srednjo
šolo, višjo šolo, visoko šolo, ali podiplomski študij, je v primerjavi s Slovenijo nižji.
1

Prebivalstvo starejše od 15 let.
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Preglednica 4: Izobrazbena sestava prebivalstva v slovenskih občinah leta 2002 v odstotkih
brez
izobrazbe

nepopolna
osnovna

osnovna

srednja

višja

visoka

magisterij,
doktorat

Bistrica ob Sotli
Brežice
Kozje
Podčetrtek1
Rogaška Slatina
Rogatec
Šmarje pri Jelšah
skupaj
Slovenija

0,4

8,6

40,9

44

2,8

3

0,2

hrvaško območje (l. 2001)

0,7

7,9

26,4

55,3

4,3

4,8

0,6

1,1

10,2

41,3

42,4

2,4

2,4

0,3

Z

8,6

38,5

46,4

3

2,5

z

1,1

4,4

29,4

56,2

4,4

3,9

0,6

1,4

6,7

34,8

51,2

3

2,8

0,2

0,7

9,2

34,8

48,3

3,2

3,6

0,2

0,8

7,6

31

52,4

3,8

4

0,4

0,7

6,3

26,1

54,1

5,1

6,9

1

2,1

25

26,1

41,4

2,1

2,4

0,1

Vir: Statistični urad..., 2005; Državni zavod..., 2005

6.1.3 Zaposlitvena sestava prebivalstva
Zaposlitvena sestava prebivalstva je podana na podlagi popisa prebivalstva gospodinjstev in
stanovanj leta 2002. Sprva bomo predstavili osnovne skupine prebivalstva, nato pa bomo
analizirali razporeditev delovno aktivnega prebivalstva po sektorjih zaposlitve.
Z analizo deleža delovno aktivnega prebivalstva2 od vsega prebivalstva ugotovimo, da je ta
najnižji v občinah Bistrica ob Sotli in Kozje, kjer znaša med 43 % in 44 %. V vseh občinah,
razen v Rogaški Slatini (50,2 %), je delež nižji kot na državni ravni (48,3 %). Ti podatki nam
torej, skupaj s podatki o demografski strukturi, kažejo na ostarelost prebivalstva in
nadpovprečno velik delež upokojencev na tem območju. Nadpovprečno velik je tudi delež
brezposelnega prebivalstva, ki je prav v vseh občinah nad slovenskim povprečjem. Izredno
neugoden je v občini Šmarje pri Jelšah, kjer znaša 20,9 %.

1

Zaradi zaupnosti podatkov (premajhno število oseb) dve kategoriji v popisu prebivalstva nista navedeni.
Med delovno aktivno prebivalstvo štejemo osebe starejše od 15 let, ki niso dijaki, študentje, upokojenci,
gospodinje, invalidi ali osebe na prestajanju kazni.
2
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Preglednica 5: Nekatere osnovne skupnine prebivalstva glede na zaposlitev v slovenskih občinah leta 2002

število
prebivalcev

Bistrica ob Sotli
Brežice
Kozje
Podčetrtek
Rogaška Slatina
Rogatec
Šmarje pri Jelšah
skupaj
Slovenija
hrvaško območje (l. 2001)

aktivni
prebivalci

%
aktivnega
prebivalstva
od vsega
prebivalstva

delovno
aktivni
prebivalci

brezposelne
osebe

%
brezposelnega
prebivalstva

1460

630

43,2

519

111

17,6

23.253

10.804

46,5

8928

1876

17,4

3406

1496

43,9

1213

283

18,9

3224

1465

45,4

1192

273

18,6

10.544

5290

50,2

4466

824

15,6

3191

1534

48,1

1266

268

17,5

9662

4446

46

3519

927

20,9

54.740

25.665

46,9

21.103

4562

17,8

1.964.036

949.078

48,3

818.304

130.774

13,8

44.843

21.885

48,8

18.734

3151

14,4

Vir: Statistični urad..., 2005; Državni zavod..., 2005

Če od aktivnega prebivalstva odštejemo brezposelne osebe, dobimo delovno aktivno
prebivalsto, oziroma zaposlene osebe. Največje razlike na območju so v deležu zaposlenih v
primarnem sektorju. Delež je najvišji v občinah Bistrica ob Sotli (18,1 %), Podčetrtek (13,5
%) in Kozje (12,5 %), najnižji je v občini Rogatec (2,3 %). Pri zaposlitveni strukturi velja
omeniti, da v nobeni občini ne prevladuje primarni sektor. Edini občini v katerih prevladuje
sekundarni sektor sta občini občini Rogatec (50,5 %) in Kozje (45,8 %), terciarni sektor je
najbolj izrazito zastopan v občinah Brežice (56,2 %) in Podčetrtek (53,9 %).

Preglednica 6: Zaposleni po sektorjih v slovenskih občinah leta 2002 v odstotkih
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primarni

sekundarni

terciarni

neznano

na delu v tujini

Bistrica ob Sotli
Brežice
Kozje
Podčetrtek
Rogaška Slatina
Rogatec
Šmarje pri Jelšah
skupaj
Slovenija

18,1

34,3

40,7

6,9

6,2

31,3

56,2

6,3

n.p.

12,5

45,8

37,6

4

n.p.

13,5

28,4

53,9

4,3

n.p.

3,3

44,3

48,2

4,3

n.p.

2,3

50,5

38,9

8,4

n.p.

hrvaško območje (l. 2001)

n.p.

9

37,7

50,4

3

n.p.

6,9

37

50,9

5,2

n.p.

4

38

52,7

5,3

n.p.

23,1

31,7

34,4

0,8

10

Vir: Statistični urad..., 2005; Državni zavod..., 2005
27

Glede dela v tujini, sta metodologiji slovenskega in hrvaškega popisa prebivalstva različni. V slovenskem
popisu prebivalstva je ta kategorija neodvisna od kategorije zaposlitve po sektorjih. V hrvaškem popisu ni takoza prebivalce, ki delajo v tujini, namreč ni podatka o tem, v katerem sektorju so zaposleni. Za slovensko območje
znašajo deleži zaposlenih v tujini: Bistrica ob Sotli: 1,3 %; Brežice: 2,7 %; Kozje: 0,5 %; Podčetrtek: 1,3 %;
Rogaška Slatina: 2,1 %; Rogatec: 3,8 %; Šmarje pri Jelšah: 0,7 %; skupaj: 2,1 % in Slovenija 1,4 % (Statistični
urad..., 2005). Zgornji deleži so že zaobjeti v primarnem, sekundarnem oziroma terciarnem sektorju.
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V primerjavi s Slovenijo se delež zaposlenih najbolj razlikuje v primarnem sektorju, kjer je
skoraj enkrat višji (v Sloveniji 4 %; na območju proučevanja 6,9 %). Deleža zaposlenih v
sekundarnem in terciarnem sektorju se med območjem proučevanja in Slovenijo bistveno ne
razlikujeta.

6.1.4. Narodna sestava prebivalstva
Delež Hrvatov na obravnavanem območju je do popisa leta 1991, ko je znašal 5,10 %,
naraščal, v obdobju od leta 1991 do leta 2002 pa je upadel na 3,18 %. V nekaterih občinah je
delež Hrvatov dosegel višek leta 1981, v ostalih leta 1991, v vseh pa je do leta 2002 močno
upadel. Omeniti velja tudi gibanje absolutnega števila hrvaškega prebivalstva. Na območju
proučevanja je bilo največje število hrvaškega prebivalstva leta 1991 in sicer 2890 oseb. Leta
2002 je število padlo na 1738 oseb, kar je celo manj kot leta 1961, ko je na območju
proučevanja živelo 1987 Hrvatov.
Delež prebivalstva, ki se je pri popisu leta 2002 po narodnostni pripadnosti opredelil za
Hrvate, je najvišji v občinah Rogatec (7,93 %), Rogaška Slatina (4,93 %) in Brežice (3,60 %),
najnižji pa v občinah Kozje, Šmarje pri Jelšah in Bistrica ob Sotli28, kjer ne presega enega
odstotka. Omeniti je potrebno, da je bil delež hrvaškega prebivalstva vedno najvišji v občini
Rogatec; najvišji je bil leta 1981 (13,97 %).
V Sloveniji je delež hrvaškega prebivalstva leta 2002 znašal 1,81 %, torej znatno manj kot na
območju proučevanja (3,18 %). Trend spreminjanja deleža je v Sloveniji enak kot na
obravnavanem območju, le da je višek je dosegel že leta 1981 z 2,93 %. Omeniti velja še
dejstvo, da je bil tako v Sloveniji kot na območju proučevanja delež hrvaškega prebivalstava
leta 2002 nižji kot leta 1961. V nasprotju z območjem proučevanja je bilo v Sloveniji
absolutno število hrvaškega prebivalstva leta 2002 višje kot leta 196129.

28

Za občino Bistrica ob Sotli za leto 2002 zaradi varovanja osebnih podatkov (premejhen numerus oseb) ni
podatkov o številu in deležu hrvaškega prebivalstva.
29
Leta 1961 se je v Sloveniji za hrvaško narodno pripadnost opredelilo 31.429 oseb (1,97 % prebivalcev), leta
2002 pa 35.642 oseb (1,81 % prebivalcev).
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Grafikon 1: Spreminjanje deleža hrvaškega prebivalstva v slovenskih občinah30 med 1961 in 2002
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Vir: Statistični urad..., 2005; Republika Slovenija…, 1991; Republika Slovenija…, 1991; Popis prebivalstva…,
1974; Popis stanovništva…, 1967

6.2. Območje na hrvaški strani meje
Obravnavano območje na hrvaški strani pokriva površino 402 km² in ima 44.843 prebivalcev.
Gostota prebivalstva na območju znaša 111,5 ljudi na km² in je višja kot na ozemlju celotne
Hrvaške, kjer znaša 78,5 ljudi na km². Najgosteje je območje poseljeno na južnem delu in na
posameznih območjih v bližini večjih naselij na osrednjem in severnem delu območja. Po
gostoti prebivalstva z 273,6 ljudmi na km² izstopa občina Brdovec. Območje je najredkeje
poseljeno v osrednjem delu, občina z najmanjšo gostoto prebivalstva je občina Zagorska Sela
(47,9 ljudi na km²).

30

Podatki za občine, ki so nekdaj spadale pod občino Šmeje pri Jelšah, so nam bili dostopni le od leta 1981 dalje.
To je vzrok, da smo na grafikonu prikazali tudi krivuljo za celotno nekdanjo občino Šmarje pri Jelšah.
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Preglednica 7: Število prebivalcev, površina ozemlja in gostota prebivalstva v hrvaških občinah leta 2001
Brdovec
Desinić
Dubravica
Đurmanec
Hum na Sutli
Klanjec
Kraljevec na Sutli
Kumrovec
Marija Gorica
Pregrada
Tuhelj
Zagorska Sela
skupaj

število prebivalcev

površina v km²

ljudi na km²

10.287

37,6

273,6

3478

45

77,3

1586

20,6

77

4481

58,8

76,2

5476

37

148

3234

26

124,4

1815

26,6

68,2

1854

15,9

116,6

2089

17,2

121,5

7165

67,3

106,5

2181

25

87,2

1197

25

47,9

44.843

402

111,5

Vir: Državni zavod..., 2005

6.2.1. Osnovne demografske značilnosti
Število prebivalcev na obravnavanem območju je v obdobju od leta 1961 do 1991 stalno
upadalo, nato pa je začelo stagnirati. Število prebivalcev v večini občin še vedno upada,
stagnacija je posledica rasti števila prebivalstva v občinah na jugu območja, v zaledju Zagreba.
Posebno hitra je rast prebivalcev je v najjužnejših občinah Brdovec (število prebivalcev se
močno povečuje že od leta 1961) in Marija Gorica (trend spreminjanja števila prebivalcev je
pozitiven od leta 1991). Upad prebivalstva je najmočnejši v občinah Zagorska Sela, Desinić in
Kraljevec na Sutli. Izpostaviti velja občino Zagorska Sela, kjer se je število prebivalcev v
zadnjih štiridesetih letih prepolovilo. V primerjavi s Hrvaško je trend spreminjanja števila
prebivalcev obraten. Na državni ravni se je število prebivalcev povečevalo do leta 1991, nato
pa v obdobju do leta 2001 upadlo za približno 350.000 oseb in je po številu primerljivo z
letom 1971. Poglavitni vzrok za to je bila vojna na območju Hrvaške v devetdesetih letih.
Indeks gibanja števila prebivalstva za celotno območje za obdobje 2001/1961 znaša 86,2, za
Hrvaško pa 106,7. Za obdobje 2001/1991 znaša omenjeni indeks za obravnavano območje
100,1, za Hrvaško pa 92,8. Omeniti velja, da ima za obdobje 2001/1961 indeks preko 100,
torej pozitivno spremembo števila prebivalcev, le občina Brdovec (158,1). V obdobju
2001/1991 so imele indeks preko 100 štiri občine, od katerih so tri na skrajnem jugu
obravnavanega območja, v bližini Zagreba.
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Indeks staranja za obravnavano območje znaša 92,4 in je v primerjavi s Hrvaško, ki ima
indeks staranja 91,9, rahlo manj ugoden. Indeks staranja je najugodnejši v najjužnejši občini
Brdovec (75,8) ter v najsevernejših občinah Đurmanec (77,1) in Hum na Sutli (80). Najmanj
ugoden je v občinah Zagorska Sela (194,4), Desinić (144), Tuhelj (122) in Kraljevec na Sutli
(121,9), katere, z izjemo zadnje, ležijo v osrednjem delu obravnavanega območja.

Preglednica 8: Demografske značilnosti prebivalstva v hrvaških občinah med 1961 in 2001

Brdovec
Desinić
Dubravica
Đurmanec
Hum na Sutli
Klanjec
Kraljevec na Sutli
Kumrovec
Marija Gorica
Pregrada
Tuhelj
Zagorska Sela
skupaj
Hrvaška
slovensko območje

leto 1961

leto 1971

leto 1981

leto 1991

leto 2002

indeks
01/61

indeks
01/91

indeks
staranja

6505

7207

8319

8762

10.287

158,1

117,4

75,8

5778

5145

4469

3808

3478

60,2

91,3

144

1963

1757

1625

1580

1586

80,8

100,4

109,8

5113

5182

4883

4759

4481

87,6

94,2

77,1

6004

6194

5902

5740

5476

91,2

95,4

80

3813

3806

3681

3537

3234

84,8

91,4

86

2775

2526

2191

1973

1815

65,4

92

121,9

2246

2174

1981

1914

1854

82,5

96,9

87

2412

1962

1860

1862

2089

86,6

112,2

93,7

10.077

8900

8047

7391

7165

71,1

96,9

89,4

2947

2708

2250

2161

2181

74

100,9

122

2391

2053

1650

1332

1197

50,1

89,9

194,4

52.024

49.614

46.858

44.819

44.843

86,2

100,1

92,4

4.159.696

4.426.221

4.601.469

4.784.265

4.437.460

106,7

92,8

91,9

56.612

(l. 2002)
54.740

(i. 02/61)
97,1

(i. 02/91)
96,7

(l. 2002)
98,9

56.391

55.478

56.585

Vir: Državni zavod..., 2005; Statistični urad..., 2005; Narodnosni i…, 1998; Republika Slovenija…., 1991;
Republika Slovenija…., 1981; Popis prebivalstva…, 1973; Popis stanovništva…, 1967

6.2.2. Izobrazbena sestava prebivalstva
Izobrazbena sestava prebivalstva je, po podatkih popisa prebivalstva leta 2001, najboljša na
skrajnem jugu obravnavanega območja, v občinah Brdovec in Marija Gorica. Najslabša je v
občinah Desinič in Zagorska Sela v osrednjem delu območja. V občini Desinić ima osnovn
šolo oziroma še nižjo stopnjo izobrazbe kar 70,7 % prebivalstva. Visok odstotek prebivalstva z
omenjenimi stopnjami izobrazbe je tudi v občinah Kraljevec na Sutli (64,7 %), Pregrada (64,6
%) in Zagorska Sela (63,2 %).
V primerjavi s Hrvaško je izobrazbena sestava prebivalstva na območju proučevanja slabša,
državnega povprečja ne dosegata niti občini z najboljšo izobrazbeno sestavo prebivalstva.
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Preglednica 9: Izobrazbena sestava prebivalstva v hrvaških občinah leta 200131 v odstotkih
brez
izobrazbe

nepopolna
osnovna

osnovna

srednja

višja

visoka

magisterij,
doktorat

Brdovec
Desinić
Dubravica
Đurmanec
Hum na Sutli
Klanjec
Kraljevec na Sutli
Kumrovec
Marija Gorica
Pregrada
Tuhelj
Zagorska Sela
skupaj
Hrvaška

1,5

14,6

19,7

56,2

2,9

3,6

0,3

slovensko območje (l. 2002)

6,3

38

26,4

26,8

1,1

1

0

1,6

9,3

44,6

39,7

1,7

2,4

0,3

3,1

25,9

26,1

41,1

2

1,7

0,1

1

27,8

23,5

42,8

2,4

2,4

0,1

1,2

24,5

30

37,8

2,5

3,1

0,1

1,7

33,9

29,1

31,8

1,5

1,5

0,1

1,1

18,9

32,3

41,3

2,1

2,6

0,1

0,5

18,8

24

49,5

1,9

3,4

0,1

2,4

33,4

28,8

31,5

1,8

1,9

0,1

1,4

30,9

27,3

35,7

2,1

1,7

0,1

2

31,9

29,3

34,4

1

1,3

0

2,1

25

26,1

41,4

2,1

2,4

0,1

2,9

15,8

21,8

47,1

4,1

7,3

0,5

0,8

7,6

31

52,4

3,8

4

0,4

Vir: Državni zavod..., 2005; Statistični urad...., 2005

6.2.3. Zaposlitvena sestava prebivalstva
Zaposlitvena sestava prebivalstva je podana na podlagi popisa prebivalstva leta 2001. Pri
analizi deleža aktivnega prebivalstva je uvodoma potrebno omeniti relativno nizek delež na
stopnji države, ki znaša le 44 %. Delež aktivnega prebivalstva od vsega prebivalstva se med
hrvaškimi občinami zelo razlikuje in variira od 43,8 % (Đurmanec) do 59,7 % (Kraljevec na
Sutli). Kar v štirih občinah omenjeni delež presega 50 %. Preseneča dejstvo, da gre v vseh
štirih primerih za občine z neugodno demografsko strukturo. Delež je v vseh občinah, razen v
občini Đurmanec, višji od državnega povprečja.
Med občinami zelo variira tudi delež brezposelnega prebivalstva, ki je najnižji v občinah
Desinić (5 %), Pregrada (8,2 %) in Kraljevec na Sutli (8,5 %). Najvišji je v občinah Dubravica
(23,1 %) in Kumrovec (21,9 %). Delež brezposelnega prebivalstva na obravnavanem območju
(16,8 %) je nižji kot na državnem nivoju (20,4 %).

