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GEOGRAFSKE MOŢNOSTI UPORABE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV NA
GORIČKEM
IZVLEČEK:
Goričko je obmejna pokrajina na skrajnem severovzhodu drţave, za katero je v večjem delu
značilen razpršen tip poselitve. Na to so v veliki meri vplivale naravne in druţbene značilnosti
območja. Za tak tip poselitve je značilen problem odvajanja komunalnih odpadnih voda in
posledično neurejenost naselij s kanalizacijskim sistemom. Celotno območje Goričkega je od
leta 2003 varovano kot Krajinski park Goričko, večina območja pa spada tudi pod Naturo
2000, zato se tu še posebej spodbuja trajnostni razvoj. Prav rastlinske čistilne naprave kot
primer ekoremediacij predstavljajo naravne in okolju prijazne sisteme čiščenja odpadnih
voda, ki so primerni predvsem za manjša naselja, kjer druge oblike čiščenja niso mogoče in z
ekonomskega vidika niso smiselne. So ena novejših metod, ki se v zadnjih letih vse bolj
uveljavlja v Sloveniji, vendar je na Goričkem še dokaj nepoznana. Naselja na Goričkem smo
analizirali po številu prebivalcev, obliki in izgrajenosti kanalizacijskega omreţja ter s
sistemom izločanja ugotavljali primernost naselij za uporabo rastlinskih čistilnih naprav.
Ugotovili smo, da večina naselij nima izgrajenega javnega kanalizacijskega omreţja,
rastlinske čistilne naprave pa so se izkazale kot primerna moţnost za čiščenje odpadnih voda
na tem območju, še posebej v primeru dvajsetih naselij, ki so bila podrobneje preučevana na
terenu.
Ključne besede: Goričko, trajnostni razvoj, odpadne vode, rastlinske čistilne naprave

ABSTRACT:
Goričko is a border region in the far northeast of the country. A disperse type of settlement is
typical for this part. It was influenced by natural and also social characteristics of the area. A
problem of communal wastewater is typical for this type of settlements and consequently
villages without the sewerage systems. The whole area of Goričko is under the protection of
Krajinski park Goričko (Nature Park Goričko) and most areas are also under the protection of
Natura 2000 so sustainable development is being encouraged. Especially constructed wetlands
represent an example of ecoremediations as natural and environmentally friendly wastewater
treatment systems which are particularly suitable for smaller settlements where other forms of
cleaning are not possible or economically viable. They are one of the newest methods gaining
market share throughout Slovenia but fairly unknown in Goričko. Settlements in Goričko
were analysed according to the number of inhabitants, shape and construction of sewerage
systems. An elimination system was used to establish settlements suitable for the usage of
plant sewage treatments. We found out that most of the settlements do not have public
sewerage systems and constructed wetlands were identified as a suitable form for the
treatment of wastewater in this area, especially in the case of twenty settlements that were
studied in detail in the field.
Key words: Goričko, sustainable development, wastewater, constructed wetlands
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1 UVOD
Človek z nepremišljenimi posegi v naravo negativno vpliva na svoje bivanjsko okolje, krni
ţivljenjske vire in moţnosti za varen razvoj druţbe v prihodnosti. Vse bolj se zavedamo, kako
zelo pomembno je ohranjanje narave, biotske raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti,
varovanje materialnih in energijskih virov ter zdravega ţivljenjskega okolja, zato se v
današnjem času trudimo spodbujati sonaravni, trajnostni ţivljenjski slog, ki nam bo omogočal
lepše in bolj zdravo ţivljenjsko okolje v prihodnosti.
»Temeljno pravilo zdravega razvoja – ki so ga doslej spoštovale vse napredujoče civilizacije –
je: naši posegi v naravo ne smejo biti takšni, da bi prihodnje generacije sprejele siromašnejšo
osnovo za svoj razvoj od tiste, ki smo jo mi podedovali od naših prednikov« (Stanovnik,
1990, str. 13).
Človek z dvigovanjem ţivljenjskega standarda in z razvojem gospodarstva v veliki meri
vpliva na onesnaţevanje voda, kar lahko povzroči velike spremembe v sestavi naravnih
vodnih virov. Na eni strani neprestano rastejo potrebe po zajetju in porabi voda, na drugi
strani pa se povečuje spuščanje onesnaţenih odpadnih voda v okolje. Ker se tako zaloge čiste
vode zmanjšujejo, smo jih primorani očistiti, preden se vrnejo v okolje. Zato je zelo
pomembno, da ustrezno poskrbimo za čiščenje odpadnih voda in tako tudi za čisto in zdravo
okolje.
Na območju Goričkega prevladuje razpršena poselitev brez urejenih kanalizacijskih sistemov,
z izjemo nekaterih delov naselij s strnjenim jedrom poselitve. Tako velika večina
stanovanjskih objektov odpadno vodo odvaja v greznice, ki so lahko ponekod ţe dotrajane oz.
ne tesnijo dovolj dobro, ali neposredno v okolje, s čimer se onesnaţuje podtalna voda. Ker na
takih območjih v večini primerov gradnja javnih kanalizacijskih sistemov ni mogoča in je
zaradi previsokih investicijskih stroškov tudi nesmiselna, je treba poiskati druge, primernejše
rešitve. Ena od teh so tudi rastlinske čistilne naprave, ki so učinkoviti in predvsem okolju
prijazni sistemi za čiščenje različnih vrst odpadnih voda, vključujoč komunalne odpadne
vode.
Ker Goričko v celoti spada pod varovano območje Krajinskega parka Goričko in je vključeno
tudi v območje Natura 2000, je ta vrsta čiščenja odpadnih voda še posebej primerna, saj so
rastlinske čistilne naprave umetno zgrajena mokrišča, ki posnemajo samočistilne sposobnosti
naravnih ekosistemov in tako na sonaraven način očistijo odpadne vode. S takim sistemom
čiščenja se obenem prihranijo velike količine energije, porabljene za čiščenje voda v okviru
drugih vrst čistilnih naprav.
Skladno z drţavnimi dokumenti je predvideno, da bo v Sloveniji do konca leta 2017 na javno
kanalizacijsko omreţje priključenih nekaj več kot 1,5 milijona prebivalcev. Z rastjo naselja,
uvajanjem novih tehnologij ali potrebe po drugačnem reševanju se lahko načrtuje čistilne
naprave za več hiš skupaj, posamezne dele naselja ali za celotno naselje.
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1.1 NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela je predstaviti stanje in problematiko čiščenja odpadnih voda na
območju Goričkega ter oceniti, ali se lahko z umestitvijo rastlinskih čistilnih naprav to stanje
še izboljša. Na podlagi geografskih značilnosti območja poskušamo ovrednotiti vzroke za
takšno stanje in oceniti geografske moţnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav na območju
Goričkega, ki bi kot sonaravna okoljevarstvena tehnologija pozitivno pripomogla k ohranjanju
in trajnostnemu razvoju območja.

Za dosego namena diplomskega dela je podanih pet ciljev:


funkcijsko ovrednotiti geografske značilnosti izbranega območja, s poudarkom na
značilnostih poselitve;



predstaviti naravovarstvene zahteve in smernice razvoja varovanega območja
Krajinskega parka Goričko in območij Natura 2000 ter na podlagi tega ovrednotiti
primernost uporabe rastlinskih čistilnih naprav na izbranem območju;



predstaviti rastlinske čistilne naprave, predvsem njihovo zgradbo, delovanje ter
prednosti in slabosti;



z analizo statističnih podatkov in terenskim delom ugotoviti značilnosti naselij in
njihovo opremljenost s kanalizacijskimi sistemi ter na podlagi tega oceniti moţnosti in
primernost uporabe rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih komunalnih voda;



na podlagi ugotovljenega prikazati nekaj najustreznejših lokacij umestitve rastlinske
čistilne naprave.

1.2 HIPOTEZE

1

Na preučevanem območju je odvajanje komunalnih odpadnih voda velik problem, saj so
naselja zelo slabo kanalizacijsko urejena predvsem zaradi določenih naravnogeografskih
značilnosti in posledično razpršene poselitve.
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2

Na izbranem območju obstajajo primerne moţnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav, ki
so zaradi sonaravne zgradbe in delovanja primeren ter predvsem okolju prijazen način
čiščenja odpadnih voda.

1.3 METODE DELA
Pisanje diplomskega dela je potekalo v naslednjih fazah:
1. zbiranje gradiva in podatkov,
2. analiza pridobljenih podatkov,
3. terensko delo,
4. sinteza in zaključki.
V prvi fazi dela sem pregledala obstoječo literaturo o izbrani temi in proučevanem območju.
Sledilo je pridobivanje podatkov o velikosti naselij glede na število prebivalcev s spletne
strani Statističnega urada Republike Slovenije (Prebivalstvo …, 2016). Obliko naselij sem
določala s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov v okviru Atlasa okolja (Atlas okolja, 2016),
ki je dostopen na svetovnem spletu. Podatke o opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi
so mi večinoma posredovale občine.
V drugi fazi sem vse podatke analizirala, da bi lahko določila primernost uporabe rastlinskih
čistilnih naprav na izbranem območju. Na podlagi analize sem lahko določila najprimernejša
naselja za podrobnejšo obravnavo na terenu.
V naslednji fazi sem s terenskim delom podrobneje preučila lego naselij ter ugotavljala in
ocenila primerna območja, kjer bi bila moţna postavitev in uporaba rastlinskih čistilnih
naprav.
Sledila je sinteza vseh ugotovitev in zaključki.
Ker se geografsko okolje obravnava kot povezan sistem naravnih in druţbenih značilnosti,
sem v diplomskem delu najprej predstavila osnovne značilnosti preučevanega območja:
opredelitev in lego, naravnogeografske in druţbenogeografske značilnosti ter smernice
razvoja Krajinskega parka Goričko. Predstavila se tudi zakonodajo na področju čiščenja
odpadnih voda v Sloveniji in poglavitne značilnosti rastlinskih čistilnih naprav. Podala sem
osnovne značilnosti njihovega delovanja, zgradbo, uporabo ter prednosti in slabosti njihove
uporabe.
Ker menim, da je povezava med varovanimi območji in uporabo rastlinskih čistilnih naprav
velika in lahko uporaba le-teh na varovanih območjih veliko prispeva k izboljšanju in
trajnostnemu razvoju okolja, sem določala njihovo skladnost s poslanstvom Krajinskega parka
Goričko. Ker krajinski park še nima izdelanega upravljavskega načrta, saj je ta še v pripravi,
sem skladnost določala na podlagi smernic razvoja Krajinskega parka, ki sem jih povzela v
Uredbi o Krajinskem parku Goričko, temeljnem dokumentu, s katerim je bil leta 2003 park
ustanovljen.
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Pri analizi moţnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav glede na poselitvene značilnosti sem
uporabila metodo izločanja.
Najprej so me zanimale predvsem določene značilnosti naselij, ki imajo vpliv na uporabo
rastlinskih čistilnih naprav. V prvi fazi sem kot najpomembnejši določila dve, in sicer velikost
naselij po številu prebivalcev in obliko naselij.
Velikost naselij je pri načrtovanju uporabe rastlinske čistilne naprave zelo pomembna, saj
lahko na podlagi le-te določimo okvirno potrebovano velikost prostora za njeno postavitev.
Ker pa so za uporabo takih naprav potrebne relativno velike površine, lahko velikost naselja
predstavlja velik omejitveni dejavnik. Po končani analizi sem tako ocenila primernost naselij
glede na velikost in neprimerna naselja izločila iz nadaljnje analize.
V drugem koraku me je v primernih naseljih glede na velikost zanimala še oblika. Tudi
slednja ima velik vpliv na uporabo rastlinskih čistilnih naprav. Te so primerne tako za celotna
naselja kot tudi za posamezne objekte, vendar je tako z vidika gradnje kot tudi ekonomskega
vidika boljše, če se lahko naprava zgradi za celotno naselje ali večji del naselja kot le za
posamezen objekt. Tu sem naselja razvrstila po skupinah glede na obliko in tako dobila
primerna oz. manj primerna naselja za postavitev rastlinske čistilne naprave. Pri tem je
potrebno poudariti, da me v raziskavi zanimajo naselja, ki so glede na obliko najprimernejša
za uporabo rastlinske čistilne naprave, torej naselja, kjer bi bila moţna postavitev rastlinske
čistilne naprave za celotno naselje oz. za večji del naselja. Za manjše skupine hiš oz.
posamezne objekte v diplomskem delu nisem iskala rešitev.
V tretjem in tudi zadnjem koraku sem naselja, ki sem jih uvrstila v nadaljnjo analizo,
analizirala še glede na izgrajenost kanalizacijskega omreţja. Pri tem me je zanimalo
predvsem, kako so naselja na Goričkem kanalizacijsko urejena, saj sem se lahko na podlagi
tega opredelila do veljavnosti prve hipoteze. Pri določanju moţnih lokacij za uporabo
rastlinskih čistilnih naprav so me zanimala naselja, ki kanalizacije nimajo izgrajene in so
hkrati primerne velikosti in oblike. Za pomoč pri pridobivanju podatkov o urejenosti naselij s
kanalizacijo sem prosila posamezne občine za posredovanje podatkov, v katerih naseljih je
kanalizacija ţe izgrajena oz. je izgrajena le delno, kje je načrtovana in kje ni urejena.
Naselja, ki sem jih ovrednotila kot najprimernejša, sem obiskala na terenu, kjer sem ocenila
njihovo lego in poskušala upoštevati še druge pomembne dejavnike, ki bi lahko vplivali na
postavitev in uporabo rastlinskih čistilnih naprav, ter na podlagi tega podati moţno lokacijo za
postavitev rastlinskih čistilnih naprav.
V nadaljevanju diplomskega dela bo za izraz rastlinske čistilne naprave uporabljena kratica
RČN.
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2 GORIČKO
2.1 OPREDELITEV IN LEGA PREUČEVANEGA OBMOČJA

V diplomskem delu sem kot preučevano območje obravnavala pokrajino Goričko. Po
pregledu ţe obstoječe literature o obravnavani pokrajini sem mejo določila skladno z mejami
Krajinskega parka Goričko. Njena juţna meja (v smeri od zahoda proti vzhodu) vključuje
naselja oziroma dele naselij Cankova, Domajinci, Vadarci, Bodonci, Šalamenci, Vaneča,
Bokrači, Krnci, Andrejci, Moravske Toplice, Suhi vrh, Vučja Gomila, Bogojina, Filovci,
Strehovci, Dobrovnik, Ţitkovci. Preostale meje potekajo po drţavni meji z Avstrijo in
Madţarsko.
Slika 1: Juţna meja Krajinskega parka Goričko (obarvani del je območje Krajinskega parka
Goričko)

Vir: Atlas okolja, 2016.
Pokrajina Goričko v celoti pripada zavarovanemu območju Krajinski park Goričko. Po
procesu pridobivanja strokovnih podlag za krajinski park, inventarizaciji in valorizaciji
prostora je bil sprejet predlog, da meja varovanega območja poteka po geografski meji med
Ravenskim in Goričkim. Krajinski park tako obsega celotno območje geografske enote
Goričko. Z zahodne, severne in vzhodne strani je omejen z drţavno mejo, na jugu pa se
zaključi s prevojem pobočij v polja ravenskega dela Prekmurja (Sraka in sod., 1997; Uredba o
Krajinskem parku Goričko, 2003).
Goričko je gričevnata pokrajina severnega Prekmurja, ki leţi v skrajnem severovzhodnem
delu Slovenije na meji z Avstrijo in Madţarsko. Naravnogeografsko ni samostojna enota,
ampak se podoben svet proti zahodu nadaljuje proti avstrijskemu Gradiščanskemu, proti
severu v slovenskem Porabju in proti severovzhodu v madţarskem Orsegu (Olas, 1996).
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Obsega območje enajstih občin, od tega sedem (Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje,
Kuzma, Rogašovci, Šalovci) v celoti in štiri (Cankova, Dobrovnik, Puconci, Moravske
Toplice) delno. Pod upravno enoto Murska Sobota spada devet občin, medtem ko sta dve v
upravni enoti Lendava. Skupna površina območja je 46.252 ha oz. 462,52 km2 z 90 naselji, v
katerih ţivi okrog 20.000 prebivalcev (Program dela in finančni načrt za leto 2016, 2016).
Slika 2: Občine na območju KP Goričko (obarvani del je območje Krajinskega parka
Goričko)

Vir: Atlas okolja, 2016.
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2.2 GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
2.2.1 Naravnogeografske značilnosti
Slika 3: Goričko

Vir: Kuštor, 2006, str. 10.