31

V hrvaškem popisu prebivalstva obstaja tudi kategorija “neznano”. Njene vrednosti so nizke, za “skupaj” npr.
0,7 %.
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Preglednica 10: Nekatere osnovne skupnine prebivalstva glede na zaposlitev v hrvaških občinah leta 2001

Brdovec
Desinić
Dubravica
Đurmanec
Hum na Sutli
Klanjec
Kraljevec na Sutli
Kumrovec
Marija Gorica
Pregrada
Tuhelj
Zagorska Sela
skupaj
Hrvaška

število
prebivalcev

aktivni
prebivalci

%
aktivnega
prebivalstva
od vsega
prebivalstva

10.287

4789

46,6

3944

845

17,7

3478

1660

47,7

1577

83

5

delovno
aktivni
prebivalci

brezposelne
osebe

%
brezposelnega
prebivalstva

1586

705

44,5

596

109

15,5

4481

1961

43,8

1509

452

23,1

5476

2593

47,4

2233

360

13,9

3234

1571

48,6

1341

230

14,6

1815

1083

59,7

991

92

8,5

1854

869

46,9

679

190

21,9
21,3

2089

990

47,4

779

211

7165

3960

55,3

3637

323

8,2

2181

1090

50

914

176

16,2

1197

614

51,3

534

80

13

44.843

21.885

48,8

18.734

3151

14,4

4.437.460

1.952.619

44

1.553.643

398.976

20,4

54.740

25.665

46,9

21.103

4562

17,8

slovensko območje (l. 2002)

Vir: Državni zavod..., 2005; Statistični urad..., 2005

Največje razlike znotraj obravnavanega območja so v deležu zaposlenih v primarnem sektorju,
ki variira od 1,6 % v občini Brdovec, do 54,3 % v občini Kraljevec na Sutli. Primarni sektor
prevladuje v petih občinah. Edini občini, v katerih so prebivalci zaposleni pretežno v
sekundarnem sektorju, sta na skrajnem severu obravnavanega območja. Gre za občini
Đurmanec in Hum na Sutli. Terciarni sektor prevladuje v petih občinah, najvišji delež
predstavlja v občini Brdovec, kjer znaša 53,2 %. V hrvaškem popisu prebivalstva je poleg
zgornjih kategorij in kategorije “neznano” tudi kategorija “na delu v tujini”, ki v slovenskem
popisu prebivalstva ne obstaja več. Delež prebivalstva v omenjeni kategoriji je najvišji v
občinah Hum na Sutli (27,5 %), Zagorska Sela (19,7 %) in Brdovec (10,7 %), najnižji pa v
občini Tuhelj (2,8 %).
V primerjavi s Hrvaško ima obravnavano območje več kot enkrat večji delež zaposlenih v
primarnem sektorju (23,1 %; Hrvaška 11,3 %), nekaj večji delež zaposlenih v sekundarnem
sektorju (31,7 %; Hrvaška 26,4 %) in znatno manjši delež zaposlenih v terciarnem sektorju
(34,4 %; Hrvaška 52,9 %). Delež zaposlenih v tujini je na obravnavanem območju (10 %) višji
kot v celotni državi (8 %).
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Preglednica 11: Zaposleni po sektorjih v hrvaških občinah leta 2001 v odstotkih
primarni

Brdovec
Desinić
Dubravica
Đurmanec
Hum na Sutli
Klanjec
Kraljevec na Sutli
Kumrovec
Marija Gorica
Pregrada
Tuhelj
Zagorska Sela
skupaj
Hrvaška
slovensko območje (l. 2002)

sekundarni

terciarni

neznano

na delu v tujini

1,6

33,3

53,2

1,2

10,7

44,3

25,8

21,6

0,6

7,6

26,5

22,2

46,1

1,9

3,4

8,4

46,1

35,2

0,9

9,4

10,1

36,2

24,9

1,3

27,5

19,5

38,5

38,7

0,5

2,8

54,3

18,2

23,9

0,1

3,5

18,9

27,7

45,8

0,5

7,2

6,2

34,8

49,4

1,2

8,5

42,4

29,6

21,6

0,4

6,1

37

26,5

31,3

1

4,3

37,3

20,6

22,1

0,4

19,7

23,1

31,7

34,4

0,8

10

11,3

26,4

52,9

1,4

8

6,9

37

50,9

5,2

n.p.32

Vir: Državni zavod...2005; Statistični urad...,2005

Glede na zgornje kazalce o delovni aktivnosti, brezposelnosti in prevladujočem sektorju
zaposlitve ter na podlagi demografskih kazalcev lahko sklepamo, da je na hrvaški strani zelo
velik delež ostarelega kmečkega prebivalstva. To nam dajejo slutiti velik delež aktivnega
prebivalstva, majhen delež brezposelnih ter neugodna demografska struktura v občinah z
najvišjim deležem zaposlenih v primarnem sektorju.

6.2.4. Narodna sestava prebivalstva
Delež Slovencev na območju je do popisa leta 1991, ko je znašal 1,25 %, naraščal, v obdobju
od leta 1991 do leta 2001 pa je upadel na 1,01 %. V večini obravnavanih občin je delež
Slovencev dosegel višek leta 1991, v treh je delež dosegel višek leta 2001, v dveh leta 1981, v
občini Brdovec pa že leta 1971. Izmed treh občin, v katerih je delež slovenskega prebivalstva
dosegel višek leta 2001, je le v očini Đurmanec ta delež višji zaradi večjega absolutnega
števila slovenskega prebivalstva. V ostalih dveh občinah je vzrok zmanjšanje števila
prebivalstva in posledično rast deleža Slovencev. Število slovenskega prebivalstva je na
obravnavanem območju doseglo višek leta 1991, ko je tu živelo 560 Slovencev, do leta 2001
se je število Slovencev znižalo na 455.
32

Delež zaposlenih v tujini slovenskega dela obravnavanega območja znaša 2,1 %, vendar so ti že zaobjeti v
ostalih štirih kategorijah.
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Delež prebivalstva, ki se je pri popisu leta 2001 po narodnostni pripadnosti opredelil za
Slovence, je najvišji v občinah Hum na Sutli (2,83 %) in Kraljevec na Sutli (1,16 %), najnižji
pa v občinah Tuhelj (0,28 %) in Pregrada (0,22 %). Najvišji delež Slovencev v obravnavanih
občinah v celotnem obdobju po letu 1961 je bil leta 1991 v občini Hum na Sutli, ko je znašal
3,29 %.
Na Hrvaškem je delež slovenskega prebivalstva leta 2001 znašal 0,30 %, kar je znatno manj
kot na območju proučevanja (1,01 %). Velika razlika med Hrvaško in obravnavanim
območjem je v trendih gibanja deleža in števila slovenskega prebivalstva. Na obravnavanem
območju je delež slovenskega prebivalstva naraščal do leta 1991 (1,25 %) in nato upadel (leta
2001 je znašal 1,01 %). Prav tako je upadlo absolutno število slovenskega prebivalstva, ki je
leta 2001 skoraj enako kot leta 1971. Na Hrvaškem je trend upadanja deleža in števila
Slovencev prisoten v celotnem obdobju po letu 1961. Delež in število slovenskega
prebivalstva sta na Hrvaškem leta 2001 (0,30 %; 39.162) znašala le še tretjino deleža in števila
slovenskega prebivalstva iz leta 1961 (0,94 %; 13.173).

Grafikon 2: Spreminjanje deleža slovenskega prebivalstva v hrvaških občinah med 1961 in 2001
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6.3. Primerjava slovenskega in hrvaškega območja
Pri primerjavi demografskih značilnosti obeh območij, lahko sprva ugotovimo, da se trend
gibanja števila prebivalcev med območjema zelo razlikuje. Na slovenskem območju je bil do
leta 1991 opazen rahel trend naraščanja števila prebivalcev, ki se je nato spremenil v trend
močnega upadanja. Na hrvaškem območju je bil do leta 1991 opazen močan trend upadanja
števila prebivalcev, ki se je nato spremenil v stagniranje.
Grafikon 3: Spreminjanje števila prebivalcev na obravnavanem območju med 1961 in 2001/2002
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Obe območji sodita med depopulacijski, saj se v večini občin število prebivalcev že od leta
1961 zmanjšuje. Prav tako jima je skupno, da je padanje števila prebivalcev najmočnejše v
osrednjem, najbolj ruralnem delu. Drugačna je razporeditev območij z rastjo števila
prebivalcev. Na slovenski strani se število prebivalcev povečuje na severnem delu območja,
na hrvaški strani pa na južnem delu območja. Pomembna je še ena razlika. V občinah na
slovenskem delu območja, kjer se je število prebivalcev povečevalo v celotnem obdobju od
1961 do 2002, je v zadnjem času rast le še minimalna. Lahko bi rekli celo, da število
prebivalcev stagnira. V edini hrvaški občini, kjer se je število prebivalcev povečevalo v
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celotnem obdobju od 1961 do 2001, je rast še vedno visoka, v obdobju 1991 do 2001 pa je
zaznati pozitivne trende rasti števila prebivalcev še v nekaterih drugih občinah.
Indeks staranja je za hrvaško območje (92,4) ugodnejši kot za slovensko območje (98,9).
Območjema je skupno, da imata v občinah na severnem delu zelo ugodne indekse staranja. Na
slovenskem območju so indeksi staranja za posamezne občine povsod drugje neugodni,
medtem ko je na hrvaškem območju tudi v osrednjem in južnem delu območja nekaj občin z
ugodnim indeksom staranja.
Gostota poselitve na hrvaškem delu obravnavanega območja (111,5 ljudi na km²) je večja kot
na slovenskem delu obravnavnega območja, kjer znaša 81,9 ljudi na km².

Karta 2: Osnovni demografski kazalci

Izobrazbena sestava prebivalstva je boljša na slovenskem kot na hrvaškem območju.
Slovensko območje ima višji delež prebivalstva z dokončano podiplomsko, visoko, višjo,
srednjo in osnovno šolo ter nižji delež prebivalstva z nepopolno osnovno šolo ali brez
36
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izobrazbe. Največje razlike so v deležu prebivalstva z nepopolno osnovno šolo, ki na
slovenskem območju znaša 7,6 %, na hrvaškem območju pa 25 %. Na obeh območjih je
najboljša izobrazbena sestava prebivalstva na južnem, najslabša pa v osrednjem delu območja.

Grafikon 4: Izobrazbena sestava prebivalstva na slovenskem delu obravnavanega območja za leto 2002
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Grafikon 5: Izobrazbena sestava prebivalstva na hrvaškem delu obravnavanega območja za leto 2001
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Pri zaposlitveni strukturi je najprej potrebno omeniti večji delež aktivnega prebivalstva (48,8
%) in manjši delež brezposelnega prebivalstva (14,4 %) na hrvaški strani. Na slovenski strani
omenjeni vrednosti znašata 46,9 % oziroma 17,8 %. Omeniti je potrebno, da ima v obeh
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kategorijah hrvaško območje ugodnejše vrednosti od vrednosti na ravni države. Slovensko
območje ima v obeh kategorijah manj ugodne vrednosti, kot so te na ravni države.

Grafikon 6: Zaposlitvena sestava prebivastva na slovenskem delu obravnavanega območja za leto 2002
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Grafikon 7: Zaposlitvena sestava prebivalstva na hrvaškem delu obravnavanega območja za leto 2001
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Velike razlike med območjema so v zaposlitveni strukturi delovno aktivnega prebivalstva po
sektorjih. Največje so v deležu zaposlenih v primarnam sektorju, ki na slovenskem območju
znaša 6,9 %, na hrvaškem območju pa 23,1 %. Razlike so velike tudi v deležu zaposlenih v
terciarnem sektorju, ki na slovenskem območju znaša 50,9 %, na hrvaškem območju pa 34,4
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%. Pri primerjavi je potrebno omeniti tudi dejstvi, da je v kategoriji “neznano” na slovenskem
območju skoraj 5 % več oseb kot na hrvaškem območju ter da v slovenskem popisu, pri
zaposlitveni sestavi prebivalstva, ni kategorije “na delu v tujini”, v katero spada 10 % oseb na
hrvaškem območju. Ob predpostavki, da so slednji v večini zaposleni v sekundarnem in
terciarnem sektorju, to zmanjša razlike med območjema v deležu zaposlenih v teh dveh
sektorjih. V tujini je zaposlenih 2,1 % delovno aktivnih prebivalcev slovenskega območja.

Karta 3: Izobrazbena in zaposlitvena sestava prebivalstva

6.4. Dosedanje oblike čezmejnega sodelovanja na obravnavanem območju
V poglavju “Geografija obmejnosti” smo omenili, da je državna meja lahko pri razvoju
obmejnih območij ovira, “filter” ali povezovalni element. Pri tem igra veliko vlogo interes
obmejnega prebivalstva, ki je mnogokrat posledica predhodnih stikov s prebivalstvom na
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drugi strani meje. Za Posotelje lahko trdimo, da so bili ti stiki od srednjega veka naprej
pozitivni in zelo močni.
Sem lahko med drugim štejemo skupen boj proti Turkom ter skupen hrvaško-slovenski
kmečki upor leta 1573, ki je imel žarišče prav v Posotelju (Zgodovina Slovencev, 1979). Na
visoko stopnjo čezmejne povezanosti kaže tudi veliko število čezmejnih zakonskih zvez. Med
oblike čezmejnega sodelovanja lahko štejemo tudi čezmejno zaposlovanje, dvolastništvo, ter
čezmejno obiskovanje zdravstvenih in šolskih ustanov, na katere je imela vzpostavitev
državne meje izrazito negativen vpliv.
Na tem metu želimo navesti nekatere primere čezmejnega sodelovanja v novejšem obdobju,
pred letom 1991, ko je imela meja na Sotli še upravno-administrativni značaj. Vzroki za
sodelovanje v tem obdobju so bili mnogokrat podobni interesi na lokalni ali regionalni ravni,
pomembno vlogo pa je imela tudi tradicija čezmejnih stikov.
Med pomembnejše primere čezmejnega sodelovanja v Posotelju v tem obdobju štejemo:
- skupen projekt zajezitve Sotle v bližini Vonarja z namenom skupne rabe akumulacijskega
jezera (Cimperšek, Čuješ, Hustič, 1997);
- oblikovanje spominskega parka Trebče na Kozjanskem in v Hrvaškem zagorju (Zupančič,
Cigale, Repolusk, 2001);
- gradnjo stanovanjskih blokov za delavce tovarne embalažnega stekla Straža iz Huma na Sutli
v Rogatcu (Bagola, 1997);
- gradnjo dela obsotelske železniške proge na odseku med Klanjcem in Kumrovcem (tudi
predor v soteski Zelenjak) na slovenski strani meje (Atlas Slovenije, 1996);
- čezmejno prodajo kmetijskih pridelkov brežiških kmetov v Zagreb in okolico (intervju 14,
2005);
- čezmejno prodajo pridelkov hrvaških kmetov slovenskim kmetijskim zadrugam (Stiperski,
Kochi Pavlakovich, 2001);
- gradnjo prve faze čistilne naprave pri Rogaški Slatini z namenom priključitve kanalizacije s
slovenskega in hrvaškega območja (intervju 4, 2005);
- gradnjo skladišča podjetja Vetropack iz Huma na Sutli na ozemlju Slovenije (intervju 2;
intervju 15, 2005);
- oskrbo Rogatca s plinom iz Huma na Sutli (intervju 2; intervju 15, 2005);

40

Problemi obmejnega območja Posotelja

- številne primere čezmejne oskrbe s pitno vodo (intervjuji, 2005);
- regulacijo toka reke Sotle na več mestih (intervjuji, 2005),
- čezmejno sodelovanje gasilskih, športnih, kulturnih, umetniških, lovskih in drugih društev
(intervjuji, 2005) in
- čezmejne zakonske zveze, čezmejno zaposlovanje, dvolastništvo, čezmejno obiskovanje
zdravstvenih in šolskih ustanov (intervjuji, 2005).

7. SLABOSTI IN PROBLEMI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
V poglavju “Slabosti in problemi obravnavanega območja” in v naslednjem poglavju
“Prednosti in razvojne možnosti obravnavanega območja”, povzemamo najpomembnejše
ugotovitve analize območja in podajamo ugotovitve s terenskega dela (intervjuji, anketiranje).
Čeprav je število opravljenih anket relativno majhno33, nam zbrani podatki ilustrirajo stanje in
dokazujejo določene procese. Kljub temu je število anketiranih premajhno, da bi iz rezultatov
analize anket lahko posploševali.

7.1. Potek mejne črte
Prvi katastrski načrti v Sloveniji segajo v leto 1826, reambulirali so jih sredi 19. stoletja
(Vrišer, 1996). Na podlagi takratnih izmer so zarisali katastrske občine. Geodeti Slovenije in
Hrvaške so že leta 1992 dobili nalogo, da pripravijo geodetsko dokumentacijo vključno z
izdelavo zemljevida v razmerju 1:5000 z vrisanimi podatki o mejni črti. Kopenska meja med
državama je bila razdeljena na 11 delovnih sektorjev, ki so bili določeni na podlagi občinske
in katastrske meje obeh držav. Skupna ugotovitev obeh delegacij je bila, da je stopnja
nejasnosti v sektorjih različna (Celar, 2002). Mejna črta po (oziroma ob) reki Sotli spada v 5.
sektor34, za katerega je bilo ugotovljeno, da je neskladij veliko, vendar so vsa manjša od 50 m.
Ta neskladja še niso bila stvar pogovorov, ker se v praksi tako majhna neskladja obravnavajo
šele, ko je sporazum o državni meji že podpisan in ratificiran. Rešuje jih razmejitvena
komisija, ki bo imenovana šele tedaj, ko bo omenjeni sporazum podpisan (intervju 7, 2005).
33

Anketiranih je bilo 126 oseb, od tega 65 na slovenski in 61 na hrvaški strani meje. Anketiranih je bilo najmanj
20 oseb v posameznem od šestih krajev, kjer smo anketirali.
34
Poteka od vključno občine Rogatec na severu, do izliva Sotle v Savo na jugu (Celar, 2002) in torej, z izjemo
kratke črte na severu občine Rogatec, teče le po reki Sotli.
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Tok reke Sotle se je v preteklosti spreminjal tako naravno kot umetno, meje katastrskih občin
pa so danes enake kot takrat, ko so bile prvič zarisane. Poglavitna vzroka za naravno
spreminjanje toka reke Sotle sta meandriranje in posledično spodjedanje bregov ter visoki
maksimalni pretoki. Med umetnimi vzroki prevladuje regulacija toka reke. Sotla je bila
regulirana po drugi svetovni vojni, ko se je, v iskanju najugodnejše rešitve, regulacije izvajalo
brez večjih ozirov na takratno republiško mejo. Zaradi tega se današnji tok reke Sotle na
nekaterih odsekih bistveno razlikuje od starega toka.
Primer poteka mejne črte po starem toku Sotle je prikazan na sliki 3. Iz slike je razviden nov,
izravnan tok reke Sotle in mejna črta, ki sovpada z mejo katastrske občine, ki poteka po
starem toku reke Sotle. Na sliki so vidni so tudi mrtvi rokavi Sotle ter železniška proga, ki na
tem mestu prečka državno mejo in na krajši razdalji poteka po slovenskem ozemlju.

Slika 3: Primer poteka mejne črte po starem toku reke Sotle

Vir: Raba: pregledovalnik…, 2005
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Zemljišča, ki so zaradi različnih razlogov danes na nasprotnem bregu reke Sotle, kot je ostalo
ozemlje njihove države, se v vsoti površin bistveno razlikujejo. Območja na desnem bregu
Sotle, ki spadajo pod Hrvaško pokrivajo večjo površino kot območja na levem bregu Sotle, ki
spadajo pod Slovenijo. Grobo oceno površine teh območij smo izračunali s pomočjo spletne
aplikacije Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (Raba:
pregledovalnik…, 2005)35. Te metode36 smo se poslužili, ker nam ni uspelo dobiti uradnih
podatkov o njihovi površini. Po naših ocenah znaša površina ozemlja, ki je na desnem bregu
Sotle in spada pod Hrvaško 1,41 km². Posebno veliko je območje pred izlivom Sotle v Savo,
katerega površina znaša 0,76 km². Površina ozemlja na levem bregu Sotle, ki spada pod
Slovenijo, znaša 0,87 km².
Po pogovorih z lokalnim prebivalstvom in z anketiranjem smo prišli do ugotovitve, da dejstvo,
da mejna črta ne teče točno po reki Sotli, za večino ne predstavlja problema. Večina
anketiranih meni, da poteka mejne črte ni potrebno spreminjati (urediti po novem toku reke
reke Sotle). V kategoriji ne “vem/drugo” so bili med anketiranimi najpogosteje navajani
odgovori, da se jim to vprašanje ne zdi pomembno ali da mejna črta že poteka po reki Sotli.

Preglednica 12: Mnenje anketiranih prebivalcev o poteku mejne črte
poteka mejne črte ni potrebno
spreminjati

slovenska stran
hrvaška stran
skupaj

bolje bi bilo, da bi mejna črta tekla
po reki Sotli (sedanja struga)

ne vem / drugo

52,3 %

15,4 %

32,3 %

57,4 %

16,4 %

26,2 %

54,8 %

15,9 %

29,4 %

Vir: anketiranje, 2005; numerus 126

Tudi če povzamemo mnenja prestavnikov lokalnih oblasti ugotovimo, da za mejno črto
smatrajo reko Sotlo. Slednje je tudi posledica dejstva, da gre v večini primerov neskladij za
majhna ozemlja, do večjih neskladij med Sotlo in mejno črto pride na jugu območja, na meji
med občinama Brežice in Brdovec. Kljub temu tam na občinskem nivoju glede tega nimajo
večjih problemov ali sporov, omenjajo nekatere manjše probleme, pa tudi težave, ki jih imajo
zaradi takega poteka mejne črte kmetje, o čemer bo govora v nadaljevanju. Do zapletov lahko
35

Namen aplikacije je pomoč kmetom pri računanju površin njihovih parcel, ki jih navajajo v vlogah za
subvencije.
36
Merili smo površine ozemelj med matico reke Sotle in državno mejo. Državna meja je v aplikaciji narisana na
podlagi meja katastrskih občin po digitalnem katastrskem načrtu. V vsoto smo všteli le tista izmerjena ozemlja, ki
so po površini presegala 0,01 km2. Takih ozemelj je bilo skupaj 42, od tega 23 slovenskih na levi strani reke
Sotle in 19 hrvaških na desni strani reke Sotle.
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vseeno prihaja v primeru gradnje objektov tik ob reki, npr. čistilnih naprav ali ob morebitnih
novih regulacijah (intervjuji, 2005). Na podlagi intervjujev sklepamo, da v primeru pobude
zamenjave teh območij, lokalne oblasti tej pobudi ne bi nasprotovale.
Takšna izmenjava je v praksi izvedljiva in zanjo obstaja realna možnost. Dogovoriti bi se bilo
potrebno za tovrstne zamenjave na celotni slovensko-hrvaški mejni črti, v okviru celovitega
dogovora, pri čemer bi se poskušalo ozemlja zamenjati znotraj posameznih manjših območij.
V primeru območja ob reki Sotli, bi se v slučaju takšne zamenjave verjetno zamenjala ozemlja
ob celotnem toku reke. Pred izlivom Sotle v Savo, bi bil na desnem bregu Sotle kos hrvaškega
ozemlja, katerega površina bi bila razlika površine slovenskih in hrvaških območij na
nasprotnih straneh Sotle37 (intervju 7, 2005).
Z namenom da bi pridobili informacije o dejanskem formalno-pravnem vidiku problematike
poteka mejne črte po reki Sotli, smo intervjuvali predstavnika policijske uprave Krško, pod
upravo katere spada tudi občina Brežice, kjer so odstopanja mejne črte od današnjega toka
Sotle največja. Slovenska in hrvaška policija se, pri izvajanju kontrole in ukrepov, strogo
držita poteka mejne črte. V praksi npr. slovenska policija ne posreduje pri kršitvah zakona
oziroma predpisov na ozemlju, ki je na desnem bregu Sotle, a spada po katastru pod Hrvaško,
temveč le obvesti za to pristojne organe na hrvaški strani meje. Enako velja za hrvaško stran
(intervju 13, 2005).
Kljub temu, da odsek slovensko-hrvaške meje po reki Sotli velja za neproblematičnega
(intervju 7, 2005), kar so nam to potrdili tudi intervjuvani predstavniki lokalnih oblasti, je tudi
tu prišlo do nekaterih manjših problemov. Po vzpostavitvi državne meje med Slovenijo in
Hrvaško, so nekateri slovenski lovci lovili na površinsko največjem območju na desnem bregu
reke Sotle, ki spada po katastru pod Hrvaško. Gre za območje pred izlivom Sotle v Savo. Po
skupnem sestanku predstavnikov policije in lovcev, na katerem so slednjim pojasnili, da
omenjeno območje spada pod Hrvaško, do teh problemov ni več prihajalo (intervju 13, 2005).

37

Glede na naše izračune površin teh območij, bi se to ozemlje relativno dobro pokrivalo z današnjih hrvaškim
ozemljem na tem območju.
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7.2. Pretok ljudi
Na odseku slovensko-hrvaške meje, ki teče po reki Sotli, je 16 mejnih prehodov, od tega 13
cestnih (2 mednarodna, 4 meddržavni, 7 obmejnih) in trije železniški (vsi mednarodni). Med
slednjimi obratuje le železniški mejni prehod Dobova, ki je t.i. mejna kontrolna točka38. To
pomeni, da so na mejnem prehodu, poleg mejne in carinske kontrole, tudi veterinarski in
fitosanitarni inšpekcijski nadzori. Mejni prehod Dobova je edini tovrstni železniški mejni
prehod na slovensko-hrvaški meji. V neposredni bilžini sta še cestna mednarodna mejna
prehoda Gruškovje/Macelj na severu in Obrežje/Bregana na jugu. Slednjih nismo vključili v
nadaljnje analize, ker ju ne loči reka Sotla. Zaradi tranzitne pomembnosti smo ju kljub temu
označili na karti 1.

Preglednica 13: Mejni prehodi na odseku slovensko-hrvaške meje na reki Sotli
mednarodni

meddržani

obmejni

Bistrica ob Sotli/
Razvor
Dobovec/Lupinjak

Rogatec/Hum na Sutli

Rogatec I/
Klenovec Humski39
Rajnkovec/Mali Tabor
Podčetrtek/
Luke Poljanske
Sedlarjevo/Plavić 42
Nova vas ob Sotli/
Draše
Stara vas-Bizeljsko/
Doljni Čemehovec
Rakovec/Kraj Donji

Imeno/Miljana
Orešje/Mihanović Dol
Rigonce/Harmica

Železniški (vsi
mednarodni)
Dobova/Savski Marof
Rogatec/Đurmanec40
Imeno/Kumrovec41

Vir: Predstavitev slovenskih…, 2005

Gostota mejnih prehodov na odseku slovensko-hrvaške meje na reki Sotli je, glede na ostale
odseke slovensko-hrvaške meje, velika43. Po drugi strani je število prehodnih mest za
prebivalstvo na obmejnih območjih, ki so močno prepletena, vedno premajhno, kar velja tudi
za Posotelje.

38

B.I.P. - border inspection point.
Še ni zgrajen.
40
Zaprt.
41
Zaprt.
42
Zaprt do popravila mostu.
43
Slovensko-hrvaška kopna meja je dolga 670 km, na njej je 60 mejnih prehodov (24 mednarodnih, 12
meddržavnih, 24 obmejnih) (Predstavitev slovenskih..., 2005). Leta 1991 je bilo ob slovensko-hrvaški meji
odprtih 26 mejnih prehodov različnih kategorij (Klemenčič, 2001).
39
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Odprtje obmejnih mejnih prehodov leta 2003, oziroma kasneje, je olajšalo prehod čez mejo
prebivalcem, ki imajo obmejne prepustnice, ni pa bistveno sprostilo prometa na mednarodnih
in meddržavnih mejnih prehodih, ki se nahajajo na prometnejših cestah. Poleg prehoda meje
na mejnih prehodih različnih kategorij, je lastnikom obmejnih prepustnic in kmetijskih
vložkov prehod meje omogočen tudi na drugih prehodnih mestih, ki so vpisana v dokumentu.
Tovrstnih prehodnih mest je na obravnavanem odseku slovensko-hrvaške meje šest44. Število
izdanih obmejnih prepustnic in kmetijskih vložkov se na slovenski strani v zadnjem času
zmanjšuje, kar nakazuje na dejstvo, da so si zainteresirani prebivalci slovenskega dela
obmejnega območja tovrstno dokumentacijo večinoma že uredili. Podatkov o številu izdanih
dokumentov na hrvaškem obravnavanem območju nam ni uspelo dobiti.

Slika 4: Prehodno mesto Kunšperk / Risvica

fotografirano: junij, 2005

44

Trlično 1 (138)/Hromec, Rogatec I/Klenovec Humski, Tržišče/Mali Tabor, Zg. Imeno/Bratkovec,
Kunšperk/Risvica, Sp. Rigonce 01/most čez Sotlo (Baza ..., 2005).
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število izdanih dokumentov

Grafikon 8: Število izdanih obmejnih prepustnic in kmetijskih vložkov v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah45
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Vir: Baza ..., 2005

število izdanih dokumentov

Grafikon 9: Število izdanih obmejnih prepustnic in kmetijskih vložkov v Upravni enoti Brežice46
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Vir: Baza ..., 2005

Na podlagi anketiranja obmejnega prebivalstva smo prišli do ugotovitve, da na območju
proučevanja hrvaško obmejno prebivalstvo pogosteje prehaja mejo kot slovensko. Najmanj
enkrat tedensko mejo prehaja 68,9 % anketiranih Hrvatov in 33,9 % anketiranih Slovencev.
Enkrat letno ali manj, mejo prehaja 4,5 % anketiranih Hrvatov in 15,4 % anketiranih
Slovencev. V Sloveniji mejo najpogosteje prehajajo prebivalci Rogatca, kjer najmanj enkrat

45

V Upravni enoti Šmarje pri Jelšah so obmejne prepustnice začeli izdajati marca 2002, kmetijske vložke pa
februarja 2003. V grafikonu so podatki o številu izdanih listin od začetka izdajanja listin do vključno aprila 2005.
46
V Upravni enoti Brežice so obmejne prepustnice začeli izdajati marca 2002, kmetijske vložke pa septembra
2002. V grafikonu so podatki o številu izdanih listin od začetka izdajanja listin do vključno aprila 2005.
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tedensko mejo prečka 35 % anketiranih, sledita Dobova in Podčetrtek. Na Hrvaškem mejo
najpogosteje prehajajo prebivalci Huma na Sutli, kjer mejo najmanj enkrat tedensko prečka
90,4 % anketiranih, sledita Kumrovec in Šenkovec.

Grafikon 10: Pogostost prehajanja meje anketiranih prebivalcev
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Vir: anketiranje, april 2005; numerus 126

Ugotovili smo tudi, da se je obseg čezmejnih stikov s pojavom državne meje zmanjšal, čeprav
ne za veliko. Zmanjšal se je obseg stikov tako s sorodniki, kot s prijatelji in znanci. Za najbolj
stabilne so se izkazali stiki s sorodniki. Obseg čezmejnih stikov se je v vseh kategorijah bolj
zmanjšal po mnenju slovenskega, kot po mnenju hrvaškega anketiranega prebivalstva. Na
vprašanje so v anketi odgovarjali le tisti anketiranci, ki so imeli čezmejne stike pred
vzpostavitvijo državne meje. Rezultati so prikazani v grafikonu 11.
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Grafikon 11: Sprememba intenzivnosti stikov anketiranih prebivalcev zaradi vzpostavitve državne meje
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vir: anketiranje, 2005; numerus 46; 49; 46; 50; 54; 41

V zadnjih letih se število prehodov meje v Obsotelju zmanjšuje, kar je razvidno iz uradnih
podatkov o številu potnikov čez mejne prehode, ki so prikazani v grafikonu 12. Pri tem je
potrebno poudariti, da približno 80 % celotnega zmanjšanja števila potnikov v obdobju 20002004 predstavlja zmanjšanje števila potnikov na meddržavnem mejnem prehodu
Rigonce/Harmica47. Iz tega lahko sklepamo, da je šlo večinoma za potnike, ki so prehajali
mejo zaradi nakupov, čemur bomo več pozornosti posvetili v nadaljevanju. Pri branju
grafikona je potrebno upoštevati tudi, da so bila leta 2003, oziroma kasneje, po SOPS odprta
prehodna mesta za imetnike ustreznih dokumentov in da prehodi potnikov čez ta mesta v
statistiki niso zaobjeti. Kljub temu, da iz podatkov ni razvidno kateri potniki so prebivalci
obmejnega območja, lahko v okviru danih podatkov sklepamo, da število prehodov lokalnega
prebivalstva čez mejo rahlo upada. Iz grafikona je razviden tudi porast števila potnikov čez
obmejne mejne prehode. V letu 2004 jih je bilo 548.975 od skupaj 7.114.697 potnikov čez
cestne mejne prehode na reki Sotli, kar je 7,7 %.

47

Mejni prehod se nahaja na jugu obravnavanega območja, v občinah Brežice in Brdovec.
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Grafikon 12: Število potnikov čez cestne mejne prehode na reki Sotli med 2000 in 2004
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Vir: Število potnikov…, 2005

“Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo 1. maja 2004 že začela delno izvajati določila
schengenskega pravnega reda, in sicer z izvajanjem določil vizumske politike EU in z
okrepljenim nadzorom ilegalnega priseljevanja” (Kdaj bo…, 2005). Slednje se izraža prevsem
s povečevanjem števila policistov v obmejnem pasu ter z zaostrovanjem kontrole na mejnih
prehodih. Oboje je moteče za lokalno prebivalstvo. Nekatere prebivalce, ki živijo v obmejnem
pasu na slovenski strani, moti velika prisotnost policije, ki je po njihovih besedah veliko večja
kot v ostalih delih Slovenije. Veliko hrvaških prebivalcev obmejnega pasu, ki pogosto
prehajajo mejno črto, se pritožuje nad preostro kontrolo slovenskih policistov na mejnih
prehodih. Še posebno moteče je na meji pogosto zastavljeno vprašanje “kam greste?”, ki po
besedah hrvaških prebivalcev obmejnega pasu preveč posega v njihovo intimnost. Zaradi tega
jim je prehod meje neredko neprijeten, nekaterim včasih celo odbijajoč. Prebivalci na obeh
straneh meje, kateri pogosto prehajajo mejo, izpostavljajo problem novih policistov na
delovnih mestih na mejnih prehodih. Novi policisti namreč potrebujejo nekaj časa, da začnejo
domačine drugače obravnavati in kraju bivanja primerno opravljati manj strog nadzor.
Število policistov se torej, zaradi uvajanja schengenskega mejnega režima, na slovenski strani
meje povečuje48. Povečuje pa se le število policistov, ki skrbijo za nadzor meje in
48

Kot primer navajamo, da je bilo v policijski upravi Krško (pokriva občine Brežice, Krško in Sevnica) leta 1999
377, maja 2005 591, po uvedbi schengenskega mejnega režima, pa je predvidenih 712 sistemiziranih delovnih
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preprečevanje nedovoljenih čezmejnih migracij in s tem povezane kriminalitete. Ti policisti ne
opravljajo drugih nalog, izjemoma le v primeru interventnih nalog. Število policistov na
hrvaški strani meje se (na območju, ki meji na policijsko upravo Krško) zaenkrat ne povečuje
(intervju 13, 2005).
Pri problematiki pretoka ljudi je potrebno izpostaviti tudi problem ilegalnih prehodov čez
mejo. Število prestreženih liegalnih migrantov na slovensko-hrvaški meji je bilo, zaradi
začetka vojne na območju bivše Jugoslavije, največje kmalu po vzpostavitvi državne meje
med Slovenijo in Hrvaško, v letih 1992 in 1993. V naslednjih letih se je število zmanjšalo in
doživelo nov vrhunec leta 2000. Po letu 2000 se je število prestreženih ilegalnih migrantov
znatno zmanjšalo, kar je posledica manjšega števila ilegalnih prehodov čez mejo. Slednje je
posledica spremembe kazenskega zakonika za tovrstna kazniva dejanja49, strožje kontrole na
mejnih prehodih ter strožjega nadzora v obmejnem pasu. Slednji se izvaja v policijskih in
civilnih vozilih. Zgoraj omenjeni trendi spreminjanja števila prestreženih ilegalnih migrantov
so podobni za celotno slovensko-hrvaško mejo in za mejo po reki Sotli.
Omeniti je potrebno tudi, da je odnos prebivalcev do meje izrazito selektiven. Nekaterim je
vzpostavitev državne meje prekinila zaslužek, drugim otežila stike s prijatelji, sorodniki ali
znanci. Nekaterim pa je omogočila stabilna in relativno dobro plačana delovna mesta v mejni
policiji, carini, ali drugih spremljajočih dejavnostih (Špes, 2001).
O selektivnosti vpliva vzpostavitve državne meje na vsakdanje življenje prebivalstva, smo se
prepričali z anketiranjem. Vsakdanje življenje anketiranega prebivalstva se je zaradi
vzpostavitve državne meje leta 1991 v povprečju poslabšalo, kar je razvidno iz grafikona 13.
V povprečju se je vsakdanje življenje najbolj poslabšalo prebivalcem Podčetrtka, najmanj pa
prebivalcem Šenkovca. Razvidno je tudi, da je vpliv na posamezne anketirance zelo različen,
nekaterim se je vsakdanje življenje bolj, drugim spet manj poslabšalo, tretjim se ni
spremenilo. Zaradi vzpostavitve državne meje se je življenje nekaterim anketirancem iz Huma
na Sutli celo izboljšalo. Glede na rezultate anketiranja predvidevamo, da se je na

mest. Število sistemiziranih delovnih mest predstavlja najvišje dovoljeno število zaposlenih v policijski upravi,
sem pa štejemo vse zaposlene, “od snažilke, do komandirja”. (intervju 13, 2005).
49
Po spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika leta 1999, je za kaznivo dejanje pomoči pri nelegalnem
prehodu meje predvidena kazen do 8 let zapora (prej do 3 leta), policistom je pri preprečevanju tovrstnih kaznivih
dejanj dovoljena uporaba strelnega orožja ter psov brez nagobčnikov (intervju 13, 2005).
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obravnavanem območju vsakdanje življenje bolj poslabšalo slovenskemu kot hrvaškemu
prebivalstvu.

Grafikon 13: Sprememba vsakdanjega življenja anketiranih prebivalcev zaradi vzpostavitve državne meje
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Vir: anketiranje, 2005; numerus 126

Grafikon 14: Vpliv vzpostavitve državne meje na vsakdanje življenje anketiranih prebivalcev
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Prav tako, kot je vzpostavitev državne meje na nekatere vplivala negativno, na nekatere
pozitivno, na druge pa sploh ne, je bil tudi sam vpliv vzpostavitve meje na nekatere prebivalce
močnejši kot na druge. Iz rezultatov anketiranja, ki so prikazani v grafikonu 14, je razvidno,
da je vzpostavitev državne meje v povprečju bolj ali manj vplivala na večji del anketiranih.
Najmočneje je vplivala na prebivalce Huma na Sutli, Podčetrtka in Kumrovca. Najmanjši
vpliv je vzpostavitev državne meje imela na prebivalce Šenkovca. Glede na veliko število
čezmejnih stikov prebivalcev Rogatca, preseneča relativno majhen vpliv vzpostavitve državne
meje na prebivalce tega naselja.
Stari mejni režim, ki je temeljil na policijskih dogovorih med državama iz leta 1991 in 1992,
se je s 1. januarjem 2003 spremenil in se začel prilagajati določilom SOPS-a, ki je popolnoma
stopil v veljavo s 1. aprilom 2003 (Kalin, 2004). Danes je režim na meji strožji, kot je bil v
preteklih letih in že zelo podoben bodočemu schengenskemu režimu. Po določbah
schengenskega pravnega reda, ki določa standard nadzora zunanjih meja in kontrole za
državljane tretjih držav, je t.i. poenostavljeni režim prehajanja meja50 možen na podlagi
bilateralnih sporazumov med schengensko državo in sosednjo državo nečlanico Evropske
unije. Med take sporazume sodi tudi SOPS. V predpristopnih pogajanji Slovenije je bil SOPS
sprejet s strani Evropske unije brez omejitev, do uveljavitve Schengenskega sporazuma. V tem
obdobju bo predvidoma še ena evalvacija SOPS-a. V organih Evropske unije je v pripravi
posebna uredba, ki bo urejala obmejni režim in promet enotno v vseh članicah. Slovenija si
zelo prizadeva, da bi določbe SOPS-a lahko v celoti ali v čim večjem delu izvajali tudi po
uveljavitvi schengenskega pravnega reda v Republiki Sloveniji in da bi bilo čim več olajšav v
uredbi Evropske unije (Kako bo…, 2005). Slovensko-hrvaška meja bo postala schengenska
meja konec leta 2006 ali v začetku leta 2007 (Koliko bo…, 2005).
Države članice Evropske unije, ki nimajo zunanjih meja unije, se zavzemajo za prehajanje
državne meje izključno na mejnih prehodih. V primeru, da bi v bodoči uredbi o obmejnem
režimu Evropske unije obveljalo to pravilo, bi bila prehodna mesta določena po SOPS-u v
nasprotju z uredbo. Slovenija bo naredila vse, kar je v njeni moči, da se bo SOPS izvajal v
celoti. V primeru ukinitve prehodnih mest bi to najbolj prizadelo kmete dvolastnike, pod
vprašaj pa bi postavilo tudi celovito uveljavitev načel, ki so v zvezi s turističnimi conami
vgrajena v sporazum. V primeru sprejetja tovrstne uredbe, bi bilo med najbolj prizadetimi
50

simplified border crossing regime
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obmejnimi območji Evropske unije prav slovensko-hrvaško obmejno območje, kjer so
čezmejni stiki zgodovinsko pogojeni in med najmočnejšimi. Za obmejna območja novih članic
lahko celo trdimo da so najmočnejši (intervju 7, 2005).
Uvedba in izvajanje schengenskega mejnega režima bo za čezmejne stike in sodelovanje
velika preizkušnja, saj je strog mejni režim za tovrstne dejavnosti zelo omejujoč. Poleg tega
obdobje ostrejšega nadzora meje verjetno ne bo kratko. Vzroki za to so nekateri današnji
problemi v Evropski uniji, ki lahko časovno odmaknejo vstop novih članic, problemi v zvezi
začetkom hrvaških pristopnih pogajanj ter dejstvo, da je potrebnega relativno veliko časa,
preden se schengenska meja prestavi na zunanjo mejo nove države članice Evropske unije.
Kljub nekaterim pozitivnim premikom glede pretoka ljudi čez mejo, ki jih je, predvsem po
zaslugi SOPS-a, zaznati v zadnjem obdobju, je torej prihodnost v zvezi s tem dokaj negotova.