Goričko večinoma gradijo terciarni sedimenti, ki so ostanek nekdanjega Panonskega morja. V
njih so se zarezali potoki in površje spremenili v gričevnato pokrajino, ki se razteza severno
od Murske ravnine. To je rahlo zaobljen svet, katerega griči in hrbti imajo povprečno
nadmorsko višino med 300 in 350 m, vmesne doline in niţine pa večinoma 220 do 260 m. Na
meji z Avstrijo se na 418 m nadmorske višine nahaja najvišji vrh Sotinski breg ali Kugla
(Kuštor, 2006). Povprečna nadmorska višina Goričkega znaša 275,1 m. Okrog 97 % površja
spada v višinski pas med 200 in 400 m nadmorske višine, prevladujoč pa je višinski pas med
200 in 300 m nadmorske višine (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Nadmorska višina se
zmanjšuje od zahoda in severozahoda proti vzhodu in jugovzhodu (Melik, 1957).
Pokrajino večinoma gradijo nekarbonatne terciarne kamnine, stare med 66 in 1,6 milijona let
(Kuštor, 2006). Starejše kamnine so le v okolici Gradu (bazaltni tuf) in v skrajnem
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severozahodnem delu (nizkometamorfne kamnine v obliki skrilavcev), na območju Sotine in
Rdečega brega. Tako tufi kot tudi skrilavci so bolj odporni na eksogene procese kot terciarni
sedimenti, zato so reliefne poteze v njih bolj ostre in z bolj strmimi pobočji. Na območju
Sotine si je sotesko v trde skrilavce vrezala Ledava (Olas, 1996). Te kamnine so se odlagale
pred pribliţno 400 milijoni let, ko je območje prekrivalo morje. Po vmesnem kopnem obdobju
se je pred pribliţno 23 milijoni let ozemlje pogreznilo in od vzhoda ga je zalilo Panonsko
morje. Kopen je ostal samo severozahodni del s skrilavci. Panonsko morje je počasi izgubilo
povezavo z drugimi morji in morska akumulacija je prehajala v sladkovodno. Zaradi
dvigovanja ozemlja se je ob koncu terciarja morje umikalo proti vzhodu, od zahoda pa so ga
še dodatno zasipavale reke (Kuštor, 2006).
Dvigovanje panonskega obrobja je povzročilo globinsko erozijo potokov, ki so zasnovali
sedanje stranske doline. Menjavanje globinske in bočne erozije potokov je ob dnu dolin
ustvarilo zaporedne terase, ki jih prekinjajo nagnjena pobočja. Globinski eroziji voda je
sledilo tudi zasipanje dolinskega dna, katerega sledi so mlajše pliocenske prodne nasipine v
nekaterih dolinah. Zasipavanje se je dogajalo tudi v kvartarju. V večjih dolinah v zahodnem
delu Goričkega o tem pričajo obseţne pleistocensko-holocenske nasipine (npr. ob Ledavi).
Doline v vzhodnem delu Goričkega, zlasti ob Mali in Veliki Krki ter ob Kobiljskemu potoku,
se pod povirjem hitro zelo razširijo in imajo obseţno holocensko teraso. V osrednjem delu,
kjer so manjše doline, akumulacija ni bila obseţna (Melik, 1957).
V obdobju zgornjega pliocena je na ozemlju današnje Avstrije potekalo vulkansko delovanje.
Posledice tega so na sosednjem Štajerskem še vidne v obliki vrhov ugaslih ognjenikov, ki
molijo iz ravnine. Na Goričkem pri Gradu pa o tem pričajo plasti bazaltnega tufa in tufita. To
je vulkanski pepel, sprijet v trdno kamnino, med plastmi kremenovega rečnega proda, peska,
laporja in gline. Nemirna tektonika je s prelomi omogočila tudi nastanek mineralnih vrelcev,
kot so npr. slatinski vrelci v Sotini (Kuštor, 2006).
Tekoče vode so slabo sprijeto površje Goričkega razrezale v kratke, preteţno ozke in vlaţne
doline, ki so redko primerne za poselitev. Izjemi sta doline Ledave in Krke, ki sta širši in tudi
gosteje poseljeni. Pritoki Ledave, ki tečejo od severa proti jugu, imajo večjo reliefno energijo
kot Krka, ki teče proti severovzhodu. Zaradi tega so se pritoki Ledave zarezali globlje v
pliocenske in pleistocenske naplavine kot pritoki Krke. To je razvidno iz manjših relativnih
višin na severovzhodu Goričkega. K temu so prispevali še manj sprijeti pliocenski sedimenti v
porečju Krke. Pod vplivom eksogenih procesov so se zato nakloni pobočij hitreje zniţevali.
Pritoki Ledave so pri prehodih na ravnino nasuli vršaje (Obu, 2007).
Na zahodu Goričkega prevladujejo neprepustni laporji in peščene gline z vloţki meljastega
peska, na vzhodu, predvsem v porečju Krke, pa pesek in prod, ki ju na debelo prekriva
glinasta preperelina. Posledično prevladujejo neprepustna tla, kar vpliva na gostoto rečne
mreţe, ki je pri nekaterih pritokih Ledave nad slovenskim povprečjem, ki znaša 1,33 km/km 2.
Izstopata predvsem potoka Kopica z gostoto 2,35 km/km2 in Lipnica z gostoto 1,77 km/km2,
ki sta nad povprečjem gostote vodnega omreţja Pomurja, ki znaša 1,48 km/km2. Zaradi
majhne količine padavin in velike evapotranspiracije je v primerjavi s Slovenijo na tem
območju najmanjši odtočni količnik. V povprečju odteče le 25 % padavin (Jerovšek, 2007).
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Odtok z Goričkega obvladujejo trije pritoki reke Mure, in sicer Ledava, Kučnica in Krka.
Zahodni del Goričkega pripada porečju Ledave. Zanj so značilne zaobljene prodnato-peščene
gorice, razen skrajnega severozahoda, kjer si je Ledava izoblikovala širšo dolino in s tem
ustvarila pogoje za gostejšo poselitev. Osrednji del zavzemajo povodja Bodonskega,
Mačkovskega in Martjanskega potoka. Na jugu ga omejuje pleistocenska terasa, na severu pa
razvodnica med Krko in Ledavo. Razvodnica poteka v liniji naselij Trdkova, Boreča,
Kančevci, Fokovci in naprej v smeri severozahod-jugovzhod (Olas, 1996). Sorazmerno ozke
doline potokov ne nudijo pogojev za nastanek večjih naselij. Severovzhodno Goričko pripada
povirju Velike Krke, ki je izoblikovala nekoliko širšo dolino v bolj poloţnem svetu. Pogoji za
naselitev so razmeroma ugodni, zato so tam zrasla nekoliko večja naselja. Jugovzhodni del
odmakajo Mala Krka ter Kobiljanski in Bukovniški potok. Širših dolin tukaj ni, nekoliko več
prostora je v dolini Kobiljanskega potoka. Potok Ledava odvodnjava zahodni, srednji in delno
jugovzhodni del Goričkega, potok Krka pa severovzhodni in deloma jugovzhodni del (Olas,
1996; Kuštor, 2006).
Vse tekoče vode imajo deţno-sneţni pretočni reţim, čeprav pade na tem območju zelo malo
padavin, v povprečju od 800 do 900 mm. Spomladanski sneţni višek, kateremu se pridruţi še
spomladansko deţevje, presega jesenskega deţevnega, poletni pretoki pa so zaradi manj
padavin, visokih temperatur in velike evapotranspiracije bistveno niţji od zimskih (Kotar,
2007; Ogrin, Plut, 2009).
Ledava, za katero se poleg Krke uporablja ime reka, je na Goričkem največji površinski tok
glede na velikost porečja in število pritokov (Olas, 1996). Dolga je 71 km in izvira v Avstriji
(na ozemlju Avstrije teče le 8 km), od koder priteče skozi sotesko Kugel med Serdiškim in
Sotinskim bregom. Teče po zahodnem delu Goričkega, skozi Ledavsko jezero, naprej po
Murski ravnini in se ob drţavni meji z Madţarsko v Lendavskem kotu izliva v Muro. Nad
naseljem Domajinci je od leta 1978 zajezena v umetno Ledavsko jezero (Krajevni leksikon
Slovenije …, 1980; Jerovšek, 2007). Njeni pritoki tečejo večinoma v smeri od severa proti
jugu. Po prehodu na ravnino, kjer se jim strmec zmanjša, odlagajo gradivo in oblikujejo
manjše vršaje. Po količini vode je skromna reka – visoko vodo doseţe le ob večjih deţevjih.
V srednjem toku je regulirana in popolnoma kanalizirana. Tudi v spodnjem toku jo je zaradi
majhnega pretoka potrebno poglabljati in regulirati. Doline ob potokih so večinoma ozke in
vlaţne, zato se naselja drţijo pobočij in slemen, po katerih je speljana večina cest. Tudi
obdelovalne površine so večinoma na bolj dvignjenih delih, medtem ko v niţjih legah
prevladujejo travniki. Poleg reke Ščavnice je Ledava glavni pritok reke Mure (Ledava,
največja Gorička reka, 2016). Visok vodostaj ima spomladi, ko učinek spomladanskega deţja
poveča še taljenje snega. Pozimi, ko pade najmanj padavin, večinoma v obliki snega, ima
nizek vodostaj. Tudi poleti, ko je zaradi visokih temperatur povečano izhlapevanje, ima nizek
vodostaj. Le poleti ob močnih nalivih lahko izjemoma in za krajši čas prestopi bregove
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Dolina Ledave ima niţjo nadmorsko višino kot dolina
Krke, zato imajo potoki, ki se izlivajo v Ledavo, večjo erozijsko moč in so globlje vrezani v
pliocensko osnovo (Ledava, največja Gorička reka, 2016).
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Velika Krka, ki odmaka severovzhodni del, izvira pod Srebrnim bregom, blizu meje z
Madţarsko. Njeni večji pritoki so Peskovski, Markovski, Dolenski in Krplivniški potok. Njen
pritok je tudi Mala Krka, ki se na Madţarskem izlije v Veliko in od takrat naprej teče kot
Krka, ki se najprej izlije v Ledavo, nato še v reko Muro. Pritoki Krke tečejo v smeri od
zahoda proti vzhodu (Krajevni leksikon Slovenije …, 1980; Ledava, največja Gorička reka,
2016).
Jugovzhodni del odmaka Kobiljanski potok s pritokoma Ratkovski in Čikečki (Fokovski)
potok (Krajevni leksikon Slovenije …, 1980).
Naravno stoječih voda na Goričkem ni, z zajezitvami potokov je dobilo le vodne
zadrţevalnike, kot so Ledavsko, Hodoško, Bukovniško in Kriţevsko jezero, ki jih je narava
spremenila v ţivljenjski prostor za mnoge vrste. Primarni namen Ledavskega jezera (145 ha)
je zadrţevanje odvečne vode ob spomladanskih in jesenskih deţevjih in s tem varovanje
ravninskega dela pred poplavami. Ker je jezero precej onesnaţeno in zamuljeno, ni primerno
za kopanje, temveč je namenjeno predvsem turizmu (naravovarstvene smernice, ki dajejo
prednost mirnemu in tihemu turizmu – opazovanje, fotografiranje). Hodoško jezero,
imenovano tudi Dolensko jezero, obsega malo več kot 5 hektarjev in je bilo prvotno
namenjeno zadrţevanju visokega vala poplavnih voda, zadrţevanju vode za namakanje
kmetijskih površin, povečanju moţnosti za lov na perjad in ekstenzivnemu ribolovu. V jezero
se s severa steka Dolenski potok, na jugu pa istoimenski potok odteka v Krko. Prav tako kot
Ledavsko jezero je pomembno rastišče in bivališče zanimivih in redkih ţivalskih in rastlinskih
vrst (eden osrednjih habitatov vidre na Goričkem). Bukovniško jezero, veliko 7 hektarjev, je
nastalo z zajezitvijo Bukovniškega potoka pri Dobrovniku in je bilo prvotno namenjeno
ribogojništvu, kasneje se je razvil še ribolov in športni ribolov, dandanes pa je tudi
pomembna turistična točka. Ti vodni viri so potencial za razvoj turizma, ribolova in
raznovrstne rekreacije ter hkrati pomemben ekosistem, ki ga je potrebno varovati (Kuštor,
2006; Jerovšek, 2007).
Na vrhovih in hrbtih gričev je prst peščena in prodnata (rankerji), drugje pa so ilovica in
psevdogleji. Zaradi nekarbonatne podlage so ta tla običajno nevtralna do kisla (Kuštor, 2006).
Prevladujoč tip prsti na Goričkem je distrična rjava prst, ki so ji ljudje z apnenjem izboljševali
rodovitnost. Vzdolţ Ledave in Krke so razvite obrečne prsti, v katerih lahko zaradi talne vode
v bliţini površja poteka proces oglejevanja. Ostali potoki so oblikovali ozke doline, prekrite z
vlaţnimi psevdooglejenimi do oglejenimi peščeno-ilovnatimi in glinastimi tlemi. Ta tla so
primerna za travnike in v višjih legah za njive (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Najbolj
kakovostna tla so na miocenskih sedimentih med Kučnico in Ledavo (Krajevni leksikon
Slovenije …, 1980). To so karbonatne kamnine (npr. apnenec, apneni peščenjaki, miocenski
laporji), ki jih prekrivajo evtrična apnenčasto lapornata rjava tla, primerna za intenzivno
poljedelstvo, a so zaradi bolj strmega površja podvrţena izpiranju (Olas, 1996). V zahodnem
delu Goričkega je prst debelejša in manj kisla (pesek, lapor, apnenec) kot v vzhodnem delu.
Na skrilavcih, ki gradijo Serdiški in Sotinski breg, se je razvila prst, ki je manj primerna za
kmetijstvo in je zato poraščena z gozdom (Gams, 1959).
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Goričko je preteţno gozdnata pokrajina z manjšimi kmetijskimi površinami. Gozdovi
zavzemajo največje površine – z njimi je prekritih pribliţno 40 % površja, nahajajo pa se na
ravnini, ob večjih potokih in na gričevjih. Zaradi nekarbonatne podlage in posledično
nevtralnih do kislih tal ne uspevajo rastline, ki uspevajo na bazični podlagi in so pogoste
drugje po Sloveniji. Kmetje so ţe od nekdaj kolobarili in gozdne površine menjavali z
njivskimi, zaradi česar več ni prvotnih gozdnih sestojev. Glede na podnebje in zgradbo tal naj
bi Goričko v dolinah poraščala zdruţba hrasta gradna in belega gabra. Ker slednji raste na
globokih in bogatih tleh, so bili ti gozdovi najbolj izkrčeni, poleg tega so v njih ljudje steljarili
in jih tako siromašili. Zaradi tega so se ostanki hrastovo-belogabrovih gozdov skrčili na
majhne površine, zamenjal jih je rdeči bor. Obe vrsti dreves rasteta še v drugih zdruţbah
(Kuštor, 2006). V bolj vlaţnih dolinah se pojavljajo drevesne vrste jelše, topola in vrbe, na
bolj sušnih tleh pa gozdno zdruţbo sestavljajo hrast, gaber in bukev (Repe, 2009). Bukovi
gozdovi, ki jih je na Goričkem največ, so drugotnega nastanka. S propadom belega gabra in
hrasta gradna se je uveljavila manj zahtevna bukev, ki na Goričkem pokriva slabša rastišča na
strmejšem terenu. Ponekod se pojavljata tudi navadna smreka in rdeči bor. Borovi gozdovi so
nadomestili predvsem bukove, ki so se zaradi stalnega izkoriščanja in steljarjenja krčili. Bor
so zasajali kot hitro rastočo vrsto z uporabnim lesom. V borovih in tudi drugih gozdovih na
Goričkem najdemo tudi pravi kostanj (Kuštor, 2006). Gozdni rob je razgiban in se širi na
kmetijske površine. Ravninska območja, dna dolin in poloţnejša območja so intenzivne
njivske in travniške površine, na dvignjenih in prisojnih legah so vinogradi in sadovnjaki. Na
Goričkem je izrazito opuščanje njivskih površin in nasadov (predvsem sadovnjakov) ter
širjenje gozdne površine (Repe, 2009). Severna oz. osojna pobočja so večinoma porasla z
gozdovi, na juţnih oz. prisojnih pa so predvsem travniške površine. Za rast antropogene
vegetacije so pomembna predvsem prisojna višje leţeča zemljišča na območju termalnega
pasu. Termalni oz. toplotni pas obsega območje nad inverznim pasom in je relativno toplejši
pas z manjšo nevarnostjo pozeb in večjo osončenostjo (Ogrin, 2005). Termalni pas se začne
od 10 do 30 metrov nad dnom dolin in sega od 200 do 300 metrov relativne višine. V tem
pasu je nevarnost pozeb manjša, zato uspevajo predvsem vinska trta in sadno drevje. Za ta pas
so značilne višje nočne minimalne temperature, manjše dnevne in letne temperaturne
amplitude in višje povprečne mesečne temperature pozimi kot na dnu dolin (Abrahamsberg,
2007).
Pomembne površine predstavljajo tudi travniki: suhi, polsuhi, vlaţni in mokrotni. Uspevajo
tudi vrste, ki v Evropi spadajo med ogroţene. Največje površine zavzemajo polsuhi do srednje
vlaţni travniki, ki so gospodarsko zelo pomembni zaradi primernosti za krmo ţivine. Suhe
travnike najdemo po celotnem območju Goričkega, vendar zaradi opuščanja rabe ter hitrega
zaraščanja predstavljajo enega najbolj ogroţenih ţivljenjskih okolij na tem območju.
Rastlinstvo na takšnih travnikih je pogosto podobno rastlinstvu na robnih delih gozdov.
Mokrotni travniki so v nasprotju s polsuhimi manj primerni za krmo ţivine in poraščajo večje
doline, predvsem na vzhodnem delu Goričkega – od Središča do Kobilja. Za krmo ţivine so
nekoliko pomembnejši tudi vlaţni travniki. Ob robovih travnikov, potokih in jezerih uspeva
močvirsko rastlinje, veliko ga je predvsem ob Ledavskem in Hodoškem jezeru, kjer na
obreţnem mulju uspevajo nekatere zelo redke rastlinske vrste v Sloveniji (Abrahamsberg,
2007).
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Goričko leţi v zmernem podnebnem pasu (ob 47. vzporedniku) z zahodno zračno cirkulacijo.
Z vzhoda je pokrajina široko odprta vplivom kontinentalnega podnebja z značilnimi vročimi
poletji in mrzlimi zimami. Poleti te vplive iz vzhoda blaţi sveţ gorski zrak vzhodnih Alp.
Vpliv morja, ki je po zračni liniji od Goričkega oddaljeno samo 200 km, je močno oslabljen
zaradi vmesnih gorskih pregrad. Na podnebje vplivajo tudi potujoče depresije, ki pri prehodu
čez to ozemlje dovajajo zračne gmote iz drugih območij. Potujoče depresije s severnimi
vetrovi prinašajo hladen zrak s polarnih območij. Če v potujoči depresiji prihajajo zračne
gmote z juga (Sredozemskega morja ali puščavskega predela severne Afrike), prinašajo topel
in vlaţen zrak. Takrat je na območju Goričkega toplo, juţno vreme (Olas, 1996).
Goričko ima zmerno celinsko ali subpanonsko (lega v Panonski niţini) podnebje. Zanj so
značilne povprečne januarske temperature med 0 in -3 ºC in povprečne julijske temperature
med 15 in 20 ºC. Spomladanske (aprilske) temperature so višje od jesenskih (oktobrskih).
Padavinski reţim je celinski s primarnim viškom poleti in sekundarnim jeseni ter izrazitim
niţkom pozimi. Povprečna letna količina padavin je majhna in se giblje med 800 in 1000 mm.
Poleti je zaradi visokih temperatur in relativno nizke količine padavin (v obliki ploh, neviht in
nalivov) moţen pojav suše. Na temperature vplivajo dolţina Sončevega obsevanja in količina
energije, ki jo območje medtem prejme, nadmorska višina in konkavne oblike reliefa.
Gričevnat svet Goričkega letno prejme povprečno 1800 do 2000 ur (značilno za vzpeti svet
kontinentalne Slovenije) Sončevega obsevanja. Območja s subpanonskim podnebjem, ki je
značilno tudi za Goričko, letno prejmejo 4135 MJ/m2 kvaziglobalnega obsevanja, največ
prisojna in najmanj osojna pobočja. Goričko spada med najmanj namočene predele Slovenije
z manj kot 100 padavinskimi dnevi letno. Padavine so pogostejše jeseni in poleti, ko se
pojavljajo v obliki neviht. Lahko jih spremlja tudi toča. V tem predelu Slovenije beleţijo 30
do 50 nevihtnih dni. Dni s sneţno odejo je od 25 do 50, maksimalna višina sneţne odeje pa se
giblje med 50 in 100 cm (Ogrin, 2002).
Vetrovi na Goričkem so precej šibki. Prevladuje severozahodnik, pogosta sta tudi jugo in
vzhodnik, ki prinašata padavine (Krajevni leksikon Slovenije…, 1980).
Terciarno gričevje sodi med naše okoljsko najbolj občutljive pokrajinske tipe. Kljub temu, da
prevladujejo manjša podeţelska naselja in da industrija ni nikoli imela večjega vpliva na
okolje, je to območje degradirano. Zaradi mehkih in manj odpornih kamnin ter splošno
razširjene kmetijske obdelave prevladuje mehanska degradacija (erozija prsti, denudacija,
usadi), v zadnjem času pa se vse bolj uveljavljajo tudi druge oblike obremenjevanja okolja,
kot so kemični vnosi (Lampič, 2000).
Geološka zgradba (pesek, prod, glina) in klimatske značilnosti (poletni višek in zimski niţek
padavin, majhna količina snega) pogojujejo polzenje tal, usade in erozijo prsti. Erozija prsti,
ki povzroča veliko škodo na obdelovalno-ornih površinah, je najbolj značilna za osrednji
severni del Goričkega – najbolj aktivna je na območju Trdkove z okolico. K procesu erozije je
prispeval tudi človek, ki je za pridobivanje novih obdelovalnih površin izkrčil strma in za
obdelavo neprimerna območja. Erozijo povzročajo tudi poletna neurja z nalivi. V zimskih
mesecih s skromno sneţno odejo površje globoko zamrzne, nato ob spomladanskem taljenju
nastanejo ugodne razmere za polzenje prepereline. Le-to se najbolj pojavlja v zahodnem in
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osrednjem delu Goričkega. Podvrţena so mu navadno poloţna pobočja, kjer so travniki in
njive na ilovnati in glineni podlagi. Takšni procesi so najbolj očitni v naseljih Dolič, Vidonci
itd. Na območju Goričkega so pogost pojav tudi usadi, vendar so le-ti manjšega obsega in se