7.3. Pretok delovne sile, blaga in storitev
Meja je ovira tudi pretoku delovne sile, blaga in storitev, na kar v povprečju vpliva še močneje
kot na pretok ljudi. Vpliv na te kategorije, pa tudi na njihove podkategorije, je različen. Za
nekatere predstavlja nepremostljivo oviro, za druge zmanjšanje konkurenčnosti, za tretje
zaplete zaradi carinskih dajatev in povečanja administrativnega dela zaradi same meje, itd. Za
določene storitve meja sploh ne predstavlja ovire.
Razvoj neagrarnih dejavnosti po 2. svetovni vojni v obmejnih središčih, razvoj prometne
infrastrukture ter vzpostavitev avtobusnega in pojav osebnega prevoza, so omogočili čezmejno
zaposlovanje prebivalstva. Večinoma je šlo za zaposlovanje hrvaškega prebivalstva v
Sloveniji. Najpomembnejša vzroka za to sta bila višje plače in politika policentričnega razvoja
v Sloveniji (Stiperski, Kochi Pavlakovich, 2001). Zaradi slednjega so se v Sloveniji
industrijski obrati odpirali tudi v manjših in perifernejših krajih, česar pa ne moremo trditi za
Hrvaško zagorje. Glavni centri zaposlitve za hrvaško prebivalstvo iz obravnavanega območja
v Sloveniji so bili Rogatec (Gorenje Emcor), Rogaška Slatina (Steklarna Rogaška, Zdravilišče,
Kors), Celje z okolico (Cinkarna, Železarna Štore, Emo, Ingrad) in Brežice (Imv, Tovarna
pohištva Brežice), pa tudi Novo Mesto, Sevnica in Maribor (intervjuji, 2005). Iz Hrvaškega
zagorja so v Slovenijo, vse do Celja, vsakodnevno vozili delavski avtobusi, ki so vozili
delavce tudi iz bolj oddaljenih občin, npr. Tuhelj (intervju 8, 2005). Slovenci so se na
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Hrvaškem v večjem številu zaposlovali le izjemoma, z našega območja na primer v Humu na
Sutli (tovarna stekla v Straži) (Belec, 1993) in v Zagrebu (Zupančič, Cigale, Repolusk, 2001).
Pri čezmejnem zaposlovanju je šlo v večini primerov za delavce s srednješolsko ali nižjo
izobrazbo. Pri tem je potrebno poudariti, da je zaposlovanje slabše izobraženega in nižje
kvalificiranega prebivalstva v bližnjih zaposlitvenih centrih vzpostavilo polkmečko strukturo,
kjer je mlajše prebivalstvo večinoma zaposleno, starejše pa dela na kmetiji (Horvat, 1993).
“Po osamosvojitvi je prišlo do recesije v gospodarstvu obmejnega pasu iz več razlogov
(sprememba sistema, tehnološko-kapitalske spremembe, izguba jugovzhodnih tržišč, bližina
vojne in vojaških spopadov, socialni pretresi). Zato se je število delovnih mest zmanjšalo in
pogoji zaposlovanja zaostrili” (Zupančič, 2001, str. 32). Med prvimi odpuščenimi delavci so
bili, tudi zaradi uvedbe delovnih dovoljenj, pogosto čezmejni migranti, med katerimi si vsi
omenjenih dokumentov, zaradi različnih razlogov, niso mogli urediti. To je povzročilo veliko
porast nezaposlenosti na hrvaški strani meje, predvsem na severnem in v osrednjem delu
območja, kjer je bilo čezmejno zaposlovanje najpogostejše. V podjetjih, ki se s krizo niso
soočila, se število čezmejnih delovnih migrantov ni bistveno spremenilo. Nekateri Slovenci, ki
so delali na Hrvaškem, so zaradi nizkih plač, pa tudi zaradi “mehkega upokojevanja” sami
pustili službo (intervju 15, 2005).
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je položaj hrvaških delavcev v Sloveniji poslabšal.
Vzrok je dejstvo, da imajo pri zaposlitvi v Sloveniji zdaj prednost delavci iz držav članic
Evropske unije. Kot primer omenimo, da imajo nekateri mladi medicinski tehniki iz občine
Hum na Sutli, ki so si to smer izobraževanja izbrali z namenom, da bi dobili delo v Zdravilišču
Rogaška Slatina, zdaj probleme z zaposlitvijo (intervju 2, 2005).
Danes je večje število hrvaških delavcev zaposleno v Rogaški Slatini, Celju in Brežicah.
Uradnih podatkov o številu čezmejnih migrantov pred pojavom meje in danes nam ni uspelo
dobiti. Za primer lahko navedemo približne številke za občino Hum na Sutli. Pred pojavom
meje je bilo v Sloveniji zaposlenih preko 1500 delavcev, danes jih je približno 270 (intervju 2,
2005). Omeniti je potrebno tudi odvisnost Steklarne Rogaška od hrvaške delovne sile. Kljub
spodobni plači namreč v Sloveniji ni zanimanja za poklic steklopihalca, ki je za proizvodnjo v
steklarni nepogrešljiv (intervju 4, 2005).
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Že od začetka devetdesetih let je tudi na tem območju prisoten “problem pokojnin”, ki ga
imajo slovenski upokojenci, ki so bili zaposleni na drugi strani meje. Hrvaške pokojnine, ki jih
prejemajo Slovenci, ki so bili zaposleni na Hrvaškem, so nižje od slovenskih. Poleg tega
upokojenci ne dobijo rekreacijskega dodatka, ter še nekaterih drugih ugodnosti, ki bi jih
prejemali, če bi imeli slovensko pokojnino. Problem je najbolj pereč v Rogatcu. Ustanovljeno
je bilo društvo, ki s pritiski na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike
Slovenije skuša doseči, da bi slednje s svojimi prispevki omogočilo izenačenje pokojnin
hrvaških upokojencev v Sloveniji s slovenskimi pokojninami (intervju 15, 2005).
Nezadovoljni so bili tudi hrvaški upokojenci, ki prejemajo slovenske pokojnine. Od začetka
leta 2005, odkar velja v Sloveniji novi davčni zakon, so bile namreč njihove pokojnine, ker
med državama ni bilo ustreznega sporazuma, dvojno obdavčene in zato nižje51. Problem so 10.
junija 2005, na prvem delovnem sestanku vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške, na
Brionih, rešili s podpisom Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Predlagam, da…,
2005).
Omejitve pri pretoku blaga so zelo odvisne od vrste blaga, ki prehaja mejo. V grobem lahko
rečemo, da so najmanjše za industrijske izdelke in polizdelke, največje pa za kmetijske
pridelke.
Kot primer majhnega učinka omejitev pri pretoku blaga naj omenimo sodelovanje med
hrvaškim podjetjem Omco iz Huma na Sutli in Steklarno Rogaška, kateri omenjeni hrvaški
partner dobavlja orodje. S Slovenijo dobro sodeluje tudi podjetje Vetropack iz Huma na Sutli
(intervju 2, 2005)
Kot negativen primer naj navedemo primer podjetja Vino Brežice, ki je pred pojavom meje 90
% proizvodnje prodalo na hrvaški trg, predvsem v Zagreb. S pojavom meje in uveljavitvijo
določenih dajatev, se je blagovni tok močno zmanjšal. Podjetje se je moralo prestrukturirati v
proizvodnjo brezalkoholnih pijač in na druge stvari, s prodajo vina pa imajo težave še danes.
Velike probleme so po vzpostavitvi mejne črte imeli tudi brežiški kmetje. Pred pojavom meje
leta 1991, so kmetje iz občine Brežice večino svojih pridelkov prodali v Zagreb52. V največjih
51

Pokojnine so bile nižje za 16 % (pokojnina do 108.000 SIT) oziroma za 33 % (pokojnina nad 108.000 SIT)
(Hrvatska vlada..., 2005).
52
Naselje Zagreb je imelo leta 1991 706.770 prebivalcev (Narodnosni i…, 1998).
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količinah krompir in sadje. Izgubi največjega trga so se prilagodili deloma s prodajo na druga
tržišča, deloma pa z usmeritvijo v vzgajanje drugih kultur. Oboje, zaradi manjše donosnosti,
slabo nadomešča izgubo zagrebškega trga (intervju 14, 2005).
Vzpostavitev državne meje je z ekonomskega vidika negativno vplivala tudi na tiste hrvaške
kmete, ki so pred tem znaten del svojih pridelkov prodajali slovenskim kmetijskih zadrugam.
Izpada zaslužkov na hrvaškem tržišču niso uspeli nadomestiti (Stiperski, Kochi Pavlovich,
2001).
Celokupno gledano je pojav meje na pretok blaga vplival negativno. Poglavitni vzrok za to je
uvedba carinskih dajatev, ki so zmanjšale konkurenčnost blaga na čezmejnem trgu.
Na pretok storitev je imela meja zelo selektiven vpliv. Zelo se je zmanjšal pretok storitev v
privatnem storitvenem sektorju. Posebno velik udarec so utrpela podjetja ali samostojni
podjetniki, ki so imeli (zaradi dejavnosti ali lokacije) večino strank na drugi strani meje
(intervju 1, 2005).
Po drugi strani pojav meje ni imel posebnega vpliva na obseg čezmejnih energetskih in
komunalnih storitev v Posotelju. Vzajemno oskrbovanje obmejnega prebivalstva z
zdravstveno

neoporečno

vodo

za

pitje,

plinom

in

elektriko

ter

poštnimi

in

telekomunikacijskimi storitvami je predvideno tudi v SOPS-u. Na obravnavanem območju se
del občine Rogatec oskrbuje s plinom iz občine Hum na Sutli, del občine Hum na Sutli se
oskrbuje z vodo iz občine Rogaška Slatina, del občine Kumrovec pa se oskrbuje z vodo iz
Bistrice ob Sotli (intervjuji, 2005). Nihče izmed zgornjih partnerjev ne razmišlja o prekinitvi
oskrbe, potekajo celo pogovori o novih sodelovanjih. Občina Podčetrtek se, ker bi bilo bolj
praktično in ceneje, dogovarja o dobavi plina s Hrvaške preko občine Zagorska Sela (intervju
8, 2005). O plinifikaciji iz Hrvaške razmišljajo tudi v občini Bistrica ob Sotli, kakor tudi o
priključitvi na čistilno napravo v Kumrovcu, ki ima dovolj kapacitet in katere zbiralnik je le
100 metrov oddaljen od zbiralnika na slovenski strani (intervju 1; intervju 16, 2005).
Vzpostavitev državne meje je drastično zmanjšala obseg zdravstvenih storitev, ki so jih
prebivalci Posotelja pred tem koristili v sosednji republiki. Gre za prebivalce s hrvaške strani,
ki so predvsem na severnem in osrednjem območju proučevanja pogosto koristili zdravstvene
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storitve v Sloveniji. Vzrok je bila manjša oddaljenost zdravstvenih ustanov od njihovega kraja
bivanja. Zanimivo je dejstvo, da je pred pojavom meje večina žensk s severnega in osrednjega
dela hrvaškega območja rojevala v Celju. Velik delež žensk z južnega dela hrvaškega območja
je rojeval v Brežicah. Vzrok je dejstvo, da je bila pred vzpostavitvijo meje najbližja
porodnišnica na hrvaški strani za celotno hrvaško območje v Zagrebu. Zdaj je bolnica in
porodnišnica tudi v Zaboku. Danes se zdravstvenih storitev na drugi strani meje poslužujejo le
nekateri hrvaški delavci, ki so zaposleni v Sloveniji in zato upravičeni do zdravstvene oskrbe v
slovenskih zdravstvenih ustanovah (intervjuji, 2005).

7.4. Problemi v zvezi s čezmejnim lastništvom
S porokami in v povezavi s tem tudi z dedovanjem so prehajale nekatere parcele različnih
kmetijskih kategorij na hrvaški strani v last slovenskega prebivalstva in obratno na slovenski
strani v last hrvaškega prebivalstva. Z nastankom državne meje je postala zemljiška posest ob
nekdanji republiški meji dejansko dvolastniška (Belec, 1992). Nastanek državne meje je otežil
obdelovanje tovrstnih zemljišč iz več razlogov.
Eden večjih problemov je prehajanje mejne črte. Število mejnih prehodov in prehodnih mest
je sicer relativno veliko, a vseeno manjše kot je bilo pred pojavom meje, gotovo pa premajhno
za kmete dvolastnike. Poleg tega je za legalen prehod meje na prehodnih mestih izven mejnih
prehodov potrebno imeti posamezna prehodna mesta vidirana v obmejni prepustnici oziroma v
kmetijskem vložku. Nekateri lastniki, predvsem manjših parcel, se za ureditev teh listin ne
odločijo. Če osebe nimajo veljavnega kmetijskega vložka, čez mejo ne smejo prevažati
pridelkov, gnojil, ipd. brez fitosanitarne kontrole in plačila carinskih dajatev. To v praksi
pomeni, da jim je prevoz lastnih pridelkov čez mejo takorekoč onemogočen. Če nimajo niti
obmejne prepustnice, nimajo pravice niti do prehoda na obmejnih mejnih prehodih.
Slovenski kmetje dvolastniki se srečujejo še s problemom glede kmetijskih subvencij. Do
slednjih, pa tudi do pomoči v primeru naravih nesreč (suše, ipd.), namreč niso upravičeni, če
parcela, ki jo obdelujejo, ne spada pod slovensko katastrsko občino. Primeri takih parcel so
pogostejši na južnem delu območja. Gre večinoma za parcele na hrvaškem bregu Sotle, v
nekaterih primerih, zaradi poteka mejne črte, tudi za parcele na slovenskem bregu Sotle
(intervju 14, 2005).
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Meja povzroča težave tudi osebam, ki so lastniki vinograda v sosednji državi. Preko meje je
namreč dovoljen le prevoz grozdja in mošta, medtem ko prevoz vina v večjih količinah ni
dovoljen. Slednje predstavlja problem predvsem za tiste, ki so si v preteklosti ob vinogradu
uredili zidanico ali drug objekt za skladiščenje vina. Tovrstne težave imajo predvsem hrvaški
lastniki vinogradov v Sloveniji, ki jih je več kot slovenskih lastnikov vinogradov na Hrvaškem
(intervju 14, 2005).
V okviru terenskega dela smo si želeli ustvariti vtis o pogostosti pojava čezmejnega lastništva
in o morebitnem zmanjševanju tega pojava v prihodnje. Na anketno vprašanje “Ali je kdo iz
vaše družine lastnik parcele čez mejo?”, je pritrdilno odgovorilo 27 % anketiranih. Na
slovenski strani je pritrdilno odgovorilo 30,8 %, na hrvaški strani pa 23 % anketiranih. Delež
je bil najvišji v Dobovi (40 %), najnižji pa v Šenkovcu (5 %). Na podvprašanje “Ali lastnik
parcele razmišlja o prodaji ali zamenjavi parcele zaradi tega ker je na drugi strani meje?”, je
pritrdilno odgovorilo 23,5 % anketiranih; na slovenski strani 30 %, na hrvaški strani pa 14,3 %
anketiranih. Delež lastnikov parcel na drugi strani meje, ki razmišlja o prodaji, je najvišji
Dobovi, kjer znaša 50 %, najnižji pa je v Kumrovcu in Šenkovcu, kjer o prodaji parcele na
drugi strani meje ne razmišlja nihče izmed anketiranih, oziroma lastnikov parcel (anketiranje,
2005).

Grafikon 15: Lastništvo in morebitna prodaja parcel anketiranih prebivalcev
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Rezultati anketiranja nam sicer ne morejo podati realne predstave o absolutnem številu
dvolastnikov, prav tako nam ne morejo prikazati mnenja večine lastnikov o prodaji parcel
preko meje. Kljub temu pa nam lahko ilustrirajo stanje in procese. Na podlagi rezultatov lahko
sklepamo, da se bo delež čezmejnih lastnikov, ki živijo na obmejnem območju, v prihodnje
zmanjšal. Po pričevanjih nekaterih anketirancev, se je njihovo število od pojava meje že
zmanjšalo, poleg prodaje parcel, pa je vzrok za zmanjšanje njihovega števila tudi zamenjava
parcel. Trend prodaje in zamenjevanja čezmejnih kmetijskih zemljišč zaradi pojava državne
meje izpostavljata tudi Stiperski in Kochi Pavlakovich (Stiperski, Kochi Pavlakovich, 2001).
Uradnih podatkov o kmetih dvolastnikih nam ni uspelo dobiti.

7.5. Gospodarska struktura območja
Za obravnavano območje lahko rečemo, da spada med gospodarsko manj razvita območja, kar
velja še posebej za njegov osrednji del. Prav v osrednjem delu območja je najvišji tudi delež
zaposlenih v primarnem sektorju, ki je v posameznih občinah na hrvaški strani med sektorji
celo prevladujoč, kar ta del uvršča med izrazito agrarna območja. Omeniti velja dolgoletno
steklarsko tradicijo na severnem delu območja53, kjer je industrija tudi najbolj razvita.
Največji problem gospodarstva na obravnavanem območju, pa tudi v obeh državah, po letu
1991, je bil prehod iz planskega na tržno gospodarstvo oziroma tranzicija, pa tudi izguba
jugovzhodnih trgov in bližina vojne. Mnoga podjetja so bila zato prisiljena odpuščati delavce,
nekatera so se prestrukturirala, nekatera podjetja pa so propadla. Problemi so bili, ker je bila
država nekaj let v vojni, večji na hrvaški strani, kar je na gospodarstvo vplivalo zelo negativno
tudi na območjih, kjer ni bilo spopadov.
Pogost problem, ne le na obravnavanem območju, temveč tudi v širši regiji, je propadanje
določenih panog proizvodnje zaradi gospodarskih razmer na globalni ravni. Problem je
predvsem v cenovni nekonkurenčnosti delovne sile, zaradi česar je v največjih težavah
tekstilna proizvodnja. Najnovejši primer z obravnavanega območja je stečaj konfekcijskega
podjetja Mont iz Kozjega maja 2005 (Mont Kozje..., 2005). Zaradi poceni konkurence iz

53

Tovarna stekla Straža iz Huma na Sutli, ustanovljena leta 1860, je bila prva tovarna stekla na območju bivše
Jugoslavije (intervju 2, 2005).
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vzhodnoevropskih trgov, pa tudi zaradi nekaterih drugih razlogov, se je v težavah znašla tudi
Steklarna Rogaška (intervju 4, 2005).
Na območju je zaradi omenjenih razlogov pereč problem visoka nezaposlenost, ki je zelo
visoka na slovenski (17,8 %), nekaj nižja pa na hrvaški strani meje (14,4 %). Zaradi šibke
izobrazbene sestave je nezaposlenost na tem območju dolgoročni strukturni problem.
Pozitiven impulz nekaterim večjim podjetjem, predvsem na hrvaški strani, predstavlja v
zadnjih letih pritok tujega kapitala. V Humu na Sutli danes odlično poslujeta podjetji
Vetropack54, ki ima švicarskega lastnika in Omco, ki ima belgijskega lastnika (intervju 2,
2005). Terme Olimija iz Podčetrtka so lastnik Term Tuhelj55 (intervju 8, 2005), ki naj bi v
kratkem postale največje terme na Hrvaškem (Terme Tuhelj, 2005). Propadlo valjarno v
Kumrovcu je pred kratkim kupilo italijansko podjetje, ki načrtuje njeno prestrukturiranje v
tovarno za izdelavo strešnih konstrukcij (intervju 1, 2005).

Slika 5: Politična šola v Kumrovcu

fotografirano: junij, 2005
54
55

Bivša tovarna stekla Straža.
Bivše Tuheljske toplice.
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V Kumrovcu pa še vedno ostaja problem neizkoriščenosti ogromnih infrastrukturnih kapacitet.
Zaradi velikega simboličnega pomena Kumrovca v času Jugoslavije, je bilo tam zgrajenih več
pomembnih objektov, med njimi politična šola, spominski dom borcev, itd. Gre za velike,
drage in zelo izkoristljive objekte, ki pa so v lasti države, ki jih ne izkorišča niti ne vzdržuje,
zaradi česar ti objekti propadajo (intervju 1, 2005).
Manjšim podjetnikom in kmetom je največ problemov povzročil pojav mejne črte in omejitve
pri pretoku blaga in storitev, ki smo jih opisali že v prejšnjih poglavjih.
Pomemben element v gospodarstvu slovenskega obmejnega območja je trgovina. Do pred
nekaj leti je na celotnem območju proučevanja veliko hrvaških kupcev nakupovalo v
trgovinah in trgovskih centrih na slovenski strani meje. Glavna razloga sta bila nižja cena in
boljša kvaliteta izdelkov. V Rogatcu, Rogaški Slatini in v Brežicah z okolico so zgradili
trgovske centre, ki s svojo velikostjo ali številčnostjo presegajo potrebe prebivalstva na
slovenski strani meje in so bili namenjeni tudi hrvaškemu prebivalstvu (intervjuji, 2005). Na
Hrvaškem so se tovrstni centri, v primerjavi z drugimi tranzicijskemi državami, pojavili
relativno pozno, glavni vzroki so bili majhna kupna moč prebivalstva, neurejene lastniške
razmere in drugi podobni vzroki. V zadnjih nekaj letih je v Zagrebu in okolici močan trend
odpiranja domačih in tujih hipermarketov in nakupovalnih centrov (Lukić, Jakovčić, 2004).
Slednji danes z nizkimi cenami močno konkurirajo trgovskim centrom v Brežicah in okolici.
Da je hrvaških kupcev je v Brežicah z okolico manj, nam potrjujejo tudi uradni podatki o
številu potnikov čez mejne prehode. Število potnikov na meddržavnem mejnem prehodu
Rigonce/Harmica se je od leta 2000 (1.775.941 potnikov) do leta 2004 (1.105.336 potnikov)
(Število potnikov..., 2005) močno zmanjšalo. V trgovskih centrih v okolici Zagreba danes
nakupujejo nekateri slovenski kupci. Razlogi so v nižjih cenah določenega blaga in v povrnitvi
davka slovenskim kupcem na carini. Tovrstnih problemov nimajo v Rogatcu in Rogaški
Slatini, kjer se številčnost hrvaških kupcev, v primerjavi s prejšnjimi leti, ni zmanjšala. O
veliki pomembnosti nakupovanja kot vzroka za čezmejno potovanje, smo se prepričali tudi z
anketiranjem. Rezultate bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju.
Zelo pomembna gospodarska panoga, zaenkrat predvsem na slovenskem delu območja, je
turizem. Najpomembnejši je zdraviliški turizem, centra sta v Rogaški Slatini in v Podčetrtku
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na slovenski strani in v Termah Tuhelj na hrvaški strani meje. O vlogi turizma, od katerega si
v Posotelju veliko obetajo, bo več govora v nadaljevanju.

7.6. Stanje prometne infrastrkture
Obstoj ustreznega prometnega omrežja in druge infrastrukture je eden ključnih pogojev
čezmejnega sodelovanja in stikov. Omogoča namreč racionalno izrabo lokalnih virov in
komunikacijo med prebivalci z obeh strani meje, kakor tudi vpetost obmejnega območja v
širše medregioalne in mednarodne povezave (Zupančič, Cigale, Repolusk, 2001).
Že v orisu območja proučevanja smo omenili, da sta v neposredni bližimi Posotelja izredno
pomembni mednarodni cestni povezavi, “Ilirika” in “Phyrnska cesta”. Obe sta najkrajši cestni
povezavi Zagreba s srednjo in zahodno Evropo in zato za Hrvaško izrednega pomena.
Pomembnejše regionalne cestne povezave so na severnem delu območja med Celjem in
Krapino, na jugu območja med Brežicami in Zagrebom ter vzporedno z reko Sotlo na obeh
straneh meje. Najslabše je cestna infrastruktura razvita v osrednjem delu območja, kjer
predstavlja omejevalni dejavnik razvoja območja. Poleg tega je ta del tudi najbolj oddaljen od
glavnih cestnih prometnih poti. Stanje in razvejanost cestne infrastrukture na hrvaškem delu
obravnavanega območja je slabša kot na slovenskem delu. Kjub temu, da bi za slovensko stran
lahko rekli, da je cestna infrastruktura večinoma primerna številu in gostoti poselitve ter
tranzitni obremenjenosti, vseeno cestno infrastrukturo, na območju proučevanja kot celoti,
ocenjujemo kot nezadostno razvito.
Z vidika cestne infrastrukture je pojav meje leta 1991 prinesel določene težave. V času, ko je
meja na Sotli predstavljala le administrativno ločnico med republikama, je bila ponekod ob
reki Sotli potrebna le ena prometnica. S pojavom državne meje je bilo za normalen transport
prebivalstva potrebno urediti ceste na obeh straneh meje. Na hrvaški strani meje so morali
zgraditi cesto ob Vonarskem jezeru in cesto med Humom na Sutli in Lupinjakom (intervju 8,
2005) Poleg podvajanja infrastrukture je prišlo tudi do druge vrste problemov. Vzpostavitev
državne meje in dejstvo, da je mejni prehod Bistrica ob Sotli/Razvor mednarodni56, sta vzroka,
56

Najbližja mednarodna cestna mejna prehoda sta Dobovec/Lupinjak na severu in Obrežje/Bregana na jugu.

63

Problemi obmejnega območja Posotelja

da je na tem območju gost promet tovornjakov, zaradi česar načrtujejo izgradnjo novega
mejnega prehoda in razširitev stavb in pasov s parkirišči (intervju 16, 2005).
Prvo železniško progo na obravnavanem območju, ki Posotelje prečka na skrajnem jugu, so za
promet odprli leta 1862. Gre za dvotirno železniško progo, ki povezuje Ljubljano in Zagreb. Je
del X. mednarodnega železniškega koridorja in je izrednega pomena tudi v evropskem merilu.
Mednarodni železniški mejni prehod Dobova/Savski Marof, ki se nahaja na tej progi, je edini
železniški mejni prehod med Slovenijo in Hrvaško, na katerem so poleg carinske kontrole še
veterinarski in fitosanitarni inšpekcijski nadzori, in zato edini preko katerega je mogoč prevoz
določenih vrst blaga.
Železniška proga Grobelno-Rogatec-Dobovec je bila odprta leta 1903. Zgrajena je bila
predvsem zaradi razvoja turizma (Rogaška Slatina) in industrije (brusi, steklarne, mineralna
voda). Leta 1930 je bila odprta še železniška proga Dobovec-Krapina, ki je na tem mestu
povezala slovensko in hrvaško železniško omrežje (Rustja, 2003). Danes je na slovenski strani
končna postaja Sveti Rok, na hrvaški strani pa Đurmanec. Čezmejna povezava je bila
ukinjena, za njeno obnovitev ni pobud.
Železniška proga Stranje-Imeno-Kumrovec-Savski Marof je bila odprta leta 1960. Z
železniško postajo Stranje se je povezala na železniško progo Grobelno-Rogatec, z železniško
postajo Savski Marof pa na železniško progo Ljubljana-Zagreb. Odsek proge Stranje-Imeno se
je že v drugi polovici šestdesetih let izkazal za nerentabilnega, v devetdesetih letih pa so
večrat razmišljali o njegovi ukinitvi (Rustja, 2003). Železniška povezava med Slovenijo in
Hrvaško je bila po vzpostavitvi državne meje ukinjena. Od ukinitve povezave med državama
je na slovenski strani končna potaja v Imenem, na hrvaški strani pa je bila ukinjena celotna
železniška proga ob reki Sotli.
Danes potekajo med slovenskimi in hrvaškimi železnicami pogovori o obnovitvi odseka
Imeno-Savski Marof. Dela naj bi se začela letos, prav tako naj bi bil v letu 2005 odprt že prvi
odsek Savski Marof-Kumrovec. Predvideva se obnovitev celotne povezave do Imenega.
Razlogi za obnovitev železniške povezave so v spodbujevanju turizma in industrije na tem
območju. Vzpostavitev železniške proge bo omogočila železniški prevoz strešnih konstrukcij
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iz tovarne v Kumrovcu, v Kumrovcu in v Termah Olimia v Podčetrtku pa naj bi povečala tudi
število turistov. Služila bo tudi prevozu lokalnega prebivalstva (intervju 1, 2005).
Slika 6: Železniška proga Savski Marof-Kumrovec pri mejnem prehodu Rigonce-Harmica

fotografirano: junij, 2005

Železiška proga naj bi po obnovitvi ostala tako kot je, edina sprememba naj bi bila s slovenske
strani zahtevana dodatna postaja na slovenski strani meje med Klanjcem in Kumrovcem
(intervju 1, 2005). Glede same obnove in kasnejšega obratovanja železniške povezave, ni s
strani Slovenije ali z vidika Schengenskega mejnega sporazuma nobenih zadržkov, kljub
temu, da proga večkrat prehaja državno mejo (intervju 7, 2005).

7.7. Demografske razmere
V fevdalni dobi je bilo Posotelje skupaj s Hrvaškim zagorjem nosilec goste kmečke
naseljenosti in močne obdelanosti ter s tem pravi proizvodni steber fevdalne družbe. Problem
odseljevanja je na osrednjem delu slovenskega obravnavanega območja, predvsem na
Kozjanskem, prisoten odkar je z izgradnjo železniškega omrežja v devetnajstem stoletju to
območje izgubilo svoj nekdanji prometni pomen (Ilešič, 1974). Prav tako je problem
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odseljevanja že dalj časa prisoten v Hrvaškem zagorju, iz katerega se je prebivalstvo tekom
dvajsetega stoletja preseljevalo v bližnje, hitro rastoče mesto, Zagreb.
Demografske trende po letu 1961 smo analizirali v prejšnjem poglavju. Iz analize je očitno, da
je predvsem v osrednjem delu obravnavanega območja velik problem depopulacija in
ostarelost prebivalstva. Problem je še posebno pereč v občinah Bistrica ob Sotli in Kozje na
slovenski ter v občinah Desinić, Kraljevec na Sutli, Tuhelj in Zagorska Sela na hrvaški strani
meje.
Območja s tovrstnimi problemi uvrščamo med demografsko ogrožena območja. V večini
primerov gre za ruralna območja, kjer so vzroki za omenjene pojave tudi nekateri omejitveni
dejavniki, kot so razgibanost površja, odročna lega in skromne naravne možnosti za
gospodarski razvoj. Odseljuje se predvsem mlado prebivalstvo, ki v takem okolju nima velikih
možnosti za zaposlitev. Posledično je na takih območjih slabša tudi izobrazbena sestava. Prav
ustrezna starostna in izobrazbena sestava pa sta odločujoča dejavnika splošnega in
gospodarskega razvoja (Benkovič Krašovec, 2002). Slaba, ponekod v osrednjem delu območja
na hrvaški strani celo izredno slaba izobrazbena sestava, katero smo podrobneje analizirali v
prejšnjem poglavju, je torej zelo zaskrbljujoč in omejevalni dejavnik v prihodnjem razvoju teh
območij.
Z zmanjševanjem števila prebivalstva in stagniranjem ali nazadovanjem v razvoju, se manjša
tudi pomen naselij, ki lahko nazadujejo v pomembnosti v mreži centralnih naselij. To lahko
vodi v opuščanje nekaterih funkcij centralnih naselij na področju šolstva, zdravstvene oskrbe,
telekomunikacijskih storitvev, ipd., kar le še pospeši procesa depopulacije in staranja
prebivalstva.
Slaba demografska struktura je zelo resen problem na velikem delu obravnavanega območja.
V prihodnosti lahko pričakujemo še posebno hitro zmanjševanje števila prebivalstva na
območjih, kjer je indeks staranja najmanj ugoden. Trendi se v bližnji prihodnosti ne bodo
spremenili. Vzroki za to so periferna lega in splošno stagniranje teh območij, zniževanje
števila rojstev na lokalnem pa tudi na državnem nivoju ter že omenjeni neugoden indeks
staranja prebivalstva. Z vidika slednjega so v najslabšem položaju občine Bistrica ob Sotli in
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Brežice na slovenski in občine Zagorska Sela, Desinić, Tuhelj in Kraljevec na Sutli na hrvaški
strani meje.

8. PREDNOSTI IN RAZVOJNE MOŽNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
8. 1. Tradicija čezmejnega sodelovanja in nekatere skupne lastnosti obmejnega
območja
Meja po reki Sotli je že zelo stara, vendar pa je bila večino svojega obstoja notranjepolitična.
Območje ob reki Sotli je bilo mejno verjetno že konec 6. oziroma v začetku 7. stoletja, ko se je
končal proces naseljevanja Slovanov. Od 10. stoletja naprej je slovenski del spadal pod
Nemško cesarstvo, hrvaški del pa pod Ogrsko kraljevino. Od 16. stoletja naprej, ko je Ogrska
kraljevina postala del Habsburškega cesarstva, je meja po Soti notranjepolitična. V obdobju
prve Jugoslavije je po Sotli potekala meja med banovinami, po letu 1945 pa med republikama
Slovenijo in Hrvaško. Od leta 1991 po Sotli poteka državna meja (Zgodovina Slovencev,
1979).
Tudi takrat, ko je bil pomen meje več kot administrativen, meja na Sotli ni predstavljala
problematične, konfliktne linije. Veliko vlogo pri tem ima tudi pripadnost obeh narodov
katoliški cerkvi. V tem kontekstu je še enkrat potrebno izpostaviti skupen boj proti Turkom in
sodelovanje v kmečkih uporih, torej mnogokrat skupno zgodovinsko usodo.
Na veliko zgodovinsko povezanost obravnavanega območja je vplivalo tudi dejstvo, da se
slovenski in hrvaški narod nikoli nista spopadla (Kržišnik-Bukić, 1999). Krajše obdobje v
novejši zgodovini, ko sta si naroda stala na nasprotnih straneh, je bilo le v času druge svetovne
vojne, ko si bile ob reki Sotli ponekod celo postavljene mine (intervju 2, 2005) in bodeča žica,
vedar primarno zaradi tihotapstva (Bagola, 1997). Kot dejstvo, ki simbolizira čezmejno
povezanost slovenskega in hrvaškega obravnavanega območja, je potrebno omeniti, da je bila
mati dosmrtnega predsednika SFRJ Josipa Broza-Tita, rojenega v Kumrovcu, Slovenka iz
Trebč, ki se nahajajo v občini Bistrica ob Sotli.
V zgornjem in srednjem Obsotelju, kjer so bili stiki najštevilnejši in prepletanje slovenskega
in hrvaškega prebivalstva najmočnejše, so se razvili mnogi skupni običaji. Gre za običaje v
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zvezi z rojstvi, vasovanjem, porokami, prazniki, verovanjem, romanjem in smrtjo. Skupne so
tudi nekatere pripovedke in pesmi (Bagola, 1997).
Kljub opuščanju nekaterih starih običajev, so se z modernizacijo življenja v drugi polovici
dvajsetega stoletja, pojavile druge vrste čezmejnih prepletanj. Z industrializacijo se je pojavilo
čezmejno zaposlovanje, ki je mnogokrat celo preseglo okvir Posotelja. Vzpostavila se je
gostejša mreža zdravstvenih in šolskih ustanov, h katerim je prebivalstvo gravitiralo ne glede
administrativno delitev ozemlja. Pred letom 1991 so npr. mnogi otroci iz občine Zagorska Sela
zaradi bližine hodili v osnovno šolo v Podčetrtek (intervju 8, 2005), v steklarski šoli v Rogaški
Slatini so hrvaški dijaki predstavljali kar 60 % dijakov (intervju 4, 2005). Prebivalci
Hrvaškega zagorja so pogosto hodili v srednjo šolo v Celje ali Brežice, nekateri prebivalci
slovenskega dela Posotelja pa na višje ali visoke šole v Zagreb (Klemenčič, 2001; intervjuji,
2005). Tovrstni čezmejni stiki torej niso zajeli le Obsotelja, kot je značilno za prejšnje
obdobje, temveč celotno Posotelje, v nekaterih primerih pa tudi širše območje. Prav tovrstni
stiki so povzročili množičnejše preseljevanje prebivalstva na drugo stran meje, ki je v tem
obdobju doseglo največji obseg v vsej zgodovini.
Ob tako močni povezanosti je prišlo do velikega števila čezmejnih zakoskih zvez. Pri tem je
zanimivo dejstvo, da se se pogostje poročale Slovenke s Hrvati kot Hrvatice s Slovenci
(intervju 12; intervju 17; intervju 18, 2005). Zaradi velikega števila čezmejnih zakonskih zvez
je na tem območju veliko čezmejnih sorodstvenih vezi. Zelo pogoste so tudi čezmejne
prijateljske vezi. Tovrstne povezanosti je na drugih območjih ob slovensko-hrvaški meji manj.
Da je čezmejna povezanost na obravnavanem območju zelo močna, nam potrjujejo rezultati
anketiranja, ko so prikazani na grafikonu 16. Iz grafikona je razvidno, da je v Rogatcu in v
Humu na Sutli najvišji delež prebivalcev, ki imajo na drugi strani meje prijatelje ali sorodnike.
Iz grafikona je razvidno tudi, da je tovrstna povezanost najšibkejša v Podčetrtku in da ima
anketirano hrvaško prebivalstvo v povprečju več prijateljev in znancev čez mejo kot
anketirano slovensko prebivalstvo.
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Grafikon 16: Čezmejna poznanstva anketiranih prebivalcev

naselje

vir: anketrianje 2005, numerus 126

Zelo veliko povezanost prebivalcev Rogatca in Huma na Sutli nam nakazujejo tudi rezultati
anketiranja v zvezi s pogostostjo prehajanja meje, ki smo jih podrobneje opisali že v
podpoglavju “Pretok ljudi”. V Rogatcu mejo vsaj enkrat tedensko prehaja 35 % anketiranih
(največji delež v anketiranih naseljih na slovenski strani), v Humu na Sutli pa 90,4 %
anketiranih (največji delež v anketiranih naseljih na hrvaški strani). Zanimivi so tudi podatki o
številu potnikov na meddržavnem mejnem prehodu Rogatec/Hum na Sutli. Leta 2004 je mejni
prehod prestopilo 3.311.325 oseb, kar je več kot 40 % vseh potnikov, ki so tega leta prestopili
mejne prehode na reki Sotli (Število potnikov…, 2005).
Omeniti je potrebno še čezmejno povezanost na področju raznih društev. Najbolj persistentne
so povezave gasilskih društev, ki se s pojavom državne meje leta 1991 niso bistveno
spremenile. Vzpostavitev mejne črte leta 1991 je imela negativen vpliv na sodelovanje raznih
pevskih, šolskih, likovnih in drugih kulturnih društev, vendar je v zadnjih letih na tem
področju zopet zaznati povečanje stikov. Ponekod se celo obujajo nekateri stari običaji.
Ustaljena navada v večini čezmejnih občin je tudi vabljenje in udeležba predstavnikov
lokalnih čezmejnih oblasti na raznih prireditvah (intervjuji, 2005).
Pri naštevanju dejavnikov povezovanja ne moremo mimo verjetno najpomembenjšega, to je
zmožnost medsebojnega sporazumevanja. Slovenski in hrvaški jezik spadata v isto jezikovno
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skupino (južnoslovanski korpus) kar je v primerjavi slovensko-hrvaškega obmejnega območja
z drugimi slovenskimi obmejnimi območji velika prednost (Kržišnik-Bukić, 1999).
Dialekt na območju zgornjega Posotelja uvrščamo pod srednještajersko narečje, dialekt na
območju srednjega in spodnjega Posotelja pa pod kozjansko-bizeljsko narečje (Geografski
atlas Slovenije, 1998). Na severnem delu hrvaškega območja govorijo zagorsko-međimursko
narečje, na južnem delu pa spodnje sotelsko narečje. Obe narečji spadata v kajkavsko
jezikovno skupino (A Concise Atlas of the Republic Croatia & of the Republic of Bosnia and
Hercegovina, 1993). “V nekaterih slovenskih narečjih zasledimo nekatere jezikovne poteze
značilne za srbščino in hrvaščino. Vplivi teh dveh jezikov so hkrati z migracijskimi sunki
prebivalstva prihajali postopoma, razširili pa so se le do tam, kjer se začne teže prehodno
območje” (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 160). V Posotelju (še bolj pa v Obsotelju), kot
območju močnega čezmejnega prepletanja lokalnega prebivalstva, relativno pogostih
čezmejnih migracij in večinoma lahko prehodnega terena ob reki, se je tekom zgodovine na
obeh straneh meje razvil lokalni govor, ki si je zelo podoben. Tak slušni vtis smo dobili tudi
pri delu na terenu in pri anketiranju. Po podobnosti izstopa govor starejšega lokalnega
prebivalstva, občutno manjšo jezikovno podobnost pa je opaziti pri mlajših govorcih.
Kljub temu, da je lokalni govor, predvsem starejše populacije, v marsičem bolj podoben
lokalnemu govoru na nasprotni strani meje, kot nacionalnemu knjižnemu jeziku, smo se z
anketiranjem vseeno želeli prepričati o jezikovnem znanju obmejnega prebivalstva. Po
rezultatih anketiranja govori hrvaški jezik 100 % anketiranih prebivalcev na slovenski strani
meje, od tega 98,5 % aktivno in 1,5 % pasivno. Slovenski jezik govori 93,4 % anketiranih
prebivalcev na hrvaški strani meje. 72,1 % anketiranih govori slovenski jezik aktivno, 21,3 %
anketiranih pa pasivno. Brez Šenkovca na jugu, kjer je znanje slovenskega jezika najslabše, je
delež anketiranih hrvaških prebivalcev, ki govorijo slovenski jezik 97,6 %; aktivno govori
slovenski jezik 82,3 %, pasivno pa 14,6 % anketiranih.
Z anketiranjem smo želeli spoznati tudi najpomembnejše vzroke za čezmejno potovanje, med
katerimi so anketiranci lahko navedli več najpogostejših. Glede na rezultate analize, slovensko
obmejno prebivalstvo najpogosteje prehaja mejo zaradi obiska prijateljev (78,5 %
anketiranih), obiska sorodnikov (70,8 % anketiranih), izletov ali dopusta (49,2 % anketiranih)
in nakupov (29,2 % anketiranih). Hrvaško obmejno prebivalstvo najpogosteje prehaja mejo
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zaradi obiska prijateljev (82,3 % anketiranih), nakupov (80,3 % anketiranih), obiska
sorodnikov (65,6 % anketiranih) in izletov ali dopusta (60,7 % anketiranih).
Razlike med območjema so najbolj izrazite v deležu anketiranih, ki prehajajo mejo zaradi
nakupov, slednjih je na hrvaški strani (80,3 % anketiranih) veliko več kot na slovenski strani
(29,2 % anketiranih). Znatno več anketiranih prebivalcev s hrvaške, kot s slovenske strani,
prehaja mejo tudi zaradi obiska gostinskih lokalov, prireditev in izletov ali dopusta. Prehajanje
meje zaradi posesti je znatno pogostejše s strani slovenskih kot hrvaških anketirancev. Ostale
kategorije vzrokov prehajanja meje so dokaj izenačene.
Deleži anketiranih po vzrokih za prehajanje meje v nekaterih naseljih pomembno odstopajo od
deležev v ostalih naseljih. V Rogatcu in Humu na Sutli znatno višji delež anketirancev prehaja
mejo zaradi obiska sorodnikov. V teh dveh naseljih je najvišji tudi delež anketiranih, ki mejo
prehajajo zaradi obiska prijateljev. Ti rezultati še dodatno potrjujejo močno povezanost
prebivalcev Rogatca in Huma na Sutli. V Humu na Sutli je znatno nad povprečjem tudi delež
anketiranih, ki prehajajo mejo zaradi zaposlitve, obiska gostinskih lokalov, obiska kulturnih
prireditev in nakupov. Prehajanje meje zaradi nakupov je znatno nad povprečjem tudi med
anketiranimi v Kumrovcu.
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Grafikon 17: Vzroki anketiranih prebivalcev za prehajanje meje