pojavljajo na robu njiv ali v gozdu na sprijetih sedimentih. Tako polzenje tal kot tudi usade
pospešujejo menjavanje glinenih, ilovnatih, peščenih in prodnatih sedimentov (Vogrinec,
2007).
Na območju Goričkega povzročajo degradacijo tudi neprimerna gradnja in tip hiš, odpadki,
izlivanje gnojnice in odplak v potoke, kurjenje trave in grmišč ter opuščanje kmetovanja –
zaraščanje njivskih in travniških površin z gozdno vegetacijo (Vogrinec, 2007).
Goričko leţi na območju z najmanjšo količino padavin in s precej slabo prevetrenostjo, kar
posledično vpliva na onesnaţenost ozračja, predvsem v juţnem delu območja. Odprta
pokrajina in manjša koncentracija onesnaţevalcev sicer zmanjšujejo splošno stopnjo
onesnaţenosti, vendar pa je značilno razpršeno onesnaţevanje (naselja, poljedelstvo,
ţivinoreja), kar vpliva na lokalno onesnaţenost zraka, prsti in vodnih virov (Vogrinec, 2007).
Naravnogeografske značilnosti območja, predvsem relief, pomembno vplivajo na načrtovanje
odvajanja odpadnih voda. Oblikovanost površja, ki je posledica geološkega razvoja,
kamninske sestave in tekočih voda, je pomemben dejavnik pri gradnji rastlinskih čistilnih
naprav, saj vpliva na moţnost gravitacijskega pretakanja odpadnih voda tako do same naprave
kot tudi znotraj nje, kar posledično določa stroške gradnje in njenega vzdrţevanja.
Reliefna oblikovanost površja vpliva tudi na značilnosti poselitve. Iz prej opisanih
naravnogeografskih značilnosti zaključimo, da je zahodni del Goričkega bolj razgiban,
predvsem severozahodni del z višjim in strmejšim reliefom (posledica trše geološke sestave
filitnih skrilavcev in bazaltnega tufa), medtem ko je vzhodni del manj razgiban in niţji.
Posledično je na vzhodnem delu Goričkega poselitev nekoliko bolj strnjena z več obcestnimi
naselji, na zahodu in v osrednjem delu pa bolj razpršena. Oblika naselja je eden
pomembnejših dejavnikov, ki pogojuje moţnost ureditve kanalizacijskega sistema. V
strnjenih oblikah naselij je moţna ureditev z enotnim kanalizacijskim sistemom, medtem ko
za razpršene oblike naselij taka ureditev ni moţna. Tako v veliko primerih prihaja do izpustov
neprečiščenih komunalnih odpadnih voda neposredno v okolje, kar vpliva predvsem na
onesnaţenje voda, tako tekočih kot tudi podtalnih, ki so lahko vir pitne vode. RČN opravljajo
tudi terciarno čiščenje, kar omogoča ustrezno varovanje vodnih virov.
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2.2.2 Druţbenogeografske značilnosti
Osnovna značilnost prebivalstva na Goričkem je izrazit proces staranja prebivalstva. Vzrok za
to sta predvsem nizka rodnost in odseljevanje mladega prebivalstva. Opazne so razlike v
starostni sestavi prebivalstva med zahodnim in vzhodnim delom Goričkega, saj ima zahodni
del bolj ugodno starostno sestavo od vzhodnega. Podatki, ki jih navajam v nadaljevanju,
veljajo za leto 2016 in za celotno območje vseh 11 občin na Goričkem. Deleţ prebivalcev
starosti od 0 do 14 let je v vseh občinah niţji od slovenskega povprečja (14,8 %). Le v občini
Kuzma je deleţ blizu slovenskega povprečja in znaša 14,5 %. Deleţ prebivalcev nad 65 let je
glede na slovensko povprečje v dveh občinah – Cankova in Rogašovci – podpovprečen, v
vseh ostalih občinah pa nadpovprečen, predvsem v občinah Gornji Petrovci, Hodoš in
Šalovci. Indeks staranja je podpovprečen le v občini Rogašovci. V ostalih desetih občinah je
ta nad slovenskim povprečjem. Tudi v tem primeru imajo najbolj neugodne vrednosti občine
Gornji Petrovci, Hodoš in Šalovci. Vse te občine leţijo v skrajnem vzhodnem delu Goričkega
(Prebivalstvo …, 2016). Neugodna starostna struktura predstavlja zelo resno oviro za hitrejši
gospodarski razvoj tega območja. Nekoliko boljše razmere so ob meji z Avstrijo, kjer se
pozna velik učinek zaposlovanja preko meje (Malačič, 2011).
Občine na Goričkem so majhne, saj je kar 7 občin sestavljenih iz manj kot 10 naselij, vmes so
Kobilje z enim, Hodoš z dvema in Dobrovnik s tremi naselji (Malačič, 2011).
Na območju Goričkega so naselja dokaj enakomerno razporejena po celotnem območju.
Pobočja za naselja skoraj nikjer niso prestrma. V osrednjem delu Goričkega, kjer je malo
dolin in so le-te preozke za poselitev in prevladujejo njivske površine, najdemo naselja po
hrbtih oz. pobočjih. Zaradi razloţene poselitve marsikje teţko določimo začetek in konec
določenih naselij. Na zahodu, kjer so doline prostornejše, so naselja razporejena na bolj
sušnih pleistocenskih terasah in poloţnejših pobočjih. V dnu dolin poselitev načeloma ne
pride v poštev zaradi nevarnosti poplav. V vzhodnem delu Goričkega so naselja
skoncentrirana v širokih dolinah Male in Velike Krke ter Kobiljskega potoka, ploščati hrbti
med njimi pa ostajajo v glavnem pokriti z gozdom. Vasi ob Kobiljskem potoku leţijo na
holocenski ravnici ob potoku, ob obeh Krkah pa na pleistocenskih terasah. Tu so naselja
veliko bolj strnjena, lahko bi jih uvrstili med obcestne vasi (Melik, 1957).
Tako v osrednjem in zahodnem delu Goričkega prevladujejo razloţena naselja z zaselki ali
samostojnimi hišami, ki se nahajajo po pobočjih in zaobljenih slemenih, v vzhodnem delu pa
bolj strnjena obcestna naselja v dolinah ali na njihovem robu.
Goričko nikoli ni imelo večjega središčnega naselja, zato to vlogo opravlja mesto Murska
Sobota, v skrajnem jugovzhodnem delu tudi Lendava. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje so bili
Kriţevci s 1216 prebivalci (leta 2016 374) največje naselje na Goričkem, leta 2016 pa je to
Grad s 673 prebivalci. Izvzeta sta kraja Moravske Toplice in Dobrovnik, ki le delno leţita na
območju Goričkega (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998; Prebivalstvo …, 2016).
Na prevladovanje razloţene oblike naselij kaţe tudi tip poljske razdelitve, ki pa ni enoten. Gre
za mešanje grud in grud z delci, ki naj bi nastali iz prvotnih celkov na račun mnoţičnega
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drobljenja zemljiške posesti predvsem med letoma 1859 in 1960. V nekaterih razloţenih
naseljih so celki raztegnjeni v dokaj pravilne sklenjene proge oz. progaste odprte ali polodprte
celke. Izjema glede tipa poljske razdelitve je le skrajni severozahodni del (Ocinje, Rogašovci,
Kramarovci) in jugovzhodni del (Motvarjevci, Bukovnica, Kobilje), kjer poljska razdelitev ţe
spominja na prave delce (Ilešič, 1960).
Na izgled naselij sta vplivala tudi avstrijski in madţarski poselitveni vzorec ter religiozna
podoba Goričkega (cerkve v naseljih, ločeni protestantsko in katoliško pokopališče, odsotnost
kriţev in kapelic v preteţno protestantskih vaseh). Vpliv madţarskega načina gradnje je
prisoten v osrednjem in vzhodnem delu, medtem ko je avstrijski v novejšem času prisoten
predvsem v zahodnem delu Goričkega (Sraka in sod, 1997).
Goričko se je vedno uvrščalo med gospodarsko najmanj razvita območja v Sloveniji. V drugi
polovici 20. stoletja so gospodarsko rast zaznamovali industrializacija in z njo povezana
deagrarizacija, povečanje produktivnosti v kmetijstvu in razvoj storitvenih dejavnosti,
predvsem trgovine in gostinstva. Tudi znotraj pokrajine obstajajo razlike v gospodarski
razvitosti. Najbolj razvit je zahodni del Goričkega, predvsem po zaslugi meje z Avstrijo
(delovni migranti in dober zasluţek) in dobrih moţnosti za razvoj kmetijskih dejavnosti v
dolini Ledave. Najmanj je razvit vzhodni del ob meji z Madţarsko, kjer so slabše moţnosti
zasluţka, pa tudi pogoji za kmetovanje niso najboljši (Sraka in sod, 1997).
Goričko je ena najbolj agrarnih pokrajin v Sloveniji, čeprav so naravne razmere za kmetijstvo
razmeroma slabe. Posledično je to mnoge privedlo do tega, da so si moţnost za dodatni
zasluţek poiskali v obrti. Tako je na Goričkem precej razvita le obrt oz. drobno gospodarstvo,
kjer prevladujejo samostojni podjetniki. Obrt je bila v preteklosti pomembna gospodarska
dejavnost, za katero je značilen »neindustrijski« mojstrski način izvajanja. Nekoč je ta
dejavnost predstavljala primarno oz. dopolnilno dejavnost prebivalstvu, v sedanjosti pa je
skoraj izumrla, saj se z njo ukvarja le še peščica ljudi in še to le ljubiteljsko ter predvsem
zaradi nadaljevanja druţinske tradicije. Tradicionalne obrti na Goričkem so lončarstvo,
kovaštvo, tkalstvo, ţganjekuha, kolarstvo, slamokrovstvo in zeliščarstvo. Obrt je kot osrednja
dejavnost začela izgubljati na pomenu ţe od začetka 20. stoletja. Tkalstvu je konkurenco
predstavljalo cenejše blago v trgovinah, kovačnice so izgubljale na pomenu zaradi uvajanja
traktorjev in druge strojne opreme v kmetijstvu, lončarstvo pa s pojavom cenejše kovinske
posode. Tradicionalna obrt pomeni ohranjanje kulturne dediščine in običajev ter hkrati
prepoznavnost za tamkajšnje prebivalce, zato bi njeno popolno izumrtje pomenilo veliko
izgubo za to pokrajino (Pirman, 2007; Ţebre, 2007). Te obrti se ohranjajo tudi s pomočjo
delavnic in s podporo Krajinskega parka ter povezovanjem s turistično ponudbo.
Nekatere obrti so še delno ohranjene. To so slamokrovstvo v Trdkovi, Fikšincih in Kraščih,
lončarstvo v Pečarovcih in Filovcih (trţno usmerjeno), kovaštvo v Domanjševcih, Puconcih,
Kriţevcih in Andrejcih, medičarstvo in lectarstvo v Ratkovcih, tkalstvo na Hodošu, izdelava
remenk (pirhov), izdelava metel, igrač iz volne, kvačkanih izdelkov in sveč (Sraka in sod,
1997; Kultura in običaji …, 2016).
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Goričko je agrarna pokrajina, čeprav so naravne razmere za kmetijstvo relativno slabe. Ker je
pokrajina gričevnata, je ravnih površin malo, zato so moţnosti za uporabo strojne opreme
majhne. Tudi padavin je najmanj v Sloveniji (okrog 800 mm letno), prsti so izprane, v dolinah
pa pogosto ilovnate in vlaţne. Boljše moţnosti so tako v razvoju ţivinoreje in sadjarstva.
Značilna je velika razdrobljenost kmetijskih posesti – povprečna velikost kmetijskega
gospodarstva v Sloveniji je ob zadnjem popisu leta 2010 dosegala 6,4 ha. Tako majhne
kmetije so znotraj Evropske unije nekonkurenčne in se bodo v prihodnje morale
prestrukturirati, da bi postale konkurenčne. Na veliko razdrobljenost posesti je vplivala
predvsem gosta poseljenost v preteklosti in tudi ogrsko dedno pravo. Za razliko od preostale
Slovenije, kjer posest podeduje najstarejši sin (ostale se izplača), se posest deli na vse
potomce. Dediči si ţe tako majhne in raztresene parcele razdelijo na enake dele. Do tega
prihaja tudi zaradi pomanjkanja zaposlitve v neagrarnih dejavnostih, velike navezanosti na
zemljo in zaradi pravičnosti. Prevladuje tip zemljiške posesti, imenovan gruda. Ta tip nima
pravilne oblike, nastal pa je ob maksimalni porazdelitvi zemlje. V današnjem času se veliko
ljudi preţivlja z neagrarno dejavnostjo, precej pa se jih s kmetijstvom ukvarja kot z dodatno
dejavnostjo. Kmetijska proizvodnja je še vedno večinoma samooskrbna in usmerjena v
poljedelsko-ţivinorejsko proizvodnjo. Trţne viške daje večinoma ţivinoreja (meso in mleko),
poljedelstvo manj. V preteklosti je bila proizvodnja usmerjena v pridelovanje ţit, krompirja in
krmnih rastlin. Dandanes je glavni poudarek na koruzi, pšenici in krmnih rastlinah. V
preteklosti je bil velik poudarek na gojenju sladkorne pese, vendar je z zaprtjem tovarne
sladkorja v Ormoţu tudi to v večji meri izginilo. Po tipu kmetovanja se največ ljudi ukvarja z
mešano ţivinorejo, sledijo kmetije z mešano rastlinsko pridelavo ter mešano rastlinsko
pridelavo in ţivinorejo. Manj kmetij se ukvarja s poljedelstvom, trajnimi nasadi in
vrtnarstvom. Največ druţinskih kmetij je v občinah Puconci in Moravske Toplice, ki se
nahajata na juţnem delu Goričkega, kjer so pogoji za kmetijstvo bolj ugodni, saj prevladuje
raven svet in kmetijsko primernejša prst. Največji deleţ kmečkega prebivalstva je na območju
severovzhodnega dela Goričkega (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998; Janeţič, 2007;
Košutnik, 2007; Popis kmetijstva …, 2012).
Velik problem v kmetijstvu so vsakoletne suše, ki onemogočajo normalno rast in razvoj
rastlin, posledica pa je količinsko manjši pridelek, ki je obenem tudi slabše kakovosti. Suša v
tem delu je predvsem klimatološko in litološko-pedološko pogojena ter se pojavlja v drugi
polovici aprila in traja do druge polovice oktobra (povprečno traja od 179 do 192 dni), kar
sovpada z vegetacijskim obdobjem rastlin (Janeţič, 2007).
Vinogradništvo na tem območju ni tako razvito kot npr. v Slovenskih in Lendavskih goricah,
čeprav podnebni pogoji in prst niso nič manj primerni za gojenje vinske trte kot v ostalih delih
v Sloveniji. Goričko se deli na vinorodne mikrookoliše: Bodonci, Bogojina, Dolgovaške
gorice, Gerlinci, Kuštanovci, Sebeborci in Vaneča. Največ vinogradniških površin je v
jugovzhodnem območju Goričkega in na območju naselij Grad, Bodonci, Mačkovci in
Kramarovci. Z vinogradništvom se ukvarjajo tudi v Fikšincih, Gerlincih in Nuskovi. Nekateri
se z vinogradništvom ukvarjajo ljubiteljsko, ponekod pa je postalo tudi dopolnilna dejavnost
na kmetiji. Na tem območju obstajajo vinske poti in Vinska turistična cesta Goričko.
Prevladujoče sorte vina so: laški rizling (50 %), chardonnay in beli pinot (25 %), renski
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rizling in kerner (8 %), savignon (3 %), šipon (3 %) in ostale (11 %) (Sraka in sod, 1997;
Hull, 2006; Privšek, 2007; Gomboc, 2014).
Goričko je imelo med vsemi pokrajinami v Sloveniji leta 1991 najmanj zaposlenih v
industriji. Večina jih je bila zaposlena v industrijskih obratih v Murski Soboti in Lendavi,
nekaj tudi v manjših industrijskih obratih na Goričkem, in sicer v Rogašovcih,
Prosenjakovcih, Kriţevcih in Gornjih Petrovcih. Ti manjši obrati so nastali načrtno z
uvajanjem policentrične politike po letu 1975 (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Industrija je temeljila na kmetijstvu in kmečki obrti. Razvila se je ţivilska, tekstilna in
obutvena industrija, ki je z izgubo trgov in nevlaganjem v razvoj večinoma propadla
(Košutnik, 2007).
Turizem se je na Goričkem razvijal počasneje kot drugod po Sloveniji. Večji in bolj viden
razvoj turizma lahko beleţimo predvsem v zadnjih nekaj letih. Poudarek je predvsem na
sonaravnih oblikah turizma, ki nimajo večjih negativnih učinkov na naravo in ne potrebujejo
večjih infrastrukturnih posegov. K temu je močno prispevala tudi ustanovitev Krajinskega
parka, kjer se nahaja glavni informacijski center, zadolţen za turistično ponudbo za celotno
območje Goričkega. Na podlagi statističnih podatkov se od leta 1995 na Goričkem neprestano
večajo nastanitvene kapacitete, ki jih je na tem območju zelo malo. V nasprotju s tem
najdemo veliko gostinskih objektov, ki so enakomerno razporejeni po celotnem območju
Goričkega. Narašča tudi število turistov, tako domačih kot tujih in število nočitev (Matjašič,
2007; Gomboc, 2014).
Pokrajina ima velik turistični potencial, ki je v veliki meri še neizkoriščen. Velika prednost je
lega na stiku treh deţel in s tem tudi kultur, precej čisto okolje in neokrnjena narava ter bogata
kulturna dediščina s tradicionalno kulinariko.
Goričko je tako naravno kot tudi kulturno bogata pokrajina, ki ponuja predvsem izletniški
turizem (vinske kleti, izletniške in turistične kmetije), pohodništvo, kolesarstvo in pestro
kulinarično ponudbo (Turizem Goričko, 2016).
Naravne znamenitosti so jezera (Bukovniško, Ledavsko, Hodoško), tekoče vode (Ledava,
Velika Krka, Mala Krka), vrelci in izviri (slatinski vrelci v Nuskovi in Sotini, izvir pitne vode
Mrzlek med Moščanci in Dolino, Frimov vodnjak v Šalovcih), vrhovi (Sotinski breg ali
Kugla, Serdiški ali Rdeči breg, Srebrni breg), parki (Grajski park pri Gradu, park ob dvorcu
Metzenau v Prosenjakovcih) in tudi številne druge, kot so npr. močvirni travniki ob
Ledavskem jezeru, rastišče narcis ob Kučnici na Cankovi, tipičen niţinski gozd Goričkega,
Fuks graba v Korovcih in Gerlincih.
Najpomembnejši kulturni znamenitosti sta Grad pri Gradu, ki slovi kot največji grad v
Sloveniji, in romanska cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini, ki ima drugačno zunanjo
(okrogel stolp) in notranjo podobo kot druge katoliške cerkve. Poleg te so zanimive tudi druge
katoliške in evangeličanske cerkve ter kapele, še posebej rotunda sv. Nikolaja v Selu, ki je
posebna zaradi svoje okrogle oblike. Kot ostanek kulturne dediščine so za obiskovalce
privlačni še mlini in ţage, kot npr. muzej Časarov vodni mlin v Berkovcih, Lenarčičev mlin v
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Neradnovcih, Frčkov mlin na Gornjih Slavečih, Putarov mlin na Dolnjih Slavečih, Ţlebičev
mlin v Domanjševcih, Ţido-Lenaršičev mlin v Markovcih, Goezerjev mlin v Motvarjevcih,
Obalov mlin na Pertoči, Dajčev mlin v Sotini in mlin v Serdici. Kot kulturne znamenitosti
lahko navedem še domačije (domačija dr. Avgusta Pavla na Cankovi, Panonska domačija v
Kobilju iz leta 1901, Galerija Bransberger v Korovcih), graščino Matzenau v Prosenjakovcih,
Grajski marof pri Gradu, neoklasicistično grobnico Kripta pri Gradu, Tromejnik v Trdkovi
(simbol prijateljstva med tremi narodi), spomenik na mestu pristanka stratosferskega balona v
Ţenavljah leta 1934, Gasilski muzej v Pečarovcih, Horvatovo kovačnico v Bukovnici, Gaj pri
Filovcih – slikovit hrib, porasel z vinsko trto in pozidan s tradicionalnimi zidanicami itn.
(Matjašič, 2007; Gomboc, 2014).
Na tem območju je turistično pomembna tudi Vinska turistična cesta Goričko, dolga okrog
140 km in hkrati najdaljša ter najbolj obseţna med vsemi vinsko turističnimi cestami v
Sloveniji. Cesta, ki je bila ustanovljena z namenom večje prepoznavnosti območja znotraj
Slovenije in tudi v tujini, skupne promocije vin ter povezovanja ponudbe in ponudnikov,
povezuje kakovostno ponudbo vin, ţganih pijač, sadja in prekmurske kulinarike, ki jo ponuja
preko 60 vinogradnikov, gostincev, čebelarjev in ponudnikov prenočišč z Goričkega, ki
predstavljajo bogato ponudbo kakovostnih vin in tradicionalne kulinarike (Gomboc, 2014).
Kot je bilo ţe omenjeno, na Goričkem prevladuje razpršen tip poselitve, ki ne omogoča
centralnega odvajanja odpadnih voda iz naselij. Poleg odpadnih komunalnih voda iz
gospodinjstev povzroča večje pritiske na okolje, predvsem na vodne vire, tudi kmetijska
dejavnost. Četudi so na tem območju pogoji za kmetovanje relativno neugodni, je Goričko
kmetijska pokrajina. Pri ţivinoreji je problem izlivanja gnojnice v okolje, problematično pa je
tudi ploskovno onesnaţevanje z vnašanjem fitofarmacevtskih sredstev v vinogradništvu in
sadjarstvu in gnojenjem na njivskih površinah. RČN so primerne tudi za čiščenje odpadnih
voda, povezanih s kmetijsko dejavnostjo.
Ocenjujem, da industrija ne povzroča večjih pritiskov na okolje, saj na območju Goričkega ni
večjih industrijskih obratov. Za čiščenje odpadnih voda iz manjših industrijskih obratov pa se
prav tako lahko uporabljajo RČN.
Za Goričko je v zadnjih letih značilna rast turistične dejavnosti, posledično pa se z njeno
rastjo veča tudi pritisk na okolje. Tudi v primeru turistične dejavnosti so RČN primeren način
za čiščenje odpadnih voda. Ker se na preučevanem območju še posebej spodbujajo sonaravne
oblike turizma, ocenjujem, da bi se RČN s svojim naravnim delovanjem in izgledom,
primerno vključile v okolje.
Ob tem poudarjam, da so me v diplomskem delu podrobneje zanimale izključno odpadne
komunalne vode iz gospodinjstev.
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2.2 VAROVANA OBMOČJA NARAVE

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS 96/2004) v Sloveniji opredeljuje zavarovana
območja in območja Natura 2000. Zavarovana območja se delijo na širša: narodni park (NP),
regijski park (RP) in krajinski park (KP) ter oţja: strogi naravni rezervat (SNR), naravni
rezervat (NR) in naravni spomenik (NS). V Sloveniji imamo trenutno en narodni park, tri
regijske parke, 45 krajinskih parkov, en strogi naravni rezervat, 54 naravnih rezervatov in
1163 naravnih spomenikov. Skupna površina varovanih območij v Sloveniji je nekaj več kot
13 % površine Slovenije (Zavarovana območja…, 2016).
V nadaljevanju sta predstavljeni dve vrsti varovanja narave, prisotni na območju Goričkega –
Krajinski park Goričko, ki v celoti zavzema pokrajino Goričko, in Natura 2000, ki je prisotna
v njenem večjem delu.

2.3.1 Krajinski park Goričko
Krajinski park Goričko je bil ustanovljen 9. oktobra 2003 s sprejemom Uredbe o Krajinskem
parku Goričko z namenom, da se zavarujejo naravne vrednote ter ohranja biotska
raznovrstnost in pokrajinska pestrost in da se omogočajo razvojne moţnosti prebivalstva.
Namen ustanovitve parka je tudi povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na
območju parka ter čezmejno sodelovanje. Na območju Krajinskega parka se spodbuja
sonaravni trajnostni razvoj ob hkratnem zagotavljanju razvojnih moţnosti prebivalstva
(Uredba o Krajinskem parku Goričko, 2003).
Goričko ima kljub svoji periferni in obmejni legi ter gospodarski nerazvitosti in demografski
ogroţenosti veliko prednost. To je neokrnjena narava z izjemno biotsko in pokrajinsko
pestrostjo, kjer je človek vedno sobival z naravo. Z namenom ohranjanja narave in hkratnega
spodbujanja razvoja je bil ustanovljen Krajinski park Goričko. »Zato, ker je Goričko otok
sredi drugačnih pokrajin, zato je nekaj posebnega. In to je potrebno izkoristiti: ljudje so znali
naravo ohraniti zdravo in pisano. To jim mora zdaj, ko je v soseščini narava degradirana,
osiromašena, obroditi sadove. Park bo ohranjal zdravo naravo, pestrost travnikov,
sadovnjakov, močvirij in suhih rastišč. Takšna pokrajina daje tisoč moţnosti preţivljanja
prostega časa, podoţivljanja otroštva starejših, rekreacije mlajših, potešitve vedoţeljnosti še
mlajših. Takšna pokrajina ponuja raznotero, posebno in zdravo hrano ter kakovostno bivalno
okolje za sobivanje z vsemi ţivalskimi in rastlinskimi vrstami in osebki, ki Goričkega še niso
zapustili, zapustili pa so pokrajine okrog njega ... Zato je Goričko svojevrsten Otok« (Razlogi
za ustanovitev parka. Krajinski park Goričko, 2016).
KP Goričko je tudi del Trideţelnega parka Goričko – Raab – Orseg. Na avstrijski strani je bil
Naravni park Raab (juţna Gradiščanska) ustanovljen leta 1998, na madţarski strani pa
Narodni park Orseg (Straţna krajina) leta 2002. Trideţelni park je povezava treh parkov, ki
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delujejo samostojno, z enotno politiko. Zavzema se za čezmejno sodelovanje in povezovanje
gospodarskega in socialnega razvoja (Hüll, 2006).
Slika 4: Trideţelni park Goričko-Raab-Orseg