Vir: anketiranje, 2005; numerus 126
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V nekaterih naseljih se za nekatere kategorije ni opredelil nihče izmed anketirancev. Posebej
izstopa, da v Dobovi nihče od anketiranih za vzrok čezmejnega potovanja ni navedel obiska
prireditev in gostinskih lokalov in da v Šenkovcu nihče od anketiranih za vzrok čezmejnega
potovanja ni navedel obiska posesti. Slednje je po našem mnenju posledica dejstva da v
relativno majhen numerus anketirancev nismo uspeli zajeti oseb s tovrstnimi nameni
čezmejnega potovanja. Dobova je namreč blizu Zagreba, ki ponuja obilo raznovrstnih
kulturnih prireditev in ima pestro ponudbo gostinskih lokalov, Šenkovec pa je relativno veliko
suburbano naselje z nizkim deležem kmečkega prebivalstva, katerega v naš vzorec očitno
nismo uspeli zajeti.
Mnoge skupne lastnosti obmejnega območja, lingvistična sorodnost in velika povezanost
prebivalcev so dediščina, ki ji velja posvetiti posebno pozornost tudi v prihodnje. Te lastnosti
so velika prednost pri oblikovanju oziroma pospeševanju lokalnih čezmejnih povezav v
prihodnje. Omeniti pa je potrebno, da imata največ skupnih lastnosti območji ob mejni črti, z
oddaljevanjem od nje se podobnost in prepletenost hitro zmanjšujeta.

8.2. Pozitiven odnos do čezmejnega sodelovanja
Ključen element pri čezmejnem povezovanju je pozitiven odnos in pripravljenost prebivalstva
ter lokalnih oblasti za sodelovanje. Močne sorodstvene in prijateljske vezi so pri tem velikega
pomena. Pomembni faktorji v našem primeru so tudi sama reliefna izoblikovanost površja in
posledična razporeditev infrastrukture ter pomoč v obliki sofinanciranja skupnih projektov s
strani Evropske unije.
O pozitivnem odnosu prebivalstva do čezmejnega sodelovanja smo se prepričali z
anketiranjem. Da je potrebno čezmejno sodelovanje spodbujati na gospodarskem področju
meni 93,9 % anketiranih na slovenskem območju in 100 % anketiranih na hrvaškem območju.
Potrebo po krepitvi čezmejnega kulturnega in društvenega sodelovanja vidi 89,2 %
anketiranih na slovenskem območju in 96,7 % anketiranih na hrvaškem območju. Sedanja
raven odnosov je zadovoljujoča za 9,2 % anketiranega prebivalstva na slovenski strani meje in
4,9 % anketiranega prebivalstva na hrvaški strani meje.

72

Problemi obmejnega območja Posotelja

Čezmejnemu sodelovanju na različnih področjih so lokalne oblasti naklonjene zaradi
obojestranskih koristi. Omenili smo že obstoječe sodelovanje na infrastrukturnem področju in
načrte v zvezi s sodelovanjem na področju dobave plina in obnovitve železniške povezave v
prihodnje. Edinstven način čezmejnega sodelovanja predstavlja predvidena gradnja skladišča
podjetja Vetropack iz Huma na Sutli na ozemlju Slovenije57. Močno čezmejno sodelovanje je
na celotnem obravnavanem območju v prihodnosti predvideno tudi na turističnem področju.
Območje na obeh straneh meje je sicer blizu velikih centrov in pomembnih prometnih poti, a
vseeno gospodarsko nepomembno in periferno. Slednje in pa sama reliefna izoblikovanost
območja, ki ima glavno os ob reki Sotli, predvsem v srednjem in zgornjem Posotelju kličeta
po skupnem čezmejnem razvoju in medsebojnem dopolnjevanju. Tega se zavedajo tudi
predstavniki lokalnih oblasti na obeh straneh meje, ki v čezmejnih občinah vidijo
pomembnega partnerja v nadaljnem razvoju.
Ob primerni spodbudi je pripravljenost za čezmejno sodelovanje še večja. Dokaz za to je
obojestransko veliko zanimanje za črpanje sredstev iz skladov Evropske unije, ki so
predvideni za razvoj območij ob njenih zunanjih mejah.

8.3. Turistični potencial
Turizem je gospodarska panoga, na katero na obravnavanem območju v prihodnosti resno
računajo. Na nekaterih območjih ima turizem dolgoletno tradicijo, med njimi izstopa Rogaška
Slatina, kjer so mineralno vodo odkrili že stari Rimljani, v 17. stoletju pa je kot zdraviliški kraj
postala znana po vsej Evropi (Slovenija. Turistični…, 1996).
Območje ima za razvoj turizma ugodne naravne predispozicije. Sem štejemo razgiban relief in
slikovito naravno pokrajino, predvsem pa vrelce s termo-mineralno vodo. Začetek turizma na
obravnavanem območju sega v prvo polovico 19. stoletja, ko so bile v Rogaški Slatini
57

Podjetje Vetropack, zaradi velikosti objektov in neugodne lege, na hrvaški strani reke Sotle nima prostora za
širitev. Na slovenski strani Sotle je tudi zdajšnje skladišče, zaradi česar so imeli v podjetju po vzpostavitvi mejne
črte veliko težav. Novo skladiče bo na drugem mestu, prav tako na slovenski strani reke Sotle. Po dogovoru bo
dostop do skladišča mogoč s hrvaške strani z mostom preko Sotle. Skladišče bo na slovenski strani ograjeno,
vendar bo moral biti s slovenske strani omogočen dostop carini, policiji in intervencijam, npr. gaslicem ob
primeru morebitnih nesreč (intervju 2; intervju 15, 2005).
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zgrajene prve turistične kapacitete (Slovenija. Turistični…, 1996). Turizem v Rogaški Slatini
je že v preteklosti ugodno vplival na razvoj infrastrukture na širšem območju, blaginjo
lokalnega prebivalstva in razvoj nekaterih dopolnilnih dejavnosti. Danes se poleg Zdravilišča
Rogaška na slovenski strani meje z zdraviliškim turizmom ukvarjajo tudi v termah Olimia v
Podčetrtku, na hrvaški strani meje pa v Termah Tuhelj. O bogastvu širšega območja s termomineralno vodo priča tudi dejstvo, da so v neposredni bližini še Terme Čatež na slovenski in
Krapinske toplice na hrvaški strani meje.
Turistični potencial imajo tudi kulturnozgodovinske znamenitosti obravnavanega območja. Na
slovenski strani velja omeniti muzej na prostem v bližini Rogatca, ki prikazuje življenje in
delo kmetov in obrtnikov iz 19. in začetka 20. stoletja z območja Rogatca in je največji muzej
na prostem v Sloveniji. Veliko kulturnozgodovinsko vrednost ima zdraviliški kompleks v
Rogaški Slatini. V samostanu v Olimjah je lekarna, ki je bila, ustanovljena leta 1765, med
prvimi v tem delu Evrope (Slovenija. Turistični…, 1996). Omeniti velja tudi Svete gore na
Orlici, ki so ena najstarejših romarskih poti v Sloveniji (intervju 16) in znamenite baročne
freske v viteški dvorani v gradu v Brežicah, ki so največje v Sloveniji (Brežice, 2005)
Svojevrstna posebnost so tudi repnice na Bizeljskem.
Med kulturnozgodovinskimi znamenitostmi na hrvaškem območju izstopa Etnološki muzej
Staro selo Kumrovec. Gre za muzej na prostem, ki prikazuje življenje s prehoda iz 19. v 20.
stoletje in obsega več stavb, med katerimi je tudi rojstna hiša Josipa Broza-Tita. S 40 objekti
je največji tovrstni muzej na Hrvaškem (Etnološki muzej, 2005). V soteski Zelenjak stoji
spomenik hrvaški himni, ki je edini tovrstni spomenik na svetu. Na tem mestu stoji, ker je
avtor ob pogledu na dolino reke Sotlo dobil idejo za svojo pesem. Omeniti velja tudi mesto
Klanjec, ki je mestni status dobilo prav zaradi kulturnega pomena in baročno cerkev v Mariji
Gorici, ki po vrednosti spada med prve tri baročne cerkve na Hrvaškem (intervjuji, 2005).
Med turistično ponudbo v Posotelju spadajo tudi kmečki turizem, vinske ceste, kolesarske poti
in pešpoti. Tovrstne poti so še posebej privlačne zaradi velike pokrajinske pestrosti in
mnogokje neokrnjene narave, v kateri vidi lokalna oblast veliko prednost in eno izmed osnov
za razvoj turizma (intervjuji, 2005). V kontekstu pokrajinske pestrosti in ohranjene naravne in
kulturne dediščine je potrebno omeniti Kozjanski regijski park, ki pokriva velik del območja
na slovenski strani.
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Kljub temu, da je sodelovanje na turističnem področju ponekod celo nazadovalo58, je v bližnji
prihodnosti pričakovati porast tovrsnega sodelovanja. Temu botruje predvsem možnost
ustanovitve turističnih con po SOPS-u, ki bodo omilile Schnegenski mejni režim za turiste. Na
območju občin Brežice, Klanjec, Kraljevec na Sutli, Dubravica, Marija Gorica in Brdovec je
predvidena turistična cona “Po Sotli in Gorjancih”. Prav turistična cona “Sotla-dolina izvirov
zdravja”, ki se nahaja na ozemlju občin Podčetrtek in Zagorska Sela, pa je bila izbrana za
pilotno turistično cono v okviru SOPS-a. Odprta je bila 10.6. 2005.
Na območju občine Zagorska Sela je, v dogovoru in sodelovanju s termami Olimia, v
neposredni bližini term predvidena izgradnja 80 apartmajskih hišic s centralnim objektom
(intervju 12, 2005). Največji skupni turistični projekt v Posotelju je projekt ovodenitve
Vonarskega jezera. Projekt je zaenkrat še na nivoju študije59. V primeru pozitivne ocene
študije je odprtje jezera možno v 5 do 10 letih. V primeru, da bodo zadržki v študijah
nepremostljivi, bodo od projekta odstopili. Predpogoja za izvedbo sta izboljšanje kakovosti
vode reke Sotle v 2. kakovostni razred in sanacija hidromehanske opreme. V primeru izvedbe
projekta, bi se jezero uporabljalo predvsem v turistične namene (rekreacija, športni ribolov,
ipd), v bližini pa naj bi zgradili tudi turistične objekte s prenočišči. Iniciator projekta je
hrvaška stran (intervju 2; intervju 4, 2005).

8.4. Možnost črpanja sredstev iz skladov Evropske unije
Evropska unija v obliki finančne podpore pri izvedbi čezmejnih projektov posveča posebno
pozornost obmejnim območjem držav članic, pa tudi obmejnim območjem ob zunanjih mejah
Evropske unije, med katere spada tudi območje ob slovensko-hrvaški meji. Aktualni evropski
sklad, ki je vir finančne pomoči za obravnavano območje, je pobuda skupnosti Interreg IIIa
Slovenija-Hrvaška-Madžarska, ki je predvidena za obobje 2004 do 2006. Po letu 2006 bo tej
pobudi zelo verjetno sledila podobna z enakimi nameni. Pogoj za sofinanciranje projektov iz
tovrstnih pobud je čezmejno partnerstvo prosilcev. Na obravnavanem območju lahko
58

Primer je ukinitev “vlakca atomček”, ki je pred leti tedensko vozil turiste iz Term Olimia na enodnevne izlete v
Kumrovec. Vzroki ukinitve so bili tehnične narave.
59
Na slovenski strani gre za študijo Urbanistična krajinska zasnova ureditve območja Vonarskega jezera.
Predvideva dogajanje na vodi in v zaledju ter študije o vplivu na okolje. Zaključena naj bi bila letos (intervju 4,
2005). Na hrvaški strani je tovrstna študija še ni v izdelavi, je pa izbrano podjetje, ki jo bo naredilo (intervju 2,
2005).
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sodelujejo prosilci iz Savinjske in Posavske regije v Sloveniji in Krapinsko-zagorske in
Zagrebške županije na Hrvaškem.
Samo trajanje tega pozitivnega dejavnika bo verjetno najkrajše od naštetih, vseeno pa lahko
rečemo, da trenutno predstavlja enega najpomembnejših. V prvi vrsti zato, ker daje močno
pobudo, ki je naletela na velik odziv, pa tudi zato, ker ga lahko koristi celotno obmejno
območje, ne glede na naravne oziroma kulturne danosti ali samo lego območja. Sredstva se
lahko uporabljajo za izboljšanje infrastrukture, izboljšanje turistične ponudbe, za pripravo
študij, za pomoč v kmetijstvu ali za druge skupne projekte in so torej ob zadostni
angažiranosti in inovativnosti dostopna takorekoč vsem zainteresiranim. Predvidavamo lahko,
da se bodo tisti čezmejni projekti, ki bodo uspešni, nadgrajevali, kar bo vodilo do večje
gospodarske povezanosti območja.
Ker je priprava dokumentacije za pridobitev sredstev zelo težavna in strokovno zahtevna, se s
tem večinoma ukvarjajo posebne agencije na slovenski strani in županije na hrvaški strani. V
nekaterih primerih na razpisih sodelujejo tudi občine. V okviru koriščenja sredstev
omenjenega sklada so na obravnavanem območju predvidene ureditve kolesarskih poti,
sprehajalnih poti, izdelava skupnih turističnih katalogov, izdelava projektne dokumentacije,
ureditve kanalizacije, ipd. (intervjuji, 2005).

8.5. Bližina Zagreba
Jugovzhodno od obravnavanega območja, v njegovi neposredni bližini, leži mesto Zagreb. Je
upravno, administrativno, gospodarsko, prometno, kulturno in izobraževalno središče
Hrvaške, leta 2001 je imelo 779.145 prebivalcev. K Zagrebu gravitira celotno hrvaško
obravnavano območje, pred pojavom meje pa je v mnogočem k Zagrebu veliko bolj gravitiral
tudi dobršen del obravnavanega slovenskega območja, predvsem občina Brežice. Spodnje
Posavje namreč leži v zaledju zagrebške metropolitanske aglomeracije, zato v preteklosti ni
razvilo pomembnejših regionalnih funkcij. Pred osamosvojitvijo je bila za to območje značilna
visoka stopnja socialne in ekonomske povezanosti z Zagrebom (Špes, 2001).
V Zagreb je tekom dvajsetega stoletja migriralo veliko število prebivalcev iz Hrvaškega
zagorja. O hitri rasti Zagreba priča podatek, da je imelo naselje Zagreb leta 1900 le 86.000
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prebivalcev (Narodnosni i…, 1998). Že konec petdesetih let dvajsetega stoletja se je začela
decentralizacija zagrebške industrije, v okviru katere so kasneje zgradili npr. valjarno v
Kumrovcu (Njegač, 1989). Prav tako od petdesetih let dalje se število prebivalcev Zagreba z
okolico hitreje povečuje, od sedemdesetih let dalje pa se hitreje povečuje število prebivalcev v
okolici Zagreba, kot v samem mestu. Sprva se je prebivalstvo naseljevalo blizu mesta in ob
vpadnicah, kasneje pa tudi v vmesih območjih med vpadnicami in na bolj oddaljenih predelih,
zaradi česar se oblika mestnega tlorisa Zagreba spreminja iz značilne zvezdaste v krožno (Ilić,
Toskić, 2004). Omenjene procese smo opazili že pri demografski analizi, kjer smo ugotovili,
da se število prebivalcev v Zagrebu najbližji občini Brdovec povečuje že več desetletij. Po letu
1991 se je število prebivalcev povečalo tudi v občinah Marija Gorica in Dubravica, ki ležita
severneje.
Čeprav v administrativni ureditvi pod Zagrebačko županijo spadajo občine Brdovec, Marija
Gorica in Dubravica, v zagrebško metropolitansko regijo uvrščamo le občini Brdovec in
Marija Gorica (Ilić, Toskić, 2004).
Glede na podatke popisov prebivalstva je torej očitno, da bližina Zagreba in proces
suburbanizacije predvsem na južni del območja v demografskem smislu vplivata pozitivno.
Demografski trendi se na teh območjih spreminjajo iz negativnih v stagnativne, ponekod celo
v pozitivne. Pomembno je tudi dejstvo, da gre med migranti v veliki meri za mlajšo populacijo
in za ljudi z nadpovprečno stopnjo izobrazbe. Hkrati z izboljševanjem demografskih trendov
se na teh območjih torej izboljšuje tudi demografska in izobrazbena sestava prebivalstva. V
prihodnosti je, glede na moderne trende v razvoju mest in obmestnih območij, pričakovati še
večji pritok prebivalstva iz Zagreba v okoliške občine in razširitev območja suburbanizacije.
Pozitiven vpliv Zagreba, prevsem na hrvaški del obravnavanega območja, je pričakovati tudi
na področju razvoja infrastrukture. V kratkem je v načrtu obnovitev sotelske železniške proge,
preko občine Đurmanec je predvidena gradnja avtoceste Zagreb-Maribor. Prav zaradi bližine
Zagreba so občine na hrvaški strani obravnavanega območja v veliki meri plinificirane. Proces
suburbanizacije bo na južnem delu hrvaškega območja prinesel tudi izboljšanje lokalne cestne
infrastrukture. V določeni meri jo bo verjetno tudi pogojeval.
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Zaradi povečevanja števila prebivalstva, izboljševanja starostne in izobrazbene sestave
prebivalstva ter izboljševanja obstoječe infrastrukture, je na južnem delu hrvaškega
obravnavanega območja pričakovati tudi porast storitvenih in obrtnih dejavnosti. Posledično
se bodo povečale tudi potrebe po delovni sili.
Bližina Zagreba ponuja veliko novih priložnosti tudi kmetijstvu. Zaradi državne meje imajo
veliko boljše možnosti kmetje na hrvaški strani, probleme slovenskih kmetov smo omenjali že
v prejšnjim poglavju. Bližina velikega60 in hitro rastočega trga61 predstavlja tej panogi velik
izziv. Priložnosti gre iskati v uveljavljanju novih, intenzivnejših oblik kmetovanja, kot so npr.
rastlinjaki, pa tudi v uveljavljanju delovno intenzivnejših in bolj donosnih kultur, kot so npr.
jagode, borovnice, ribez, ipd. Možnost dobrega zaslužka predstavlja tudi ekološko
kmetovanje. Dodatna priložnost je sadjarstvo in vinogradništvo, ki ga omogoča termalni pas v
gričevju Hrvaškega zagorja. Kmetom lahko dodaten zaslužek predstavlja tudi kmečki turizem.
Verjetno najpomembnejši, pa tudi prostorsko najbolj razširjen vpliv Zagreba na obravnavano
območje, je vpliv na razvoj turizma. To je tudi edini vpliv Zagreba, ki ima izrazit pozitiven
pomen tudi za slovenski del obravnavanega območja. Gostje iz Zagreba sicer na
obravnavanem območju ne ustvarjajo velikega števila nočitev, bodo pa verjetno vedno
predstavljali najpomembnejši delež enodnevnih izletnikov. Prav tu je največja priložnost, saj
se celotno obravnavano območje nahaja v območju, ki je primeren za enodnevne izlete z
izhodiščem v Zagrebu.
Najprimernejši je torej turistični razvoj v smeri ponudbe gostinskih storitev, vinskih poti,
kolesarskih poti, pešpoti, ureditve izletniških točk, ipd. Pomembno je tudi promoviranje
lokalnih posebnosti, organiziranje kulturnozgodovinskih in etnoloških prireditev ter
oglaševanje v Zagrebu. Velik adut nedvomno predstavlja relativno velika neokrnjenost narave,
predvsem v osrednjem delu obravnavanega območja.