Vir: Naravni park Raab, 2016.
Z ustanovitvijo Krajinskega parka Goričko so bile določene naslednje razvojne usmeritve
(Uredba o Krajinskem parku Goričko, 2003):
 spodbujanje razvoja podeţelja in naravi prijaznih oblik kmetovanja, ki je usklajeno z
varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ohranjanjem biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti, pospeševanjem pridelovanja starih sort kulturnih
rastlin in gojenjem avtohtonih pasem domačih ţivali;
 spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanje infrastrukture in ohranitev
naselij;
 okolju prijazen turizem in rekreacija, izboljšanje turistične infrastrukture in gradnja
prenočitvenih zmogljivosti, pri čemer se obiskovalce usmerja na ekološko manj
občutljiva območja;
 urejanje prostora in vasi tako, da se ohranja krajinska pestrost, izboljša okoljska,
cestna in energetska infrastruktura ter omogočajo dopolnilne dejavnosti in nova
delovna mesta;
 varstvo kulturne dediščine;
 uporaba okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z viri, tako da se
ohranja njihova ekosistemska vrednost in obnovljivost ter da se ohranjajo ţivljenjski
prostori prosto ţivečih vrst in naravne vrednote.
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Prav tako imajo na območju Krajinskega parka Goričko določene naravovarstvene naloge, ki
se zavzemajo predvsem za ohranjanje biotske raznovrstnosti (Uredba o Krajinskem parku
Goričko, 2003):
 skrb za ohranjanje oz. vzpostavljanje take rabe zemljišč, izvajanja dejavnosti in
posegov, ki varuje naravne vrednote in biotsko raznovrstnost;
 ohranjanje oz. vzpostavljanje takega stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje
ogroţenih vrst;
 ohranjanje za park značilne mozaične pokrajine;
 druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter
pokrajinsko pestrost.
»Na območju parka se ne izvajajo posegi, opravljajo dejavnosti ali se ne ravna v obsegu in na
način, ki bi lahko ogrozil namen ustanovitve parka oziroma škodljivo vplival na naravne
vrednote v taki meri, da bi se bistveno spremenile tiste lastnosti, ki so pomembne za njihovo
ohranitev, biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost v parku ter pomembneje ogroţal
njegovo ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost« (Uredba o Krajinskem parku Goričko,
2003, str. 14056).
KP se zavzema za ohranjanje biotske raznovrstnosti in kulturne pokrajine. Za to območje je
značilna izjemna biotska raznovrstnost v prepletanju gozdov, vrbovja, suhih, mokrih in
ekstenzivnih travnikov, mokrišč, naravnih ohranjenih potokov, starih visokodebelnih
sadovnjakov, vinogradov in polj. To je rastišče več kot 1000 vrst praprotnic in semenk, kar je
tretjina vseh slovenskih vrst. Je mednarodno pomembno območje gnezdišč, migrantskih poti
in prezimovališče ptic. Je habitat 174 vrst ptic, med njimi sta tudi bela in črna štorklja
(Ciconia ciconia, Ciconia nigra), 44 vrst kačjih pastirjev, številnih vrst netopirjev in habitat
najbolj vitalne in največje populacije vidre (Lutra lutra) v Sloveniji. Tu je tudi območje
paleozojskih kamnin in geoloških ostankov izbruha vulkana pred 1,6 milijona let ter območje
mineralnih izvirov (Bizjak in sod., 2008).
Na področju kmetijstva se park zavzema za ohranjanje ekstenzivnega kmetijstva na sonaraven
način, kar omogoča ohranitev naravne in kulturne pestrosti, spodbuja se razvoj ekoloških
oblik kmetijstva in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Slednje imajo velik pomen za
razvoj podeţelja, saj zagotavljajo obstoj in ohranjanje kmetijstva ter hkrati poselitve na
Goričkem. Proizvodnja na kmetijah poteka na naravi prijazen način, spodbuja pa se tudi
predelava pridelkov in prodaja proizvodov ter povezovanje kmetijstva s turistično
dejavnostjo. V Sloveniji je pri pridobivanju statusa ekološke kmetije in ekološki predelavi
hrane precej omejitev, zato ta dejavnost na Goričkem ni tako razvita kot bi lahko bila. Park
kmetovalcem nudi: dodaten dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, trţenje kmetijstva,
skupno blagovno znamko parka, izobraţevanja kmetov (pridelava, prodaja sadja in zelenjave,
reja in prodaja ţivali, proizvodnja domačih mesnin idr.), sodelovanje in povezovanje
kmetovalcev, več moţnosti promocije izdelkov in denarne vzpodbude za ohranjanje in
vzdrţevanje pokrajine. Park si prizadeva za ohranjanje visokodebelnih sadovnjakov in
zasajanje novih, za ohranitev obstoječih starih vinogradov s samorodnicami in povezovanje
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med vinogradniki ter promocijo in prodajo vin. Na področju poljedelstva so moţne naslednje
usmeritve: koruza (za prehrano ljudi), pšenica – durum (polnovredna moka), rţ (zrno in
slama), buče (seme, olje), konoplja in lan. V ţivinoreji ponuja priloţnosti pri predelavi mleka
(sir, drugi mlečni izdelki), reji drobnice (zaraščanje kmetijskih površin, iskanost ovčjih ter
kozjih sirov in skute) in prašičereji (prekmurska šunka, salame in drugi izdelki). Priloţnosti so
tudi v čebelarstvu (turizem, med in drugi izdelki), pridelavi zdravilnih zelišč, predelavi sadja
in zelenjave, izdelavi testenin, peki domačega kruha ipd. Med najbolj neizkoriščene moţnosti
spada turizem na kmetiji kot dopolnilna dejavnost na kmetijah (Hüll, 2006).
Park se zavzema tudi za ohranitev gozdov in spodbuja sonaravno gospodarjenje z njimi (Hüll,
2006).
Na območju parka se spodbuja tudi razvoj drobnega gospodarstva in ne preprečuje oz.
omejuje industrijskih in obrtnih con, ki bi pomenile zaposlitev in ohranitev poselitve na tem
območju, vzpodbuja pa predvsem razvoj tistih dejavnosti, ki ne bodo onesnaţevale okolja
(Hüll, 2006).
V sklopu turizma park domačinom nudi trţenje naravnih in kulturnih danosti, razvoj in
ohranitev kulinarike, domačih obrti, ljudskih običajev in pokrajinske podobe, več moţnosti
promocije domačih izdelkov in storitev ter boljšo prepoznavnost Goričkega (Hüll, 2006).

2.3.2 Natura 2000
Natura 2000 je evropska ekološka mreţa območij, imenovanih območja Nature 2000,
ustanovljena z namenom ohranjanja ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst. Direktiva o
ohranjanju prostoţivečih ptic je bila v Evropi sprejeta ţe leta 1979. S predpisom so poudarili,
da varstvo ptic ni dovolj in da je potrebno ohranjati tudi ţivljenjska okolja ptic in s tem
posredno tudi druge ţivali. Leta 1992 je bila sprejeta še Direktiva o ohranjanju naravnih
habitatov ter prostoţivečih ţivalskih in rastlinskih vrst. Direktivi podpirata trajnostni razvoj in
hkrati ne izključujeta človeške dejavnosti. Vendar je ob tem pomembno zagotoviti, da te
dejavnosti ne bodo ogroţale narave, ampak bodo njeno ohranjanje podpirale. Z vstopom v EU
smo obe direktivi prenesli v slovensko zakonodajo. Leta 2004 je bila v Sloveniji sprejeta
posebna uredba, ki določa območja Nature 2000. Za vsako območje so zapisane vrste in
habitatni tipi, ki se na teh območjih ohranjajo (Kuštor, 2006; O Naturi 2000, 2016).

27

Preglednica 1: Natura 2000 v občinah na Goričkem
Površina Nature 2000
OBČINA
(ha)
Cankova
926
Dobrovnik
1206
Gornji Petrovci
6684
Grad
3739
Hodoš
1811
Kobilje
1972
Kuzma
2284
Moravske Toplice
9556
Puconci
7229
Rogašovci
4013
Šalovci
5815
SKUPAJ
45235
Vir podatkov: Natura 2000 po občinah …, 2016.

Deleţ Nature 2000 (%)
30,27
38,75
100
100
100
100
100
66,15
67,15
100
100
82

V območja Nature 2000 je torej vključenega okrog 80 % ozemlja občin Goričkega, od tega so
občine Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Rogašovci in Šalovci zajete v celoti.

Slika 5: Območje Nature 2000 na Goričkem po direktivi o varstvu ptic

Vir: Površina Nature 2000 …, 2016.

28

Slika 6: Območje Nature 2000 na Goričkem po direktivi o varstvu habitatov

Vir: Površina Nature 2000 …, 2016.
Posebna varstvena območja so namenjena ohranjanju rastlinskih in ţivalskih vrst ter
habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroţeni zaradi človekove dejavnosti. Na teh
območjih je potrebno z različnimi ukrepi vzdrţevati ugodno stanje – nadaljevanje obstoječih
dejavnosti, kot so npr. košnja travnikov in paša, oz. nekatere dejavnosti omejiti ali opuščati
npr. agromelioracije mokrišč. Najpomembnejši vir ogroţanja naravovarstveno pomembnih
ptic na Goričkem je opuščanje tradicionalnih načinov rabe prostora in pospeševanje
intenzivnega kmetijstva. Negativen vpliv imajo predvsem intenzivne koruzne njive in obilno
škropljeni sadovnjaki, ki izpodrivajo gojenje tradicionalnih sort kulturnih rastlin in
visokodebelne sadovnjake (Omahen, 2007; O Naturi 2000, 2016).
Na območju KP Goričko je za varovanje določenih 11 vrst ptic, 18 vrst drugih ţivali in 7
habitatnih tipov (Bizjak in sod., 2008).
S čiščenjem odpadnih voda na mestu nastanka lahko RČN neposredno varujejo biotsko
raznovrstnost in hkrati prispevajo k boljši kakovosti vodnih virov. S ponovno uporabo
prečiščene vode omogočajo njeno trajnostno rabo, s sonaravno podobo pa ohranjajo estetsko
podobo pokrajine.
Ohranjeno in čisto okolje je temelj razvoja varovanih območij, ki omogoča primerno kakovost
ţivljenja prebivalcev in obiskovalcev ter sonaravni razvoj gospodarstva.
RČN nudijo s posnemanjem ekosistemov mokrišč ţivljenjski prostor različnim rastlinskim in
ţivalskim vrstam. Tako rastlinske kot tudi ţivalske in mikrobne vrste so vključene v procese
čiščenja odpadnih voda in imajo pri tem zelo pomembno vlogo. Poleg teh se lahko v okolje
RČN vključujejo tudi drugi organizmi, katerim RČN nudi prebivališče, zavetišče, hrano in
vodo. Iz tega vidika nudijo nekoliko boljše habitatne moţnosti površinske RČN.
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3 ZAKONODAJA O ČIŠČENJU KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Zakonodaja o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda v Sloveniji je vezana tudi na
evropsko zakonodajo. Z vstopom v EU je namreč Slovenija dolţna upoštevati smernice in
zakonodajo EU (Operativni program …, 2011).
Področje odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v Sloveniji urejajo predpisi, izdani
na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), v povezavi z zakonodajo, ki
ureja gospodarske javne sluţbe, upravljanje z vodami, prostorsko načrtovanje, graditev
objektov, javno zasebno partnerstvo ipd. (Operativni program …, 2011).
Pomembnejši zakoni, ki urejajo to problematiko so:
-

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06);
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02);
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04);
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93).

V splošnem lahko glede na geografske značilnosti Slovenije ter sorazmerno veliko
razpršenost in nizko gostoto poselitve zaključimo, da so pogoji za urejanje ustreznega
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode z izgradnjo javne kanalizacije sorazmerno
neugodni (Operativni program …, 2011).
Območja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda so natančneje podana v
Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005
do 2017 (Operativni program …, 2011), ki ga je sprejela drţava.
V skladu s predpisi na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda so v operativni
program uvrščena območja z več kot 50 PE in gostoto nad 10 PE/ha. V program je uvrščenih
2232 območij poselitve, kjer je stalno prijavljenih nekaj več kot 1.700.000 prebivalcev
Republike Slovenije. Z upoštevanjem območij z več kot 50 prebivalci bi ustrezno uredili
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za 80 % prebivalcev (Operativni program
…, 2011).
V nadaljevanju navajamo območja poselitve po posameznih poglavjih Operativnega
programa, ki zajema osnovni program in dodatne programe.
Osnovni program: roki tega programa so bili do konca let 2008, 2010 in 2015, zato ga
podrobneje ne navajamo.
Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti več
kot 20 PE/ha ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami. Rok je bil 31.
decembra 2015. Na območju Goričkega spadajo v ta program območja v naseljih Kuzma,
Gornji Slaveči in Dolič v občini Kuzma, Vadarci in Dolina v občini Puconci, Sveti Jurij,
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Ropoča in Sotina v občini Rogašovci, Motovilci v občini Grad, Domajinci v občini Cankova
in Kobilje. Kanalizacija je ustrezno urejena (vsaj delno) oz. načrtovana na območjih v naseljih
Kuzma, Vadarci, Sveti Jurij, Sotina, Motovilci, Domajinci, Kobilje. Točnih podatkov o
obsegu urejenih oz. načrtovanih območij nimamo.
Dodatni program 1. stopnje: rok je 31. december 2017 za ustrezno odvajanje in čiščenje za
območja poselitve izven osnovnega programa, ki so obremenjena med 900 PE in 2000 PE z
gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha.
Dodatni program 2. stopnje: rok je 31. december 2017 za ustrezno odvajanje in čiščenje za
območja poselitve izven osnovnega programa, ki so obremenjena med 450 PE in 900 PE z
gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha. Na območju Goričkega spada v ta
program območje v naselju Cankova (kanalizacija ţe ustrezno urejena).
Dodatni program 3. stopnje: rok je 31. december 2017 za ustrezno odvajanje in čiščenje za
območja poselitve izven osnovnega programa, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE z
gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha. Na območju Goričkega spadajo v ta
program območja v naseljih Korovci, Domajinci in Krašči v občini Cankova, Šulinci in
Gornji Petrovci v občini Gornji Petrovci, Čikečka vas v občini Moravske Toplice, Moščanci
in Kuštanovci v občini Puconci, Šalovci v Občini Šalovci.
Dodatni program 4. stopnje: rok je bil 31. december 2015. V ta program spada območje v
naselju Pertoča (kanalizacija ţe ustrezno urejena).
Dodatni program 5. stopnje: rok je 31. december 2017 za ustrezno odvajanje in čiščenje za
območja poselitve izven predhodnih stopenj, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna
komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena
oz. je investicija že začeta za več kot 5 % skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo in
je skladna z državnimi operativnimi programi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega programa.
Na območju Goričkega spada v ta program območje naselja Krašči.
Dodatni program 6. stopnje: rok je bil 31. december 2015.
Dodatni program 7. stopnje: rok je 31. december 2017 za odvajanje in čiščenje v mali
komunalni čistilni napravi za posamezne stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje. Na
območju Goričkega spadajo v ta program vsa ostala območja, ki niso določena v predhodnih
programih.
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4 RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
4.1 RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE KOT PRIMER EKOREMEDIACIJ

Ekoremediacije so način udejanjanja trajnostnega razvoja na osnovi upoštevanja naravnih
danosti okolja. Predstavljajo preventivni in hkrati kurativni pristop varovanja okolja, saj z
njimi varujemo še naravna okolja in ponovno oţivljamo degradirana območja (Vovk Korţe,
Vrhovšek, 2006). Njihovo delovanje temelji na delovanju naravnih ekosistemov, zato se
obenem tudi zelo lepo vključijo v pokrajino. Z njihovo vključitvijo v operativne programe se
lahko bistveno zmanjšajo stroški odpravljanja škod v okolju (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2009).
RČN so eden od načinov ekoremediacij. Poleg RČN se v praksi uporabljajo še sonaravne
sanacije deponij, obreţni vegetacijski pasovi – blaţilna območja, stranski rokavi, umetna
močvirja, protihrupne in protiprašne bariere, fitoremediacije onesnaţenih sedimentov,
čiščenje tal, čiščenje pitne vode, terciarno čiščenje in čiščenje nevarnih odpadnih voda (Vovk
Korţe, Vrhovšek, 2009).
Nameni uvajanja ekoremediacij v Sloveniji so (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2009):
 varovanje okolja pred naravnimi ujmami in onesnaţevanjem z načini, ki so
ekonomsko in dolgoročno najbolj ustrezni;
 povečanje samočistilnih sposobnosti okolja;
 ohranjanje biotske raznovrstnosti;
 raba obnovljivih virov energije;
 uravnavanje vodnih količin (zmanjševanje nevarnosti poplav in suš).
Obnova razvrednotenih ekosistemov pomeni boljše stanje narave, kar izboljšuje ţivljenje
človeka in drugih ţivih bitij. So najzanesljivejši način ohranjanja biotske raznovrstnosti, zato
bi morali v varovanih območjih Slovenije (tudi v krajinskih parkih in območjih Natura 2000)
povečati njihovo uporabo. Tako bi morali na območju Goričkega, ki je varovano kot krajinski
park in večji del tudi kot Natura 2000, več poudarka posvetiti vključevanju ekoremediacij za
varovanje in razvoj območja. Ekoremediacije so pomembne tudi v okviru varstva voda,
predvsem pri zmanjševanju onesnaţenosti z nitrati in čiščenju komunalnih odpadnih voda pod
2000 PE, varstvu stoječih voda, varovanju območij kopalnih voda, vodnih virov lastne oskrbe,
pri sušah in poplavah idr. (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2009)
Ekoremediacijske metode imajo naslednje prednosti (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2006):





so okolju prijazne in naravne (funkcionalni, estetski pogled);
za uvajanje in izvajanje niso potrebna velika finančna vlaganja;
vključujejo preproste, ljudem razumljive in naravovarstveno sprejemljive postopke;
delujejo kot dodatek ţe obstoječim sistemom za preprečevanje onesnaţenja.
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RČN so eden izmed postopkov biološkega čiščenja odpadnih vod. Ko govorimo o biološkem
čiščenju odpadnih vod, je v ospredju predvsem čiščenje, ki poteka po predhodni mehanski
obdelavi odpadnih vod (po predčiščenju in primarnem čiščenju), zato biološko čiščenje
imenujemo tudi sekundarno čiščenje (Roš, 2015).
Postopki biološkega čiščenja so zelo raznoliki, najbolj splošna pa je delitev na (Roš, 2015):




aerobno čiščenje: naravni postopki (lagune, RČN), sistemi z razpršeno biomaso,
sistemi s pritrjeno biomaso;
odstranjevanje hraniv (nutrientov): nitrifikacija, denitrifikacija, odstranjevanje
fosforjevih spojin;
anaerobni postopki: septični tanki in greznice, lagune, postopki z aktivnim blatom,
gnilišča.

Aerobno čiščenje, kamor se uvrščajo tudi RČN, deluje pod pogoji, pri katerih aerobni
mikroorganizmi uporabljajo kisik. Da bo torej čiščenje potekalo učinkovito, mora bili v
sistemu prisoten raztopljen kisik (nad 0,5 mg/L) (Roš, 2015).
Biološko čiščenje ponazarja naravne sisteme (delovanje mikroorganizmov), ki so mnogo bolj
razredčeni kot umetne čistilne naprave, zato jih najbolj splošno delimo na (Roš, 2015):




naravne sisteme za čiščenje odpadne vode (lagune, namakalna polja, RČN);
sisteme čiščenja z aktivnim blatom;
sisteme s pritrjeno biomaso.

Kot ţe omenjeno, se RČN uvrščajo med naravne sisteme čiščenja odpadnih voda. Vsi naravni
sistemi pa se uporabljajo za čiščenje odpadnih voda iz manjših naselij (Roš, 2015).
RČN so izpopolnjena umetna jezera ali močvirja, urejena za čiščenje antropogenih izpustov
(npr. odpadne vode, padavinski odtoki), tako da so tudi ţivljenjsko okolje za divje ţivali.
Predstavljajo eno izmed naprav za obdelavo komunalne odpadne vode, omenjeno v uredbi o
malih komunalnih čistilnih napravah. Sistem RČN predstavlja čiščenje z različnimi
mešanicami substrata, močvirskimi rastlinami in mikroorganizmi v obliki inovativnih umetnih
močvirij (Macarol, Vrhovšek, 2006; Roš, 2015). »Naravna mokrišča delujejo kot biofilter, ki
odstranjuje sedimente in onesnaţevala, kot so teţke kovine, kar lahko doseţemo z RČN, ki ob
pravilnem dimenzioniranju posnemajo te funkcije« (Roš, 2015, str. 117). V sredini
osemdesetih let 20. stoletja so bila izdana številna poročila o delovanju RČN, ki so kazala
njihovo veliko učinkovitost čiščenja. Na osnovi tega je EPA (Environmental Protection
Agency) leta 1988 izdala glavne smernice postavljanja RČN. RČN uspešno čistijo različne
odpadne vode povsod po svetu (npr. v Ameriki, Kanadi, Avstraliji, na Kitajskem, Novi
Zelandiji in drugod). V Evropi jih je v rabi več tisoč, pri čemer jih je največ v Nemčiji,
Angliji in Franciji (Macarol, Vrhovšek, 2006; Bulc Griessler, 2008).
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4.2 DELITEV RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV
RČN se delijo v več skupin in delitev izhaja iz dveh parametrov: tip makrofitov in reţim
pretoka vode (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2008).
Na osnovi reţima pretoka vode, kar je tudi najpogostejša delitev, se RČN delijo v dve skupini,
in sicer naprave s podpovršinskim tokom in naprave s površinskim tokom (Vovk Korţe,
Vrhovšek, 2008).
Pri RČN s podpovršinskim tokom teče odpadna voda skozi prod ali pesek, v katerem so
ukoreninjene rastline. Grede so v celoti napolnjene s substratom in nimajo proste vodne
površine. Voda, ki se pretaka skozi substrat, v katerega so ukoreninjeni makrofiti, ne prihaja v
stik z atmosfero, zato ne oddaja smradu in teţje zamrzne (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2008).
Glede na tok vode skozi napravo ločimo RČN s horizontalnim tokom vode in RČN z
vertikalnim tokom vode. Pri horizontalnih sistemih teče voda paralelno s površino, pri
vertikalnih pa vertikalno od površine proti dnu substrata, kjer se zbira s pomočjo drenaţnih
cevi. Najpogosteje se uporabljajo RČN s prekinjenim vertikalnim tokom. Globina je pri
sistemih z vertikalnim tokom večja in znaša od 0,5 do 1 m (pri horizontalnih sistemih znaša
do 0,6 m), najbolj običajna velikost pa je 2 m2/PE. Razvrščanje substrata pri gredi globine 0,7
m je naslednje: 50 mm od vrha = 1 mm pesek; 50–350 mm globine = 5–10 mm gramoz; 350–
700 mm globine = 30–60 mm veliki kamni (Bulc Griessler, 2008; Vovk Korţe, Kokot Krajnc,
2014; Roš, 2015).

Slika 7: Vrste RČN s podpovršinskim tokom

Vir: Roš, 2015, str. 118.
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Glavna značilnost sistemov z vertikalnim podpovršinskim tokom je intervalen pretok odpadne
vode, ki poteka vertikalno od površine proti dnu grede. Grede posledično niso ves čas
poplavljene, kar je prednost, ki omogoča boljšo dostopnost kisika v substratu in intenzivnejše
nitrifikacijske procese. Obenem je zaradi istih razmer omejena denitrifikacija, zaradi česar
sočasno uporabljamo oba sistema s podpovršinskim tokom, saj se tako dosega niţje iztočne
vrednosti dušika (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2008).
Slika 8: Hibridna RČN s horizontalno-vertikalnim podpovršinskim tokom

Vir: Vovk Korţe, Vrhovšek, 2008, str. 119.
Sistem s podpovršinskim tokom je zaradi moţnega mašenja poroznega substrata omejen na
čiščenje mehansko ţe prečiščene vode z majhno vsebnostjo delcev. Vendar je v primerjavi s
površinskim tokom stična površina vode, mikroorganizmov in substrata bistveno večja, kar
omogoča hitrejše čiščenje. Prednost teh sistemov je tudi ta, da so manj gostoljubni za
komarje, ki so velika nadloga RČN, in da potrebujejo manjšo površino zemljišča. Po drugi
strani pa niso primerne kot habitat za divje ţivali, kar RČN s površinskim tokom so. (Bulc
Griessler, 2008; Roš, 2015).

Slika 9: RČN s podpovršinskim tokom

Vir: Podpovršinska RČN …, 2016.
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Pri RČN s površinskim tokom teče voda nad podlago, v kateri so zasajene močvirske rastline,
zato je lahko taka podlaga različna – od blata do zamuljene gline. Te naprave so gosto
zaraščene, z globino vode manj kot 4 metre. Po izgledu so zelo podobne naravnim močvirjem.
Vodna površina je v stiku z atmosfero, substrat je na dnu gred, nad njim pa se horizontalno
pretaka voda, ki obliva različne vrste rastlin (Bulc Griessler, 2008; Vovk Korţe, Vrhovšek,
2008).
Take RČN najbolj natančno posnemajo naravne procese in so zaradi stalno stoječe vode
najbolj primerne za močvirske vrste. Prednost takih sistemov je visoka ekološka vrednost,
enostavna gradnja in vzdrţevanje ter nizki stroški obratovanja. Njihova glavna slabost je, da
potrebujejo relativno velike površine za učinkovito delovanje (Vidmar, 2010).
Za sisteme s površinskim tokom je značilen aeroben pas pod vodno površino, ki ga naseljujejo
alge ali makrofiti, v niţjih plasteh, kamor svetloba ne seţe, pa je oblikovano okolje, kjer
delujejo mikrobni procesi (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2008).

Slika 10: RČN s površinskim tokom

Vir: Roš, 2015, str. 118.
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Glede na prevladujočo obliko vegetacije se taki sistemi delijo na (Vovk Korţe, Vrhovšek,
2008):


Sistemi s prosto plavajočimi makrofiti – najpogosteje se uporabljata vodna hijacinta
(Eichornia crassipes) in vodna leča (Lemna spp.), ki prosto plavata na vodni površini.

Slika 11: RČN s površinskim tokom in prosto plavajočimi makrofiti

Vir: Vovk Korţe, Vrhovšek, 2008, str. 118.



Sistemi z ukoreninjenimi emergentnimi makrofiti – rastline so ukoreninjene v substrat
na dnu grede, vrhnji deli pa se izraščajo nad vodno površino. Rastline, ki se
najpogosteje uporabljajo v takih sistemih, so navadni trst (Phragmites australis) in
rogoz (Typha spp.).

Slika 12: RČN s površinskim tokom in ukoreninjenimi vodnimi rastlinami

Vir: Vovk Korţe, Vrhovšek, 2008, str. 118.


Sistemi z ukoreninjenimi plavajočimi in potopljenimi makrofiti – primer
ukoreninjenih potopljenih makrofitov so predstavniki rodov Potamogeton (dristavec)
in Elodea. Ti so največkrat uporabljeni z namenom dodatne površine za pritrjevanje
mikroorganizmov in oddajanja kisika v vodnem stolpcu. Primera ukoreninjenih
plavajočih makrofitov sta Nymphea in Hydrocotyle, z listi pod in nad vodno gladino.
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4.3 ZGRADBA IN DELOVANJE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV

RČN za čiščenje onesnaţenih voda posnemajo samočistilno sposobnost narave in delujejo
brez strojne in električne opreme. Ob sodelovanju mikroorganizmov, močvirskih rastlin in
vnaprej načrtovani vlogi fizikalnih in kemijskih procesov se voda očisti do zahtevanih
normativov. Strupene snovi se razgradijo, delno vgradijo v rastline in delno ostanejo v
substratu, od koder se iz prvih bazenov brez večjih stroškov lahko odstranijo (Opis delovanja
…, 2016).
Izgradnja RČN temelji na petih poglavitnih delih. Prvi del so zemeljska dela – oblikovanje
gred, drugi del podlaga, ki mora biti neprepustna (npr. glina kot naravni material in
neprepustna folija kot umetni material), tretji del vtočni in iztočni sistemi – cevi, četrti del
substrat (npr. pesek različnih granulacij) in peti del vegetacija (Škulj, 2015).
RČN so sestavljene iz sistema gred oz. bazenov za čiščenje vode. Običajno vključujejo tudi
mehansko predčiščenje za zadrţevanje in sedimentacijo trdnih delcev. Na koncu je lahko
vključena tudi akumulacijska laguna, ki poleg dodatnega čiščenja predstavlja večnamensko
rabo vode za zalivanje, gašenje poţarov ali zanimiv krajinski element. Kot sestavni del je
lahko vključena tudi kompostna greda, v kateri se kompostira mulj iz usedalnikov. Na ta
način RČN ne tvori dodatnega odpadka. Voda se ob kompostiranju ponovno vključi v RNČ,
dobljeni kompost pa se lahko uporabi na različne načine, kot na primer gnojenje, prst za
lončnice in drugo. Usedalnik, v katerem se nabira mulj, je potrebno očistiti pribliţno na dve
do tri leta, substrat iz gred pa zamenjati na vsakih 10 do 15 let, odvisno od učinkovitosti
vzdrţevanja naprave (Macarol, Vrhovšek, 2006; Roš, 2015; Bavčar, 2015).
Dna gred morajo biti prekrita z nepropustnim materialom, npr. neprepustno folijo, ki prepreči,
da pride odpadna voda v stik s podtalnico. Grede se nato napolni s substratom in zasadi
vodoljubne rastline. Substrat je navadno mešanica več vrst peska (različne granulacije), med
rastlinami sta najpogostejši navadni trst (Phgramites australis) in rogoz (Thypha latifolia)
(Bulc Griessler, 2008).
Pri izgradnji RČN je zelo pomembna tudi pravilna razporeditev vtočnih in iztočnih cevi, saj
mora biti odpadna voda enakomerno porazdeljena po celotni gredi (Škulj, 2015).
Pri vzdrţevanju RČN je pomembno, da se v prvem letu delovanja odstrani ves plevel, zatem
to ni več potrebno. Potrebno je tudi redno preverjanje porazdelitve odpadne vode znotraj gred
za zagotovitev primerne razporeditve vode preko površine. Prav tako je potrebno preverjati
nivo vode, da se zagotavlja, da teče pod površino. Spomladi se lahko nivo vode dvigne nad
površino in poplavi gredo, kar odvrača rast invazivnih rastlin, predvsem plevela. Preverjati se
morajo tudi dovodi v grede, v pozno jesenskem ali zgodnje zimskem času pa je potrebno
porezati rastline nekje do višine 250 mm (Vovk Korţe, Kokot Krajnc, 2014).
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Slika 13: Prerez skozi RČN

Vir: Prerez RČN, 2016.

Slika 14: Shema vodnega tokokroga v RČN

Vir: Vovk Korţe, Vrhovšek, 2007, str. 72.
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Ko voda vstopi v RČN, se začnejo različni fizikalni, kemični in biološki procesi. Mehanizmi
čiščenja so številni in med seboj povezani.
Osnovni procesi, ki potekajo v RČN, so: absorpcija, mineralizacija, aerobna in anaerobna
razgradnja. Glavni deleţ čiščenja prispevajo aerobne in anaerobne bakterije. Prava podlaga za
čiščenje je vegetacija (korenine, stebla, listi), na kateri rastejo mikroorganizmi, ki razgrajujejo
organske snovi. Skupnost mikroorganizmov je znana tudi kot perifiton, ki je skupaj s
kemijskimi procesi odgovoren za okrog 90 % čiščenja. Okrog 10 % onesnaţeval odstranijo
rastline z vezavo mineralnih in drugih snovi v rastlinska tkiva. V zimskem času se
učinkovitost RČN deloma zmanjša, vendar ne pod 70 % (Roš, 2015; Opis delovanja…, 2016).

Glavni dejavniki čiščenja v RČN so substrat, močvirske rastline in mikroorganizmi.
V substratu oz. mediju potekajo procesi sedimentacije, filtracije in absorpcije raztopljenih in
suspendiranih snovi, patogenih organizmov, dušika, fosforja in kovin. Fizično omogoča
ukoreninjenje rastlin in površino za naselitev mikroorganizmov. Najpogosteje uporabljene
zemljine so mineralnega izvora (glina, peščene naplavine, usedline) in organskega izvora
(šota). Najbolj uporabljeni materiali za substrat so pesek, prodniki in kamenje različnih
velikosti. Različne velikosti materiala predstavljajo tudi različne lastnosti materialov. Večji
kot je material, večja je poroznost in prepustnost materiala. Po drugi strani manjši delci nudijo
več površine za razvoj biofilma, tok vode skozenj poteka bolj laminarno, rastlinam pa
omogočajo enakomernejšo razrast koreninskega sistema. Manjši delci tudi bolje odstranjujejo
dušik kot večji (Bulc Griessler, 2008; Vovk Korţe, Vrhovšek, 2008).
Vse rastline zasajene v RČN so vodoljubne – imenovane so tudi močvirske rastline. Te
utrjujejo površino sistema, omogočajo dobre pogoje za filtracijo, preprečujejo tvorbo
erozijskih kanalov, zamašitve sistema, upočasnjujejo tok vode in s svojo površino omogočajo
naselitev mikroorganizmom. Imajo pomembno vlogo pri odstranjevanju dušika in fosforja.
Odstranjevanje hranil se lahko spremlja preko prirastka biomase rastlin ali glede na prirastek
na površino. V Evropi se najpogosteje uporablja rogoz (Typha spp.), bičevje, vodno hijacinto
(Eichhornia crassipes in Pontederia spp.) in vodno lečo (Lemna spp.). Raziskave čiščenja v
RČN brez ali z močvirskimi rastlinami so pokazale, da je delovanje naprav ob prisotnosti
rastlin boljše, predvsem zaradi sposobnosti privzemanja hranilnih snovi (Bulc Griessler, 2008;
Vovk Korţe, Vrhovšek, 2008; Roš, 2015).
Mikroorganizmi, naseljeni na močvirske rastline, soustvarjajo fizikalne, kemijske in biološke
pretvorbe ter na ta način spreminjajo sestavo vode v RČN. Večina pomembnih kemijskih
pretvorb je odvisna od encimskega delovanja, odvisne pa so tudi od zunanjih dejavnikov, kot
so temperatura, koncentracija raztopljenega kisika, pH in koncentracija kemijskih snovi.
Mikroorganizmi, ki se nahajajo v rastlinskih sistemih, so predvsem bakterije in glive. Večina
bakterij je heterotrofnih, za čiščenje pa so potrebne tudi avtotrofne (Bulc Griessler, 2008).

40

4.4 OSNOVNI DEJAVNIKI IZGRADNJE RASTLINSKIH ČISTILNIH
NAPRAV
Izgradnja RČN mora biti takšna, da omogoča učinkovito delovanje naprave. Omogočati mora
učinkovito filtracijo, adsorpcijo in sedimentacijo ter učinkovite biokemijske procese
razgradnje onesnaţil v vodi in vezavo snovi v rastline.
Ne glede na učinkovitost tehnologije je problem pri izgradnji RČN površina, ki jo za to
metodo čiščenja potrebujemo. Pri postavitvi RČN tretje generacije je za 1 populacijski
ekvivalent (PE) potrebne 2 do 2,5 m2 površine. PE je enota za obremenjevanje vode z
organskimi biološko razgradljivimi snovmi, ki ga v povprečju povzroča ena oseba v enem
dnevu. Pri konvencionalnih čistilnih napravah do 10.000 PE je za terciarno čiščenje za 1 PE
potrebna površina velikosti 1,5 m2 (Macarol, Vrhovšek, 2006; Sterle, 2014).
Poleg površine, ki je potrebna za velikost gred, so pomembni parametri pri načrtovanju in
izgradnji RČN še naklon terena, globina ter izbira substrata in rastlin. V Sloveniji se zaradi
prevladujočega razgibanega terena voda v večini primerov skozi RČN spelje brez
prečrpavanja, saj zadostuje gravitacijski padec. Prvi bazen je tako postavljen najvišje, zadnji
najniţje. Če je teren zelo strm, bazeni niso nujno drug za drugim. Na povsem ravnem terenu
in pri minimalnem nagibu se padec ustvari umetno (Bavčar, 2015).