60

779.145 prebivalcev v naselju Zagreb (brez suburbaniziranih območij) leta 2001 (Državni zavod..., 2005).
Porast števila prebivalcev naselja Zagreb (brez suburbaniziranih območij) za več kot 73.000 prebivalcev v letih
med 1991 in 2001.
61
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8.6. Primerjava prednosti in slabosti
Pomembnejše ugotovitve in nekatere zaključke naloge podajamo v spodnji preglednici, ki
predstavlja analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT analizo)
obravnavanega območja.

Preglednica 14: SWOT analiza obravnavanega območja
Gospodarska
struktura in trendi
(splošno)

Prednosti in priložnosti
- Bližina pomembnih prometnih
povezav
- Potenciali povezani z bližino Zagreba

Slabosti in nevarnosti
- Na območju ni nobenega močnega
regionalnega centra
- Nevarnosti povezane z bližino
Zagreba v primeru neustrezne razvojne
in regionalne politike
- Perifernost osrednjega dela območja
- Izredno negativen vpliv državne meje
na storitvene dejavnosti
- Negativen vpliv meje na prodajo
kmetijskih pridelkov
- Velik delež polkmetov predvsem na
osrednjem in severnem delu območja
- Velika zemljiško-posestna
razdrobljenost

Gospodarska
struktura in trendi
(kmetijstvo)

- Ugodni pogoji za vinogradništvo in
sadjarstvo
- Ugodni pogoji za poljedelstvo na
južnem delu območja
- Bližina velikega trga Zagreba za južni
del območja
- Kmetijstvo kot pomemben
ohranjevalec kulturne pokrajine

Gospodarska
struktura in trendi
(industrija)
Gospodarska
struktura in trendi
(turizem)

- Podjetja s tradicijo, predvsem na
severnem delu območja

- V splošnem slabo razvita industrija

- Termo-mineralne vode kot osnova za
zdraviliški in kopališki turizem
- Navezovanje ostalih vrst turistične
ponudbe na zdraviliški turizem
- Bogata kulturna dediščina
- Ohranjena narava
- Turistično privlačna pokrajina
- Velik interes lokalnih oblasti za razvoj
turizma
- Vzpostavljanje turističnih con
- Bližina Zagreba
- Tradicija čezmejnih stikov in
čezmejnega zaposlovanja
- Tradicija čezmejnega sodelovanja

- Neizkoriščen naravni in kulturni
potencial za razvoj turizma
- Državna meja
- Ponekod premajhna angažiranost
lokalnega prebivalstva
- Ponekod neustrezna izobrazbena
sestava

Človeški viri, trg
delovne sile

Okolje in naravni
viri

- V splošnem dovolj dobro ohranjeno
okolje

- Slaba demografska sestava in
nazadovanje števila prebivalstva,
predvsem v osrednjem delu območja
- Slaba izobrazbena sestava, še
posebej na hrvaški strani
- Velika brezposelnost
- Visok delež kmetov z majhnimi
kmetijami
- Težave pri čezmejnem zaposlovanju
-Usadi kot pogost naravni pojav
predvsem v osrednjem in severnem
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- Večina človekovih dejavnosti
onesnažuje okolje le v manjši meri

Infrastruktura

Čezmejno
sodelovanje

- Lega v neposredni bližini pomembnih
cestnih povezav
- Velika gostota železniških prog in zelo
pomemben železniški koridor
- Dobro čezmejno sodelovanje glede
zagotavljanja infrastrukturnih potreb
- Dolgoletna tradicija sodelovanja,
številni stiki
- Jezikovna sorodnost
- Veliko število čezmejnih zakonskih
zvez
- Skupni interesi
- Poenostavljen prehod meje za
obmejno prebivalstvo
- Komplementarnost nekaterih delovnih
mest in delovne sile
- Pozitiven učinek skupnega
sodelovanja na razpisih za sredstva iz
skladov Evropske unije
- Obujanje nekaterih starih običajev

delu območja
- Potresna ogroženost na jugu območja
- Intenzivno kmetijstvo na jugu območja
- Velika občutljivost reke Sotle za
onesnaževanje
- Prometno slabo razvit osrednji del
območja
- Zastarelo in le delno delujoče
železniško omrežje
- Zmanjševanje čezmejnih stikov in
blago oddaljevnaje
- Zaostrovanje kontrole na mejnih
prehodih zaradi Schengenskega
mejnega režima
- Stresen prehod meje za nekatere
prebivalce
- Razne težave kmetov dvolastnikov v
zvezi s parcelami na drugi strani meje
- Zmanjševanje čezmejnega lastništva
- Težave pri čezmejnem zaposlovanju

9. ZAKLJUČEK
Uvodoma smo si postavili nekatere cilje, za katere menimo, da smo jih z raziskavo dosegli.
Poleg ciljev smo v okviru naloge postavili tudi domnevi, katerih trditvi bomo v nadaljevanju
potrdili oziroma ovrgli.
Prva domneva, da je vzpostavitev državne meje zmanjšala obseg čezmejnih stikov na osebni
ravni (sorodniki, prijatelji, znanci), obseg čezmejnega sodelovanja, čezmejno zaposlenost in
čezmejno obdelovanje zemlje, se je izkazala za pravilno.
Obseg stikov na osebni ravni se je zmanjšal na obeh straneh meje in v vseh treh obravnavanih
kategorijah (sorodniki, prijatelji, znanci). Obseg stikov se je po mnenju slovenskega dela
anketiranega prebivalstva zmanjšal bolj, kot po mnenju hrvaškega dela anketiranega
prebivalstva. Na obeh straneh meje so se kot najbolj trdne izkazale sorodstvene vezi, kjer je
bilo zaznati najmanjše zmanjšanje stikov. Z intervjuvanjem in z anketiranjem smo prišli tudi
do ugotovitve, da je danes med mladimi z nasprotnih strani reke Sotle manj stikov, kot jih je
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bilo pred pojavom državne meje. Zaključimo lahko, da se kljub zmanjševanju intenzivnosti
čezmejnih stikov, le-ti večinoma ohranjajo. Bolj zaskrbljujoče je destvo, da se novi stiki ne
vzpostavljajo več tako pogosto, kot so se vzpostavljali pred pojavom meje.
Zmanjšanje obsega čezmejnega sodelovanja lahko potrdimo na podlagi intervjujev.
Zmanjšanje je bilo zelo odvisno od sodelujočih, najbolj se je ohranilo sodelovanje gasilskih
društev.
Čezmejna zaposlenost se je bistveno zmanjšala, vendar je kljub temu ponekod še vedno
prisotna v večjem obsegu. Na zmanjšanje čezmejne zaposlenosti je bolj kot vzpostavitev
državne meje vplival slab gospodarski položaj v obdobju po njeni vzpostavitvi. Pričakovati je
nadaljevanje trenda zmanjševanja čezmejne zaposlenosti, vsaj do sprejema Hrvaške v
Evropsko unijo.
Čezmejno obdelovanje zemljišč se je zmanjšalo v največji meri zaradi pojava mejne črte. Ta
predstavlja oviro pri dostopu do obdelovalnih zemljišč in v nekaterih primerih pri prenosu
pridelkov. Po pojavu mejne črte so nekateri lastniki zamenjali oziroma prodali čezmejna
zemljišča, nekateri pa o tem razmišljajo. V prihodnosti je pričakovati nadaljevanje trenda
zmanjševanja čezmejnega lastništva.
Druga domneva, da se je prebivalstvo že sprijaznilo z državno mejo in se prilagodilo novi
realnosti in da je posledica tega obnavljanje nekaterih pretrganih čezmejnih stikov in
izkoriščanje novih možnosti, ki jih prinaša državna meja, se je po našem mnenju deloma
izkazala za pravilno.
Dejstvo je, da se nekateri prebivalci nikoli ne bodo mogli prilagoditi na mejo. V mislih imamo
tiste, ki so sorodstveno in drugače močno povezani s prebivalstvom na drugi strani meje.
Izpostaviti je potrebno tudi stresnost prehoda meje za del prebivalstva. Kljub temu
ocenjujemo, da se je relativno visok delež prebivalstva sprijaznil z novo realnostjo.
Potrditev drugega dela domneve smo dobili v intervjujih. V zadnjem času se obuja nekatere
povezave, ponekod nastajajo celo nove. Zelo pomebno je povečevanje sodelovanja čezmejnih
kulturnih društev in šol. Kljub povečevanju čezmejnega sodelovanja v zadnjiih letih, se obseg
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sodelovanja med območjema zelo verjetno nikoli več ne bo dvignil na raven, na kateri je bil
pred vzpostavitvijo državne meje.
V zaključku je potrebno izpostaviti razlike znotraj obravnavanega območja. Na severnem
delu območja je bila čezmejna navezanost prebivalstva vedno največja. Slednje velja z vidika
čezmejnega zaposlovanja in čezmejnih sorodstvenih ter prijateljskih vezi predvsem za
trikotnik Rogatec-Hum na Sutli-Rogaška Slatina. Prav za naselji Rogatec in Hum na Sutli je,
izmed vseh naselij na obravnavanem območju, vzpostavitev državne meje pomenila največji
šok. Čezmejna povezanost je tu danes še vedno največja. Gospodarstvo je najmočnejše na tem
območju.
Osrednji del obravnavanega območja je prometno najbolj odmaknjen, periferen in ruralen ter,
kar je še bolj zaskrbljujoče, demografsko najbolj ogrožen in z najšibkejšo izobrazbeno
strukturo. Območje je tudi gospodarsko v najslabšem položaju. Zgornja dejstva obetajo velike
strukturne probleme tudi v prihodnosti. Kljub temu je tu zaznati največji interes za izvajanje
skupnih projektov, prav tako ima to območje po naši oceni največje neizkoriščene turistične
potenciale. Prav na tem območju bodo skupni projekti po našem mnenju imeli največji učinek.
Močan vpliv Zagreba, predvsem na hrvaško stran, je glavna značilnost južnega dela
obravnavanega območja. Hrvaška metropola po eni strani območju na hrvaški strani meje
ponuja velike možnosti za gospodarski napredek in razvoj, po drugi strani pa tudi zmanjšuje
navezanost hrvaškega prebivalstva na slovensko stran in čezmejno povezovanje prebivalstva.
Slednje je posledica dejstva, da priseljeno prebivalstvo ne čuti navezanosti na območje na
desnem bregu Sotle. V primeru neustrezne razvojne politike ima bližina Zagreba lahko,
predvsem za slovensko stran območja, tudi negativen vpliv. Območje lahko označimo kot
najbolj dinamično z vidika čezmejnega zadovoljevanja potreb prebivalstva, pri čemer imamo
v mislih predvsem spreminjanje nakupovalnih navad v zadnih letih.
Prebivalstvo na obravnavanem območju se je, v obdobju skoraj 15 let od vzpostavitve državne
meje med Slovenijo in Hrvaško, po našem mnenju že opomoglo od prvotnega šoka in se
večinoma že navadilo na novo realnost. V zadnjih letih je območje dobilo tudi nekatere
pozitivne impulze, ki jih lahko s skupnim delom, iznajdljivostjo, izkoriščanjem lokalnih
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potencialov, zdravo mero optimizma in predvsem z močnim medsebojnim sodelovanjem
lahko dodobra izkoristi.
Kljub temu se odpirajo nekatera vprašanja. Po našem mnenju lahko tudi dvomimo o
uspešnosti nekaterih predvsem turističnih projektov, ki naj bi, po pričakovanjih predstavnikov
lokalnih oblasti, pospešili razvoj območja in bili ponekod pomembna sila v bodočem razvoju.
Nenazadnje obstaja tudi zelo velik problem slabe demografske in izobrazbene strukture, ki na
nekaterih območjih nakazujeta na strukturne probleme v prihodnosti.

83

Problemi obmejnega območja Posotelja

Literatura in viri
A Concise Atlas of the Republic Croatia & of the Republic of Bosnia and Hercegovina. 1993. Zagreb, The
Miroslav Krleža Lexicographical Institute, 159 str.
Atlas Slovenije. 1996. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 440 str.
Bat, M., 2003. Vodno bogastvo Slovenije. Ljubljana, Agencija Republike Slovenije za okolje, 131 str.
Belec, B., 1992. Nekaj značilnosti zemljiškoposestne in zaposlitvene povezanosti med republikama Slovenijo in
Hrvatsko v obmejnih območjih severovzhodne Slovenije. V: Socialna geografija v teoriji in praksi. Ljubljana,
Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani. (Geographica Slovenica, 23, str. 363-372)
Belec, B., 1993. Prekomejna zemljiškoposestna pomešanost in zaposlovanje-primer obmejnih občin SV Slovenije
s Hrvaško. V: Geografski aspekti obmejnosti in regionalnega razvoja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo. (Dela, 10, str. 73-82)
Benkovič Krašovec, M., 2002. Idrijsko hribovje kot primer demografsko ogroženega območja. V: Podeželje na
prelomu tisočletja : izzivi in problemi. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 17, str. 138161)
Baza izdanih potnih listin MNZ. MNZ, 2005.
Brezinščak Bagola, B., 1997. Hrvati u slovenskim općinama Rogatec, Rogaška Slatina i Podčetrtek. V: Hrvati u
Sloveniji : zbornik radova, Zagreb, Institut za migracije i narodnosti. (str. 207-214)
Brežice.
URL: http://www.burger.si (citirano 23.5. 2005)
Bufon, M., 1992. Geografija obmejnosti: da ali ne?. V: Socialna geografija v teoriji in praksi. Ljubljana, Inštitut
za geografijo Univerze v Ljubljani. (Geographica Slovenica, 23, str. 345-361)
Bufon, M., 1993. Elementi obmejnosti in faktorji oblikovanja prekomejnih območij na primeru Slovenije. V:
Geografski aspekti obmejnosti in regionalnega razvoja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
(Dela, 10, str. 99-109)
Bufon, M., 1995. Prostor, meje, ljudje : razvoj prekomejnih odnosov, struktura obmejnega območja in
vrednotenje obmejnosti na Goriškem. Trst, Slovenski raziskovalni inštitut, 439 str.
Celar, B., 2002. Slovenija in njene meje. Ljubljana, Visoka policijsko-varnostna šola, 318 str.
Cimperšek, M., Čuješ, K., Hustič, V., 1997. Vrnimo življenje reki Sotli. Rogaška Slatina, Društvo prijateljev
Rogaške Slatine, 52 str.
Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske.
URL: http://www.dzs.hr (citirano 14.3.2005)
Enciklopedija Slovenije. Knj. 12. 1998. Ljubljana, Mladinska knjiga, 416 str.
Etnološki muzej Staro selo Kumrovec.
URL: http://www.kumrovec.hr (citirano 24.5. 2005)
Feletar, D., Stiperski, Z., 1992. Međuzavisnost procesa industrializacije i promjena u prostorskom rasporedu i
pokretljivosti stanovništva u Hrvatskom zagorju. Acta Geographica Croatica, 27, str. 141-160.

84

Problemi obmejnega območja Posotelja

Geografski atlas Slovenije : država v prostoru in času. 1998. Ljubljana, DZS, 360 str.
Glassner, M. I., 1996. Political Geography. 2nd ed. New York, John Wiley & Sons, 716 str.
Hidrološki letopis Slovenije 2000. 2004. Ljubljana, Agencija Republike Slovenije za okolje, 186 str.
Horvat, U., 1993. Demografska analiza obmejnega območja slovensko-hrvaške meje v severovzhodni Sloveniji.
V: Geografski aspekti obmejnosti in regionalnega razvoja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
(Dela, 10, str. 157-169)
Hrvatska vlada i slovenske mirovine.
URL: http://www.hns.hr/cgi-bin/vijesti_klub/ (citirano 10.7.2005)
Ilešič, S., 1974. Sotelsko-voglajnska regija : njene osnovne geografske poteze in njena vloga v slovenskem
prostoru. V: Voglajnsko-sotelska Slovenija : referati in material na plenarnem delu IX. zborovanja slovenskih
geografov v Rogaški Slatini od 5. do 7. oktobra 1973. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije. (str. 5-20)
Ilić, M., Toskić, A., 2004. Transformation of the Zagreb urban region. V: Geografska problematika Ljubljane in
Zagreba. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 22, str. 101-111)
Jovsi.
URL: http://www.zrsvn.si/slo/ (citirano 15.3. 2005)
Kako bo po uveljavitvi Schengenskega sporazuma potekal maloobmejni promet med Slovenijo in Hrvaško? Ali
Schengenski sporazum za obmejno prebivalstvo prinaša prednosti ali slabosti?.
URL: http://evropa.gov.si/evropomocnik/ (citirano 10.5. 2005)
Kalin, K., 2004. Vpliv državne meje na družbenogeografske spremembe v občini Brežice v obdobju 1981-2003 :
diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 93 str.
Katalog informacij javnega značaja.
URL: http://www.stat.si/katalog.asp
Kdaj bo schengenski režim začel delovati tudi v Sloveniji?.
URL: http://evropa.gov.si/evropomocnik/ (citirano 24.6. 2005)
Klemenčič, V., 1993. Geopolitični položaj Slovenije in teoretično metodološke osnove za opredelitev tipov
obmejnih območij. V: Geografski aspekti obmejnosti in regionalnega razvoja. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo. (Dela, 10, str. 9-20)
Klemenčič, V., 2001. Slovensko hrvaška obmejna regija in njene funkcije v povezovanju med Hrvaško in
Slovenijo in v luči evropske integracije. V: Socialnogeografska problematika obmejnih območij ob slovenskohrvaški meji. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 16, str. 7-16)
Koliko bo v prihodnje mejnih prehodov na meji s Hrvaško?.
URL: http://www.mnz.si/ (citirano 24.6. 2005)
Krevs, M., 2001. Življenjska raven prebivalstva slovenskega obmejnega območja ob meji s Hrvaško. V:
Socialnogeografska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo. (Dela, 16, str. 105-117)
Kržišnik-Bukić, V., 1997. Narodnostna sestava prebivalstva v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško :
statistični kazalci narodnostnega (samo)opredeljevanja in maternega jezika po popisu prebivalstva iz leta 1991 s
posebnim poudarkom na Slovencih in Hrvatih. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, 138 str.