4.5 UPORABA RČN
RČN so najprimernejše za (Šijanec, 2009):











čiščenje voda iz naselij, kmetij, farm, turističnih kompleksov (hoteli, kampi), naravnih
parkov (planinske postojanke) za obremenitve do 1000 PE;
čiščenje odpadnih voda individualnih hiš, še zlasti, če je priključek na kanalizacijo
oddaljen;
večje obremenitve do 5000 PE, če je na voljo dovolj prostora;
čiščenje izcednih voda iz deponij in drugih voda s strupenimi snovmi (pesticidi, fenoli,
teţke kovine,…);
čiščenje industrijskih odpadnih voda manjših obratov;
čiščenje komunalnih odpadnih voda s spreminjajočo se obremenitvijo (turizem,
gostinstvo);
čiščenje obarvanih voda (tekstilna, ţivilsko-predelovalna industrija);
terciarno čiščenje pri obstoječih čistilnih napravah;
čiščenje na vodovarstvenih in ekološko občutljivih območjih (pitna voda, kraško
območje, zaščita jezer, gojitvenih vodotokov);
območja s pomanjkanjem vode (čiščenje, zadrţevanje, večnamenska uporaba
prečiščene vode – recikliranje).
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4.6 PREDNOSTI IN SLABOSTI RČN
Tako kot vsi ostali sistemi čistilnih naprav imajo tudi RČN določene prednosti in tudi
slabosti.
Prednosti RČN so (Roš, 2015):










v primerjavi z drugimi sistemi za čiščenje odpadnih voda pomenijo cenejšo gradnjo in
vzdrţevanje;
v večini primerov za delovanje RČN ne potrebujejo dodatne energije in delovne sile,
saj ne potrebujejo strojnih elementov (črpalk, kompresorjev itd.);
pri čiščenju odpadnih voda so se izkazale kot zelo učinkovite in so sposobne zadrţati
različne strupene snovi, da ne odtekajo v okolje (npr. teţke kovine, fenoli itd.);
čistijo lahko v skladu z okoljskimi predpisi;
lahko omogočajo uporabo na teţko dostopnih mestih;
lahko pomagajo zaščititi lokalne vodne vire;
lahko zagotavljajo dodatni habitat za rastline in prosto ţiveče ţivali;
zelo primerne so za manjša naselja in posamezne hiše ter so hkrati estetski dodatek k
domovom in soseskam;
pomenijo okolju prijazno tehnologijo, ki deluje izključno na naraven način.

Slabosti RČN so (Roš, 2015):







v primerjavi z ostalimi čistilnimi napravami zahtevajo večje površine, zato niso
primerne za večja mesta oz. so primerne do velikosti do 1000 PE;
neprimerne so za čiščenje nekaterih odpadnih voda, ki vsebujejo visoko koncentracijo
onesnaţeval (npr. farmacevtska industrija). Nekaterih snovi, kot so npr. barve, olja,
topila in bencin, RČN ne morejo očistiti v zadostni meri;
RČN s površinskim tokom so tudi gojišče komarjev in drugih škodljivcev;
predvsem v zimskem času so lahko manj učinkovite, četudi so dobro dimenzionirane
in zgrajene;
v začetku delovanja je lahko potrebno daljše obdobje preden začnejo RČN optimalno
delovati, saj rastline potrebujejo določen čas, da prerastejo območje naprave.
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4.7 RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE V SLOVENIJI IN NA GORIČKEM
V Sloveniji je postavljenih okrog 120 RČN z zmogljivostjo od 4 do 1000 PE. Kot lep primer
navajam občino Ormoţ s sedmimi RČN z zmogljivostjo 250 do 1000 PE, ki čistijo
komunalne odpadne vode za odročna naselja (Bavčar, 2015).
Na območju Goričkega je zelo malo RČN. Tako napravo za čiščenje odpadnih voda ima samo
naselje Motovilci, dve RČN sta bili postavljeni tudi za Center vidre v Kriţevcih. V Gerlincih
in Kovačevcih so bile postavljene pilotne RČN za čiščenje pitne vode (Vovk Korţe,
Vrhovšek, 2009). Podatkov o delovanju oziroma rezultatih delovanja teh RČN nimamo, razen
za RČN v Motovilcih, ki je v času terenskega obiska delovala in čisti odpadne komunalne
vode iz naselja.
RČN v Gerlincih
Pilotna RČN v Gerlincih, v občini Cankova, je bila postavljena za čiščenje mikrobiološko
oporečne pitne vode z namenom raziskovanja moţnosti uporabe RČN v te namene. To je
primer majhnega zajetja pitne vode, za katerega je pogosto značilno mikrobiološko
onesnaţenje, predvsem zaradi kmetijskega zaledja in neurejene komunalne infrastrukture
(Vovk Korţe, Vrhovšek, 2006).
Sestavljena je iz (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2006):
 manjšega bazena (2,5 x 2,5 x 0,5 m);
 večjega bazena (7,5 x 2,5 x 0,5 m);
 polirnega sistema, sestavljenega iz treh ločenih prekatov (vsak velikosti 0,75 x 0,75 x
0,5 m).
Substrat predstavlja silikatni pesek, zasajen z navadnim trstom (Vovk Korţe, Vrhovšek,
2006).
Podatkov o rezultatih in delovanju RČN nismo dobili.
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RČN za čiščenje komunalnih odpadnih voda v Motovilcih
Motovilci so manjše obcestno naselje v občini Grad z 266 prebivalci (Prebivalstvo …, 2016).
RČN je bila izgrajena leta 2006 za čiščenje komunalnih odpadnih voda naselja. Sestavljena je
iz filtrirne, čistilne in polirne grede skupne površine 770 m2 (16 x 50 m), kar ustreza 300 PE
(Vovk Korţe, Vrhovšek, 2006).
Površine posameznih gred (Vovk Korţe, Vrhovšek, 2006):
 filtrirna greda: 174 m2;
 čistilna greda: 400 m2;
 polirna greda: 176 m2.
Poleg RČN stoji tudi kompostna greda, kjer se kompostira mulj iz zadrţevalnika. Kot substrat
so uporabljene homogeno zmešane frakcije peskov različnih premerov, zasajena pa je z
navadnim trstom. Gradnja RČN je potekala pod vodstvom podjetja Limnos (Vovk Korţe,
Vrhovšek, 2006).
Prečiščena voda je iz RČN speljana v potok Lukaj.
Slika 15: RČN v naselju Motovilci

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5 GEOGRAFSKE MOŢNOSTI UPORABE RASTLINSKIH ČISTILNIH
NAPRAV NA GORIČKEM

5.1

SKLADNOST RAZVOJNIH USMERITEV KRAJINSKEGA PARKA
GORIČKO Z LASTNOSTMI RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV

Na podlagi opisanih lastnosti RČN in razvojnih smernic KP Goričko sem poskušala določiti,
v kolikšni meri se ti podatki skladajo in na podlagi tega utemeljiti trditev, da RČN
predstavljajo primeren sonaravni način čiščenja voda na Goričkem. Za razvojne usmeritve
sem določila, ali je z uporabo RČN moţno v celoti ali deloma pomagati uresničevati njihovo
vsebino. Stopnjo skladnosti sem podala v obliki razredov »da«, »delno« in »ne«.
Razvojne usmeritve Krajinskega parka Goričko sem povzela po Uredbi o Krajinskem parku
Goričko.
Preglednica 2: Skladnost razvojnih usmeritev Krajinskega parka Goričko z RČN
Razvojne usmeritve Krajinskega parka
Skladnost z
Obrazloţitev skladnosti z
Goričko
RČN
RČN
RČN s svojo sonaravno
podobo umetno ustvarjenih
1 - varstvo naravnih vrednot in kulturne
mokrišč pomagajo ohranjati
dediščine z ohranjanjem biotske
DA
ţivljenjsko okolje tam
raznovrstnosti in krajinske pestrosti
ţivečim vrstam ter krajinsko
pestrost
2 - spodbujanje razvoja podeţelja in naravi
RČN se lepo vključijo v
prijaznih oblik kmetovanja s pospeševanjem
okolje, primerne so tudi za
DELNO
pridelovanja starih sort kulturnih rastlin in
čiščenje voda, povezanih s
gojenjem avtohtonih vrst domačih ţivali
kmetijsko dejavnostjo
RČN z odstranjevanjem s
3 - spodbujanje okolju prijaznega turizma in
turizmom povezanega
rekreacije ter izboljšanje turistične
DA
onesnaţenja posredno
infrastrukture
omogočajo trajnostni razvoj
območja
4 - urejanje prostora in obnova vasi, tako da se
vključitev RČN v vasi, kjer
ohranja krajinska pestrost, izboljša okoljska,
čiščenje odpadnih voda ni
cestna in energetska infrastruktura ter
DELNO
urejeno in s tem posledično
omogočajo dopolnilne dejavnosti in delovna
izboljšanje kakovosti
mesta
bivalnega okolja
RČN so sonaravna oblika
5 - spodbuja se uporaba okolju prijaznih
čiščenja voda, ki za
tehnologij in metod pri gospodarjenju z
DA
delovanje ne potrebuje
naravnimi viri, tako da se ohranja njihova
drugih virov energije in
ekosistemska vrednost in obnovljivost
deluje na naraven način
Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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Ugotovila sem, da se vse razvojne usmeritve vsaj deloma skladajo z lastnostmi RČN in bi lete s svojim delovanjem predstavljale primerno moţnost reševanja problematike odpadnih
voda na območju krajinskega parka.

5.2 OCENA MOŢNOSTI UPORABE RČN GLEDE NA POSELITVENE
ZNAČILNOSTI
Pokrajino Goričko sestavlja 90 naselij v okviru 11 občin. Naselja Moravske Toplice,
Bogojina, Filovci, Dobrovnik, Strehovci in Ţitkovci imajo prebivalstveno teţišče izven
območja Krajinskega parka, saj geografsko gledano deloma pripadajo tudi pokrajini
Ravensko, zato jih bom v nadaljevanju izločila iz analize. Tako je začetno število v analizo
vključenih naselij skupno 84.

Slika 16: Lega naselja Moravske Toplice (obarvani del je območje Krajinskega parka
Goričko)

Vir: Atlas okolja, 2016.
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Slika 17: Lega naselij Bogojina, Filovci, Strehovci (obarvani del je območje Krajinskega
parka Goričko)

Vir: Atlas okolja, 2016.
Slika 18: Lega naselij Dobrovnik in Ţitkovci (obarvani del je območje Krajinskega parka
Goričko)

Vir: Atlas okolja, 2016.
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Kot je bilo ţe opisano, je za večji del Goričkega značilna razpršena poselitev, razen v
vzhodnem delu, kjer je več naselij z obliko strnjenih obcestnih vasi.
Na primernost uporabe RČN vpliva več dejavnikov, med pomembnejše spadajo velikost
naselja, oblika in stopnja urejenosti s kanalizacijskim omreţjem.
V prvem koraku sem naselja razvrstila po velikosti glede na število prebivalcev. Tako sem
dobila podatke, katera naselja so glede na velikost primerna za izgradnjo RČN.
V naslednjem koraku sem naselja, ki so se v prvi analizi izkazala kot primerna, razvrstila
glede na obliko naselja. Iz slednje lahko sklepamo, katera naselja bi bila najprimernejša za
postavitev RČN. Ker se RČN uporabljajo predvsem na območjih, kjer izgradnja javnega
kanalizacijskega sistema ni mogoča, to je na območjih z razpršeno gradnjo, in za manjša
naselja, zaselke ali tudi samostojne objekte, sem na podlagi dobljenih rezultatov analize
naselja razvrstila v skupine »zelo primerno«, »primerno« in »manj primerno« za uporabo
RČN.
V tretjem koraku sem naselja razvrstila glede na opremljenost s kanalizacijskim omreţjem.
Med naselji, ki se bodo izkazala kot primerna, bom izbrana naselja podrobneje obravnavala in
opisala ter na koncu določila moţno lokacijo RČN. Ker na postavitev pomembno vpliva tudi
lega naselja, je potrebno pri določanju lokacije RČN upoštevati tudi to. Primerna lega naselja
je pomembna predvsem z vidika ekonomske upravičenosti gradnje. Najbolj primerna lega je
na nekoliko nagnjenem površju, ki omogoča gravitacijsko stekanje odpadnih voda od naselja
do RČN. Postavitev RČN je moţna tudi na zelo strmem in na povsem ravnem terenu, vendar
to vključuje dodatne stroške, predvsem gradnja na ravnem terenu, kjer je potrebna dodatna
energija za uporabo in delovanje črpalk.
Podatke o številu prebivalcev, obliki naselij in opremljenosti s kanalizacijskim omreţjem sem
zaradi boljše preglednosti strnila v krajše preglednice, bolj podrobni podatki so podani v
obliki priloge.
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5.2.1 Velikost naselij po številu prebivalcev
Velikost naselja ima velik vpliv na postavitev RČN, saj le-te potrebujejo več prostora za
uspešno čiščenje kakor običajne čistilne naprave, zato se največkrat uporabljajo za čiščenje
odpadnih voda manjših in bolj razdrobljenih naselij, velikosti 100_500 PE oz. do 1000 PE, ter
za čiščenje odpadnih voda individualnih hiš. Na to vpliva dejstvo, da je na enega prebivalca
potrebno zgraditi 2_2,5 m2 površine RČN (Bulc Griessler, 2008). RČN lahko uporabimo tudi
v obliki terciarnega čiščenja kot nadgradnjo pri komunalnih čistilnih napravah. V obliki
terciarnega čiščenja je potrebna velikost 0,7 m2/PE, kar pomeni, da je površina za isto število
PE manjša, kot pri čiščenju komunalne odpadne vode neposredno iz naselij. Velikost RČN je
odvisna tudi od tipa odpadne vode, vendar naselja odvajajo odpadno vodo, ki je onesnaţena z
različnimi biološko lahko razgradljivimi onesnaţevali, saj njihova zgradba in sestoji uspešno
čistijo ravno to vrsto odpadne vode (Šijanec, 2009).
V diplomskem delu je upoštevana vrednost 2,5 m2 površine na prebivalca (PE), saj
domnevamo, da večjih rezerv ni potrebnih, saj so za območje Goričkega v večji meri značilni
negativni demografski trendi. Vendar je potrebno upoštevati moţnost povečanja RČN v
prihodnosti v primeru povečanja obremenitve, zato je pomembno, da je poleg naprave še
nekaj dodatnega prostora za primer širitve RČN.

Preglednica 3: Velikost RČN glede na število prebivalcev
ŠTEVILO PREBIVALCEV

VELIKOST RČN (m2)

1_50
2,5_123
51_100
127,5_250
101_200
252,5_500
201_300
502,5_750
301_400
752,5_1000
401_500
1002,5_1250
501_600
1252,5_1500
601_700
1502,5_1750
nad 701
nad 1752,5
Vir podatkov: Lastni izračuni (pri izračunih je bila upoštevana višja vrednost _ 2,5 m2 na
prebivalca)
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Preglednica 4: Naselja na Goričkem po številu prebivalcev leta 2016
ŠTEVILO PREBIVALCEV
_

1 50
51_100
101_200
201_300
301_400
401_500
501_600
601_700
nad 701
SKUPAJ
Vir podatkov: Prebivalstvo …, 2016.