85

Problemi obmejnega območja Posotelja

Kržišnik-Bukić, V., 1999. Slovensko-hrvaški obmejni prostor: življenje ob meji : predstavitev rezultatov terenske
raziskave. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, 266 str.
Letna poročila o kakovosti podzemnih voda.
URL: http://www.arso.gov.si/ (citirano 22.3. 2005)
Letna poročila o kakovosti površinskih voda.
URL: http://www.arso.gov.si/ (citirano 22.3. 2005)
Lukić, A., Jakovčić M., 2004. Location and function of hypermarkets and shopping centres in Zagreb. V:
Geografska problematika Ljubljane in Zagreba. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 22,
str. 39-54)
Magaš, D., 1998. Osnove geografije Hrvatske : skripta iz predmeta Regionalna geografija (Hrvatska) na Odsjeku
za Geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Zadar, Odsjek za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru, 283 str.
Melik, A., 1957. Slovenija. Knj. 4. Štajerska s Prekmujem in Mežiško dolino. V Ljubljani, Slovenska Matica,
594 str.
Minghy, J. V., 1991. From conflict to harmony in border landscapes. V: The Geography of Border Landscapes.
London and New York, Routledge, str. 15-31
Mlakar, G., 1996. Meje : posestne in državne. Ljubljana, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, 159 str.
Mont Kozje v stečaju.
URL: http://www.delo.si (citirano 12.5.2005)
Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske 1880-1991 po naseljima. 5 knj. 1998. Jakov, G., (pr.). Zagreb,
Državni zavod za statistiku, 3473 str.
Njegač, D., 1989. Oblici i značenje decentralizacije industrije Zagreba u Hrvatsko zagorje. Radovi, 24, str. 101110
Pak, M., 2001. Regionalno razvojna problematika območja ob slovensko-hrvaški meji. V: Socialnogeografska
problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo. (Dela, 16, str. 29-38)
Plut, D., 2001. Vodnoekološki dejavniki regionalnega razvoja obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji. V:
Socialnogeografska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo. (Dela, 16, str. 73-88)
Pipan, P., 2004. Čezmejno sodelovanje ob slovensko-hrvaški meji kot zunanji meji Evropske unije : diplomsko
delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 95 str.
Popis prebivalstva in stanovanj v letu 1971. Knj. 6. Etnična, posvetna in ekonomska obeležja. 1974. Beograd,
Zvezni zavod za statistiko, 248 str.
Popis prebivalstva in stanovanj v letu 1971. Knj. 8. Spol in starost : II del. 1973. Beograd, Zvezni zavod za
statistiko, 647 str.
Popis stanovištva 1961. Knj. 6. Vitalna, etnička i migracijska obeležja. 1967. Beograd, Savezni zavod za
statisstiku, 334 str.
Popis stanovištva 1961. Knj. 11. Spol i starost. 1965. Beograd, Savezni zavod za statisstiku, 364 str.

86

Problemi obmejnega območja Posotelja

Predlagam, da Slovenija in Hrvaška začneta s sistematičnimi vajami v izgovarjanju besedice da.
URL: http://www.sigov.si/mzz/novinarsko_sred/ (citirano 10.7. 2005)
Predstavitev slovenskih meja in mejnih prehodov.
URL: http://www.policija.si (citirano 8.4. 2005)
Raba: pregledovalnik podatkov (html).
URL: http://rkg.gov.si/GERK/ (citirano 28.2. 2005)
Ravbar, M., 1999. General Characteristics of Border Areas in Slovenia. V: Nove možnosti podeželja. Ljubljana,
Inštitut za geografijo. (Geographica Slovenica, 31, str. 11-20)
Ravbar, M., 1999. Posavje. V: Nove možnosti podeželja. Ljubljana, Inštitut za geografijo. (Geographica
Slovenica, 31, str. 54-70)
Republika Slovenija - popis 1981. Prebivalstvo po narodnosti. 1981. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za
statistiko. (računalniški izpis)
Republika Slovenija - popis 1991. Prebivalstvo po narodnostni pripadnosti. 1991. Ljubljana, Zavod Republike
Slovenije za statistiko. (računalniški izpis)
Rustja, K., 2003. 100 let Posoteljskih prog. Šmarje pri Jelšah, Knjižnica, 166 str.
Slovenija. Turistični vodnik. 1996. Krušič (ur.). Ljubljana, Mladinska knjiga, 704 str.
Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2004. 2004. Zagreb, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 853
str.
Statistični letopis Republike Slovenije 2004. 2004. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije, 650 str.
Statistični urad Republike Slovenije.
URL: http://www.stat.si (citirano 12.3. 2005)
Stiperski, Z., Kochi Pavlovich, V., 2001. Odnosi i veze u prigraničnim područjima na primjeru hrvatskoslovenske granice. V: Socialnogeografska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji. Ljubljana,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 16, str. 119-134)
Špes, M., 2001. Odnos prebivalcev obmejnih območij Slovenije do slovensko-hrvaške državne meje. V:
Socialnogeografska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo. (Dela, 16, str. 89-104)
Število potnikov na mejnih prehodih od leta 1999 do 2003.
URL: http://www.policija.si (citirano 23.6. 2005)
Terme Tuhelj.
URL: http://www.terme-tuhelj.hr/ (citirano 22.5. 2005)
Toskić, A., 1993. Starenje stanovništva Hrvatskog zagorja 1961-1991. Acta Geographica Croatica, 28, str. 173185
Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in
Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o izvajanju mešanega patruljiranja
ob državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. 2004. Uradni list RS, 25, str. 4721-4726.

87

Problemi obmejnega območja Posotelja

Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in
Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu čez državno območje
drugega pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem območju. 2004. Uradni list RS, 25, str. 4727-4732.
Vulič, V., 2000. Čezmejne vezi v občinah Rogatec in Rogaška Slatina v luči političnih transformacij po letu 1991
: diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 116 str.
Zakon o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju
vodnogospodarskih razmerij. 1997. Uradni list RS, 23, str. 2087-2094.
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in
sodelovanju. 2001. Uradni list RS, 20, str. 1169-1288.
Zgodovina Slovencev. 1979. Ljubljana, Cankarjeva založba, 964 str.
Zupančič, J., Cigale, D., Repolusk, P., 2001. Analize prostorskih možnosti razvoja obmejnih območij s Hrvaško.
Ljubljana, Inštitut za geografijo, 80 str.
Intervjuji:
1.

Srečko Blažičko, župan občine Kumrovec (13.4.2005)

2.

Božidar Brezinščak Bagola, župan občine Hum na Sutli (11. 4. 2005)

3.

Žarko Broz, župan občine Klanjec (13.4.2005)

4.

Marjan Čuješ, tajnik občine Rogaška Slatina (11.4.2005)

5.

Mladen Debeljak, župan občine Brdovec (3.6.2005)

6.

Brigita Drofelnik Kregar, vodja oddelka za gospodarstvo občine Rogaška Slatina (11.4.2005)

7.

Dušan Fatur, član slovenskega dela stalne mešane komisije po SOPS (30.6.2005)

8.

Milan Feldin, vršilec dolžnosti župana občine Podčetrtek (10.4.2005)

9.

Branko Horvat, župan občine Đurmanec (11.4.2005)

10. Antun Hrelja, župan občine Kraljevec na Sutli (13.4.2005)
11. Marica Jančić, županja občine Marija Gorica (13.4.2005)
12. Željko Kodrnja, župan občine Zagorska Sela. (13.4.2005)
13. Rudi Levec, policijska uprava Krško (3.6. 2005)
14. Roman Matjašič, pomočnik vodje oddelka za gospodarsko javne službe in gospodarske zadeve občine
Brežice (15.4.2005)
15. Martin Mikolič, župan občine Rogatec (26.4. 2005)
16. Jožef Pregrad, župan občine Bistrica ob Sotli. (12.4.2005)
17. Fanika Šket, direktorica lokalne turistične organizacije: Turizem Podčetrtek, interesno združenje
(10.5.2005)
18. Ignac Štrucl, namestnik župana občine Dubravica (15.4.2005)

88

Problemi obmejnega območja Posotelja

Seznam prilog
Karta 1: Pregledna karta obravnavanega območja ................................................................................................... 9
Karta 2: Osnovni demografski kazalci ................................................................................................................... 36
Karta 3: Izobrazbena in zaposlitvena sestava prebivalstva..................................................................................... 39
Slika 1: Pogled na “Vonarsko jezero” z akumulacijske pregrade........................................................................... 11
Slika 2: Primer spremenjene mejne črte zaradi regulacije vodotoka (Kučnica) ..................................................... 16
Slika 3: Primer poteka mejne črte po starem toku reke Sotle ................................................................................. 42
Slika 4: Prehodno mesto Kunšperk / Risvica ......................................................................................................... 46
Slika 5: Politična šola v Kumrovcu ........................................................................................................................ 61
Slika 6: Železniška proga Savski Marof-Kumrovec pri mejnem prehodu Rigonce-Harmica ................................ 65
Preglednica 1: Kakovost vode reke Sotle ............................................................................................................... 11
Preglednica 2: Število prebivalcev, površina ozemlja in gostota prebivalstva v slovenskih občinah leta 2001..... 23
Preglednica 3: Demografske značilnosti prebivalstva v slovenskih občinah med 1961 in 2002............................ 24
Preglednica 4: Izobrazbena sestava prebivalstva v slovenskih občinah leta 2002 v odstotkih............................... 25
Preglednica 5: Nekatere osnovne skupnine prebivalstva glede na zaposlitev v slovenskih občinah leta 2002 ...... 26
Preglednica 6: Zaposleni po sektorjih v slovenskih občinah leta 2002 v odstotkih................................................ 26
Preglednica 7: Število prebivalcev, površina ozemlja in gostota prebivalstva v hrvaških občinah leta 2001 ........ 29
Preglednica 8: Demografske značilnosti prebivalstva v hrvaških občinah med 1961 in 2001 ............................... 30
Preglednica 9: Izobrazbena sestava prebivalstva v hrvaških občinah leta 2001 v odstotkih .................................. 31
Preglednica 10: Nekatere osnovne skupnine prebivalstva glede na zaposlitev v hrvaških občinah leta 2001 ....... 32
Preglednica 11: Zaposleni po sektorjih v hrvaških občinah leta 2001 v odstotkih................................................. 33
Preglednica 12: Mnenje anketiranih prebivalcev o poteku mejne črte ................................................................... 43
Preglednica 13: Mejni prehodi na odseku slovensko-hrvaške meje na reki Sotli................................................... 45
Preglednica 15: SWOT analiza obravnavanega območja....................................................................................... 79
Grafikon 1: Spreminjanje deleža hrvaškega prebivalstva v slovenskih občinah med 1961 in 2002 ...................... 28
Grafikon 2: Spreminjanje deleža slovenskega prebivalstva v hrvaških občinah med 1961 in 2001 ...................... 34
Grafikon 3: Spreminjanje števila prebivalcev na obravnavanem območju med 1961 in 2001/2002...................... 35
Grafikon 4: Izobrazbena sestava prebivalstva na slovenskem delu obravnavanega območja za leto 2002............ 37
Grafikon 5: Izobrazbena sestava prebivalstva na hrvaškem delu obravnavanega območja za leto 2001 ............... 37
Grafikon 6: Zaposlitvena sestava prebivastva na slovenskem delu obravnavanega območja za leto 2002............ 38
Grafikon 7: Zaposlitvena sestava prebivalstva na hrvaškem delu obravnavanega območja za leto 2001 .............. 38
Grafikon 8: Število izdanih obmejnih prepustnic in kmetijskih vložkov v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah ......... 47
Grafikon 9: Število izdanih obmejnih prepustnic in kmetijskih vložkov v Upravni enoti Brežice ........................ 47
Grafikon 10: Pogostost prehajanja meje anketiranih prebivalcev .......................................................................... 48
Grafikon 11: Sprememba intenzivnosti stikov anketiranih prebivalcev zaradi vzpostavitve državne meje.......... 49
Grafikon 12: Število potnikov čez cestne mejne prehode na reki Sotli med 2000 in 2004 .................................... 50
Grafikon 13: Sprememba vsakdanjega življenja anketiranih prebivalcev zaradi vzpostavitve državne meje........ 52
Grafikon 14: Vpliv vzpostavitve državne meje na vsakdanje življenje anketiranih prebivalcev ........................... 52
Grafikon 15: Lastništvo in morebitna prodaja parcel anketiranih prebivalcev....................................................... 59
Grafikon 16: Čezmejna poznanstva anketiranih prebivalcev ................................................................................. 69
Grafikon 17: Vzroki anketiranih prebivalcev za prehajanje meje .......................................................................... 71
Priloga 1: Anketni vprašalnik v slovenskem jeziku................................................................................................ 90
Priloga 2: Anketni vprašalnik v hrvaškem jeziku................................................................................................... 93

89

Problemi obmejnega območja Posotelja

Priloga 1: Anketni vprašalnik v slovenskem jeziku

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za geografijo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Miran Tisu

ANKETNI VPRAŠALNIK
(diplomska naloga: Problemi obmejnega območja Posotelja)
mentor: dr. Jernej Zupančič, doc.
spol:

m

ž

starost:

15-25

26-60

61+

1. Ocenite vpliv dogodka na vaše vsakdanje življenje in spremembe, ki jih je povzročil;
(a) vpliv dogodka (1-nikakršen, 2-majhen, 3-velik);
(b) sprememba vsakdanjega življenja zaradi dogodka (1-se je bistveno poslabšalo, 2-se je poslabšalo,
3-je enako, 4-se je izboljšalo, 5-se je bistveno izboljšalo):
- Vzpostavitev slovensko-hrvaške meje leta 1991:
- Uveljavitev SOPS leta 2003:
- Vstop Slovenije v EU leta 2004:

(a) 1 2 3;
(a) 1 2 3;
(a) 1 2 3;

(b) 1 2 3 4 5
(b) 1 2 3 4 5
(b) 1 2 3 4 5

2. Kako se čutite pripadni do (ocenite z 1 do 5 (1-sploh ne, …, 5-zelo)):
-

vaše občine
Posotelja
regije/županije (Savinjska, Spodnjeposavska/Krapinsko-zagorska, Zagrebška)
historične pokrajine (Štajerska/Hrvaško zagorje)
države (Slovenija/Hrvaška)
Evrope

3. Po vrsti naštejte TV programe, ki jih najpogosteje spremljate.
_______________________________________________________________________
4. Po vrsti naštejte radijske postaje, ki jih najpogosteje spremljate.
_______________________________________________________________________
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5. Po vrsti naštejte časopise/revije, ki jih najpogosteje prebirate.
_______________________________________________________________________
6. Katere jezike govorite (aktivno, pasivno)?
_______________________________________________________________________
7. Kako pogosto hodite čez mejo?
-

-

vsak dan ali skoraj vsak dan
večkrat na teden
1x tedensko
večkrat mesečno
1x mesečno

vsakih nekaj mesecev
1x letno
manj kot 1x letno
sploh ne hodim čez mejo

8. Ali je kdo iz vaše družine lastnik parcele čez mejo in če, ali razmišlja o prodaji ali
zamenjavi parcele zaradi tega ker je na drugi strani meje?
lastnik:

da

ne

prodaja/zamenjava:

da

ne

9. Ali imate prijatelje, znance ali sorodnike čez mejo in če, ali se je intenzivnost stikov z
vzpostavitvijo slovensko-hrvaške državne meje spremenila (1-intenzivnost se je zelo zmanjšala, 2intenzivnost se je zmanjšala, 3-nič se ni spremenilo, 4 intenzivnost se je povečala, 5 intenzivnost se je zelo
povečala)?

prijatelji:
znanci:
sorodniki:
partner:

da
da
da
da

ne
ne
ne
ne

intenzivnost:
intenzivnost:
intenzivnost:
intenzivnost:

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

10. Izberite pet najpomembnejših vzrokov za čezmejno potovanje:
- zemljiška posest
- stalna ali začasna zaposlitev
- nakupi, ker je trgovina bližje kot naša
- nakupi, ker je blago cenejše in ker je
večja izbira
- nakupi, ker smo že od prej tako vajeni
- poslovni partnerji

-

obiski sorodnikov
obiski prijateljev, znancev
obiski gostinskih lokalov
kulturne in zabavne prireditve
izleti, rekreacija, dopust
drugo
ne hodim čez mejo
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11. Vaš odnos do čezmejnosti (1-sploh se ne strinjam, …, 5-popolnoma se strinjam):
- Čezmejno sodelovanje kaže vzpodbujati na gospodarskem področju.
- Okrepiti je potrebno čezmejno kulturno in društveno sodelovanje.
- Ne vidim potreb po krepitvi odnosov; sedanja raven je zadovoljujoča.
- Potrebno je zaostriti režim prehajanja meje zaradi nevarnosti prenosa orožja, mamil, itd.
12. Kateri so problemi, ki jih vidite na vašem območju?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. Kje so po vašem mnenju vzroki za to?
-

-

občina
regija/županija
država
sosednja občina, reg./žup., država

obe občini, reg./žup., državi
mi sami
drugo__________________________
ne vem

14. Kaj menite o poteku mejne črte, ki se ponekod ne sklada s tokom reke Sotle?
- Poteka mejne črte ni potrebno spreminjati.
- Bolje bi bilo, da bi mejna črta tekla po reki Sotli.
- ne vem / drugo_______________________________________________________
15. Ali menite da se bo z vstopom Hrvaške v EU življenje ob meji izboljšalo?
da

ne

ne vem/drugo

Pripombe
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Priloga 2: Anketni vprašalnik v hrvaškem jeziku

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za geografijo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Miran Tisu

ANKETNI UPITNIK
(diplomski rad: Problemi obmejnega območja Posotelja)
mentor: dr. Jernej Zupančič, doc.
spol:

m

ž

starost:

15-25

26-60

61+

1. Ocjenite utjecaj događaja na vaš svakodnevni život i promijene, koje je prouzročio;
(a) utjecaj događaja (1-nikakav, 2-malen, 3-veliki);
(b) promjena svakodnevnog života zbog događaja (1-bitno se pogoršao, 2-pogoršao se, 3-ostao jednak,
4-popravio se, 5-bitno se popravio):
- Uspostava slovensko-hrvatske granice 1991. godine: (a) 1 2 3; (b) 1 2 3 4 5
- Stupanje na snagu SOPS-a 2003. godine:
(a) 1 2 3; (b) 1 2 3 4 5
- Ulazak Slovenije u EU 2004. godine:
(a) 1 2 3; (b) 1 2 3 4 5
2. Kako osjećate pripadnost (ocjenite od 1 do 5 (1-ni najmanje, …, 5-vrlo)):
-

vašoj općini
Posotelje /Posutlju
regiji/županiji (Savinjska, Spodnjeposavska/Krapinsko-zagorska, Zagrebačka)
povijesnoj pokrajini (Štajerska/Hrvatsko zagorje)
državi (Slovenija/Hrvatska)
Europi

3. Po redu nabrojite TV programe, koje najčešće pratite.
_______________________________________________________________________
4. Po redu nabrojite radijske postaje, koje najčešće slušate.
_______________________________________________________________________
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5. Po redu nabrojite časopise/revije, koje najčešće čitate.
_______________________________________________________________________
6. Kojim se jezikom služite (aktivno, pasivno)?
_______________________________________________________________________
7. Koliko često prelazite granični prijelaz?
-

svakodnevno ili gotovo svakodnevno
više puta tjedno
jednom tjedno
više puta mjesečno
jednom mjesečno

-

više puta godišnje
jednom godišnje
manje od jednom godišnje
nikada

8. Je li netko iz vaše obitelji vlastnik parcele preko granice i ako je, razmišlja li o prodaji ili
zamijeni te parcele zbog činjenice, da je s druge strane granice?
vlastnik:

da

ne

prodaja/zamijena:

da

ne

9. Imate li prijatelje, poznanike ili rođake preko granice i ako imate, je li se intenzivnost
odnosa s pojavom slovensko-hrvatske granice promijenila (1-intenzivnost se je vrlo smanjila,2intenzivnost se je smanjila,3-nije se promijenila,4-intenzivnost se je povečala,5-intenzivnost se je vrlo povečala)?

prijatelji:
poznanici:
rođaci:
partner:

da
da
da
da

ne
ne
ne
ne

intenzivnost:
intenzivnost:
intenzivnost:
intenzivnost:

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

10. Izaberite pet najvažnijih razoga za pogranično (prekogranično) putovanje:
- zemljišni posjed
- stalna ili privremena zaposlenost
- kupnja, jer je trgovina bliže od naše
- kupnja, jer su namirnice jeftinije i jer je
veči izbor
- kupnja, iz navike
- poslovni partneri

-

posjeta rodbine
posjeta prijatelja, znanca
obilazak ugostiteljskih radnji
kulturno-zabavne priredbe
izleti, rekreacija, godišnji odmor
drugi razlog
ne prolazim granice
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11. Vaš odnos o sljedečim tvrdnjama (1-uopče se ne slažem, …, 5-potpuno se slažem):
- Prekogranično sudjelovanje trebalo bi ojačati na gospodarskom području.
- Potrebno je ojačati prekogranično kulturno i društveno sudjelovanje.
- Ne vidim potrebu za jačanjem odnosa; sadašnja razina je zadovoljavajuča.
- Potrebno je zaoštriti režim prijelaza granice zbog opasnosti nelegalnoga prijenosa orožja,
mamil i osoba.
12. Koji su problemi koje zapažate na vašem prostoru?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. Koji so uzroci, po vašem mišljenju, za to?
-

-

općina
regija/županija
država
susjedna općina, reg./žup., država

obe obćini, reg./žup., države
mi sami
drugo__________________________
ne znam

14. Što mislite o crti razgraničenja, koja se ponekad ne slaže s tokom rijeke Sutle?
- Crte razgraničenja nije potrebno mjenjati.
- Bilo bi bolje, kad bi crta razgraničenja bila na rijeki Sutli.
- ne znam / drugo_________________________________________________________
15. Mislite li, da bi se ulaskom Hrvatske u EU život uz granicu poboljšao?
da

ne

ne znam/drugo

Komentar
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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