ŠTEVILO NASELIJ
7
12
26
17
8
11
2
1
0
84

Na podlagi analize podatkov o številu prebivalcev vidimo, da na Goričkem prevladujejo
manjša naselja z manj kot 300 prebivalci. Takih naselij je kar 51 od skupno 84.
Zgornja meja za postavitev RČN je do 1000 PE, za kar bi potrebovali ţe zelo veliko površino
(2.500 m2). Večina naselij na Goričkem je majhnih, več kot 500 prebivalcev imajo samo tri
naselja. Tako bi denimo za naselje s 700 prebivalci potrebovali 1750 m2 veliko površino za
RČN. Vendar je pri tem pomembno omeniti dejstvo, da na Goričkem večinoma ni strnjenih
naselij, ampak so večinoma razloţena, zato v njih ni moţno zgraditi ene RČN za celotno
naselje, temveč je smiselna njihova ureditev po skupinah hiš oz. delih naselij. Tako bi
potrebovali več manjših RČN. Največje naselje je Grad s 673 prebivalci. Za celotno naselje
Grad bi tako za postavitev RČN potrebovali površino, veliko okrog 1680 m2. Vendar pa
naselje ni strnjeno in izgradnja enotnega čistilnega sistema ni mogoča. Tako bi za naselje
Grad morali zgraditi več RČN, za kar bi posledično potrebovali manjše površine. To dejstvo
ocenjujem za zelo pomembno, zato sem se odločila ţe pri analizi velikosti naselij upoštevati,
ali je naselje strnjeno oz. nestrnjeno. Poleg tega je na območju Goričkega na voljo dovolj
prostora za postavitev RČN, saj je v zadnjih letih značilno opuščanje obdelovalnih površin ter
hkrati več travniških in površin v zaraščanju. Na odločitev je vplivalo tudi dejstvo, da bi v
večjih in strnjenih naseljih kanalizacija ţe morala biti ustrezno urejena. Zgornjo mejo še
primernih naselij sem tako določila pri 700 prebivalcih.
Glede na analizo naselij po številu prebivalcev ocenjujem, da je za postavitev in uporabo
RČN primernih vseh 84 naselij. Iz tega zaključim, da so naselja na Goričkem po velikosti
primerna za uporabo RČN.
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5.2.2 Oblika naselij

Obliko naselij sem določala s pomočjo satelitskih ortofoto posnetkov (Atlas okolja, 2016).
Razdelila sem jih v pet skupin: gručasto naselje, obcestno naselje, razloţeno naselje,
razloţeno naselje z gručastim jedrom in razloţeno obcestno naselje. Za zadnjo obliko naselja
sem se odločila predvsem zato, ker je kar nekaj deloma razloţenih naselij, vendar imajo tudi
strnjene dele, ki spominjajo na obcestno obliko naselja. V takih naseljih je po mojem mnenju
več moţnosti za uporabo RČN kot v izrazito razloţenih naseljih.
Preglednica 5: Naselja na Goričkem glede na obliko
OBLIKA NASELJA
gručasto
obcestno
razloţeno
razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno obcestno
SKUPAJ
Vir podatkov: Priloga 1

ŠTEVILO NASELIJ
3
13
39
14
15
84

Ker so se v prvi analizi vsa naselja izkazala kot primerna, sem jih vse uvrstila v nadaljnjo
obravnavo.
Iz podatkov je razvidno, da na Goričkem prevladujejo razloţena naselja (39 od skupno 84
naselij). Na drugem mestu je 15 razloţeno obcestnih naselij. Takoj za njimi 14 razloţenih
naselij z gručastim jedrom in 13 obcestnih naselij. Najmanj je gručastih naselij, in sicer le 3.
Ocenjujem, da so za postavitev skupne RČN najprimernejša gručasta in obcestna naselja, saj
so hiše postavljene v skupinah in niso tako raztresene po območju kakor pri razloţenih
naseljih. Dokaj primerna so tudi razloţena naselja z gručastim jedrom in razloţeno obcestna
naselja, v katerih je vsaj v delih naselja moţna postavitev ene ali več RČN. Izrazito razloţena
naselja niso najbolj primerna za postavitev RČN gledano na celotno naselje. Ne moremo pa
trditi, da so neprimerna, saj je moţna postavitev manjših RČN, ki bi čistile odpadno vodo
manjših delov posameznih naselij oz. skupin hiš. Postavijo se lahko tudi RČN za samostojne
hiše. V naslednji analizi bom ta naselja uvrstila v skupino manj primernih naselij, tako da bom
laţje določila najprimernejša naselja oz. območja za postavitev RČN.
Gručasta naselja (3): Berkovci, Cankova, Ivanjševci
Obcestna naselja (13): Bukovnica, Čikečka vas, Domajinci, Domanjševci, Hodoš, Kobilje,
Korovci, Kramarovci, Motovilci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Središče
Razloţena naselja z gručastim jedrom (14): Fikšinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Gornji
Petrovci, Grad, Kančevci, Kuzma, Lončarovci, Mačkovci, Pečarovci, Rogašovci, Sveti Jurij,
Šalamenci, Vučja Gomila
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Razloţeno obcestna naselja (15): Adrijanci, Andrejci, Bodonci, Dolenci, Dolnji Slaveči,
Fokovci, Kriţevci, Moščanci, Pertoča, Selo, Suhi vrh, Šalovci, Šulinci, Vaneča, Večeslavci
Razloţena naselja (39): Bokrači, Boreča, Budinci, Čepinci, Dankovci, Dolič, Dolina, Gornji
Slaveči, Ivanovci, Krašči, Krnci, Kukeč, Kuštanovci, Krplivnik, Kruplivnik, Košarovci,
Kovačevci, Lucova, Markovci, Martinje, Matjaševci, Neradnovci, Nuskova, Ocinje, Otovci,
Panovci, Peskovci, Poznanovci, Prosečka vas, Radovci, Ratkovci, Ropoča, Serdica, Sotina,
Stanjevci, Trdkova, Vadarci, Vidonci, Ţenavlje

Glede na rezultate analize oblike naselij ocenjujem, da je za postavitev in uporabo RČN
primernih vseh 84 naselij. Od tega je 16 naselij »zelo primernih«, 29 naselij »primernih« in 39
naselij »manj primernih« za uporabo RČN.

5.2.3 Kanalizacijski sistemi
Podatke o opremljenosti naselij s kanalizacijskim omreţjem sem večinoma pridobila od
občin. Podatke za občino Grad sem dobila iz ustnega vira, saj mi občina ni posredovala
potrebnih podatkov. Glede načrtovanih kanalizacijskih sistemov za to občino nimam
podatkov, vendar njena naselja brez kanalizacije spadajo v skupino razloţenih naselij, zato
domnevam, da nimajo načrtovane gradnje kanalizacije. Ta naselja sem uvrstila v skupino v
celoti neurejena kanalizacija.
Preglednica 6: Opremljenost naselij na Goričkem s kanalizacijskim omreţjem
KANALIZACIJSKO OMREŢJE
v celoti urejena kanalizacija
deloma urejena kanalizacija
deloma urejena, deloma načrtovana
načrtovana kanalizacija
v celoti neurejena kanalizacija
SKUPAJ
Vir podatkov: Priloga 1

ŠTEVILO NASELIJ
10
14
1
7
52
84

V celoti urejeno kanalizacijsko omreţje imajo naselja (10): Berkovci, Cankova,
Domanjševci, Hodoš, Kobilje, Korovci, Motovilci, Motvarjevci, Pordašinci in Prosenjakovci.
Berkovci in Cankova sta gručasti naselji, vsa ostala pa so obcestna naselja.
Deloma urejeno in deloma načrtovano kanalizacijsko omreţje ima naselje (1): Domajinci.
Naselje spada v skupino obcestnih naselij.
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Deloma urejeno kanalizacijsko omreţje imajo naselja (14): Andrejci, Bodonci, Kuštanovci,
Kuzma, Markovci, Nuskova, Pertoča, Rogašovci, Serdica, Sotina, Suhi vrh, Sveti Jurij,
Šalovci, Večeslavci. Tri naselja (Kuzma, Rogašovci, Sveti Jurij) spadajo med razloţena
naselja z gručastim jedrom. Šest naselij (Andrejci, Bodonci, Pertoča, Suhi vrh, Šalovci,
Večeslavci) spada med razloţeno obcestna naselja in pet naselij (Kuštanovci, Markovci,
Nuskova, Serdica, Sotina) med razloţena naselja.
Načrtovano kanalizacijsko omreţje imajo naselja oz. deli naselij (7): Dankovci, Gerlinci,
Mačkovci, Moščanci, Pečarovci, Vadarci, Vaneča. Dve naselji (Mačkovci, Pečarovci) sem
uvrstila med razloţena naselja z gručastim jedrom, dve naselji (Moščanci, Vaneča) med
razloţeno obcestna in tri naselja (Gerlinci, Dankovci, Vadarci) med razloţena naselja.
V celoti neurejeno kanalizacijo imajo naselja (52): Adrijanci, Bokrači, Boreča, Budinci,
Bukovnica, Čepinci, Čikečka vas, Dolenci, Dolič, Dolina, Dolnji Slaveči, Fikšinci, Fokovci,
Gornji Črnci, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Grad, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krašči,
Košarovci, Kovačevci, Kramarovci, Kriţevci, Krnci, Krplivnik, Kruplivnik, Kukeč,
Lončarovci, Lucova, Martinje, Matjaševci, Neradnovci, Ocinje, Otovci, Panovci, Peskovci,
Poznanovci, Prosečka vas, Radovci, Ratkovci, Ropoča, Selo, Središče, Stanjevci, Šalamenci,
Šulinci, Trdkova, Vidonci, Vučja Gomila, Ţenavlje.
Med naselji z neurejeno kanalizacijo je 1 gručasto naselje (Ivanjševci), 4 obcestna
(Bukovnica, Čikečka vas, Kramarovci, Središče), 8 razloženih naselij z gručastim jedrom
(Gornji Črnci, Gornji Petrovci, Grad, Kančevci, Lončarovci, Vučja Gomila, Šalamenci,
Fikšinci), 7 razloženo obcestnih naselij (Adrijanci, Dolenci, Dolnji Slaveči, Fokovci,
Kriţevci, Selo, Šulinci) in 32 razloženih naselij.
Preglednica 7: Urejenost s kanalizacijskim sistemom v naseljih glede na obliko naselja
GRUČASTA
v celoti
urejena
kanalizacija
deloma
urejena
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deloma
urejena,
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načrtovana
načrtovana
kanalizacija
v celoti
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Vir podatkov: Priloga 1
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Naselja na Goričkem so zelo slabo urejena s kanalizacijskimi sistemi. Glavni razlog je
gričevnato površje in posledično večinoma razpršena poselitev, ki bi zahtevala zelo razvejano
kanalizacijsko omreţje, kar je na takem območju neizvedljivo in tudi iz ekonomskega vidika
nesmiselno. Od skupno 84 naselij ima v celoti izgrajeno kanalizacijo samo 10 naselij, 52
naselij nima kanalizacije, kar predstavlja več kot polovico (62 %) vseh naselij.
V naseljih z v celoti izgrajeno kanalizacijo se odpadne komunalne vode čistijo v naslednjih
čistilnih napravah (ČN):
 ČN Cankova: Cankova, Korovci;
 ČN Domanjševci: Domanjševci;
 ČN Hodoš: Hodoš;
 ČN Kobilje: Kobilje;
 RČN Motovilci: Motovilci;
 ČN Motvarjevci: Berkovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci.
Največ naselij, ki nimajo kanalizacije, je razloţenega tipa. Obcestna in gručasta naselja imajo
kanalizacijo večinoma v celoti izgrajeno. Izjeme so le majhna naselja z malo prebivalci. Lep
primer takih naselij so: gručasto naselje Ivanjševci s 36 prebivalci ter obcestna naselja
Središče (50 prebivalcev), Bukovnica (42 prebivalcev), Čikečka vas (69 prebivalcev) in
Kramarovci (51 prebivalci).
V nadaljevanju je prikazan primer večjega obcestnega naselja Kobilje (Slika 19) s 591
prebivalci, ki ima izgrajeno kanalizacijsko omreţje. Je obmejno naselje na vzhodu Goričkega,
ki leţi na obeh straneh Kobiljanskega potoka, ob cesti Dobrovnik_Prosenjakovci. Kobilje je
ena izmed treh občin v Sloveniji, ki jo sestavlja le eno naselje.
Prav tako so prikazana naselja Kuzma, Matjaševci in Dolič (Slika 20), ki leţijo v
severozahodnem delu Goričkega, v občini Kuzma. Kuzma je razpršeno naselje z gručastim
jedrom in 435 prebivalci. Strnjeni gručasti del naselja ima izgrajeno kanalizacijsko omreţje,
medtem ko je ostali razloţeni del nima. Naselji Matjaševci s 160 prebivalci in Dolič s 388
prebivalci sta razloţeni naselji. Zaradi razpršene gradnje izgradnja kanalizacijskega omreţja
ni moţna.
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Slika 19: Primer obcestnega naselja Kobilje z izgrajeno kanalizacijo

Vir: Atlas okolja, 2016.

Slika 20: Razloţeno naselje z gručastim jedrom Kuzma ter razloţeni naselji Matjaševci in
Dolič

Vir: Atlas okolja, 2016.
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5.2.4 Ocena moţnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav glede na poselitvene
značilnosti na Goričkem
V prvem koraku, kjer smo analizirali velikost naselij po številu prebivalcev, smo ugotovili, da
so vsa naselja na Goričkem majhna, saj ima največje naselje po številu prebivalcev nekaj
manj kot 700 prebivalcev. Na podlagi tega ocenjujemo, da je vseh 84 naselij primernih za
uporabo RČN.
Tudi v drugem koraku, kjer smo naselja razvrščali v skupine glede na obliko, ocenjujemo, da
je vseh 84 naselij primernih za uporabo RČN, saj se le-te uporabljajo predvsem na območjih,
kjer ni drugih moţnosti za čiščenje odpadnih voda, torej na območjih z razpršeno gradnjo, saj
se lahko uporabljajo tako za celotno manjše naselje kot tudi za posamezno gospodinjstvo.
Vendar predpostavljamo, da so za celovito rešitev najbolj primerna strnjena naselja, ki so
gručaste ali obcestne oblike.
V tretjem koraku smo ugotovili, da so naselja kanalizacijsko zelo slabo urejena. Kar 62 %
vseh naselij nima urejene kanalizacije. Gre večinoma za razloţena naselja, vendar so med
njimi tudi taka, ki so strnjena in bi kanalizacijo lahko imela, vendar je nimajo predvsem zaradi
svoje majhnosti. Na podlagi zakonodaje občinam v naseljih z manj kot 50 prebivalci ni
potrebno izgraditi javnega kanalizacijskega omreţja.
Na podlagi vseh treh analiz ocenjujem, da so naselja na Goričkem primerna za uporabo RČN.

5.3

OCENE MOŢNIH LOKACIJ RČN V IZBRANIH NASELJIH NA
GORIČKEM

V nadaljevanju raziskave smo predlagali moţne lokacije RČN v izbranih naseljih na
Goričkem. Potrebno je izpostaviti dejstvo, da so te lokacije podane izključno na podlagi
ogleda terena. Poleg tega nimamo podatkov o lastništvih zemljišč in dejanski rabi zemljiških
parcel, na katerih so predlagane moţne lokacije RČN.
Kot najpomembnejše dejavnike za postavitev RČN sem v začetku določila velikost naselja
glede na število prebivalcev (na podlagi katere lahko ocenimo okvirno velikost prostora,
potrebovanega za RČN), obliko naselja in opremljenost s kanalizacijskim sistemom. Z
upoštevanjem teh dejavnikov se je izoblikoval seznam najprimernejših naselij za postavitev
RČN. Za njih sem na terenu bolj podrobno ovrednotila njihovo dejansko primernost za
postavitev RČN.
Moţne lokacije RČN sem določala v naseljih, ki še nimajo izgrajenega kanalizacijskega
sistema in so se v analizi o obliki naselij izkazala kot »primerna« in »zelo primerna«.
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To so naselja (20): Adrijanci, Bukovnica, Čikečka vas, Dolenci, Dolnji Slaveči, Fikšinci,
Fokovci, Gornji Črnci, Gornji Petrovci, Grad, Ivanjševci, Kančevci, Kramarovci, Kriţevci,
Lončarovci, Selo, Središče, Šalamenci, Šulinci, Vučja Gomila.
Na izgradnjo in tudi uporabo RČN poleg prej naštetih dejavnikov vplivajo tudi nekateri drugi,
zato sem v nadaljevanju naštela še dejavnike za katere ocenjujem, da so na tem območju
pomembni. To so lega naselja, dostopnost do RČN in moţnost poplav v bliţini vodotokov.
Pri določanju primerne lokacije RČN moramo biti pozorni predvsem na lego naselja in tudi
lego potencialne RČN v odnosu do naselja. Da bi bilo delovanje RČN kar se da najbolj
učinkovito in bi tako gradnja kot tudi delovanje same naprave potekali brez dodatnih in
nepotrebnih stroškov, mora RČN leţati na niţji točki kakor naselje, del naselja oz. skupina hiš
ali individualna hiša. Tako se odpadne vode v napravo stekajo gravitacijsko in ni potrebe po
dodatnih črpalkah in posledično električni energiji. Najprimernejša so naselja, ki leţijo na
pobočju oz. na nekoliko dvignjenem površju, manj primerna pa so naselja, ki leţijo v dnu
doline ali na slemenu, kjer se pobočja z obeh strani strmo spuščajo. Gradnja na povsem
ravnem ali precej strmem območju ni nemogoča, vendar vključuje večje stroške ob izgradnji
in/ali delovanju čistilne naprave. V takih primerih se lepo kaţejo prednosti RČN, ki
omogočajo prilagoditev same naprave terenu, saj so lahko oblikovane razgibano, primerno
poteku terena. Pri določanju lokacij smo se izogibali njivskim površinam. Kot najprimernejše
smo poskušali poiskati površine v zaraščanju ali travniške površine.
Pri določanju moţne lokacije sem upoštevala tudi dostopnost do naprave. Dostopnost je po
mojem mnenju zelo pomemben dejavnik, saj RČN zahteva tudi praznjenje usedalnika,
občasno menjavanje substrata, nadzor in druga vzdrţevalna dela na napravi (npr. košnja
rastlin). Zato menim, da je najboljše, da je RČN locirana na dostopnem območju, torej v
bliţini ceste oz. na takem terenu, da omogoča dostop do naprave.
Postavitev RČN v neposredni bližini vodotoka ima lahko negativne posledice. Pri preplavitvi
gred se pretok skozi napravo poveča in tako se onesnaţena voda v njej ne zadrţi dovolj dolgo,
kar pomeni manjšo učinkovitost čiščenja. Pri vsakem primeru pa je potrebno posebej
presoditi, ali bi bliţina vodotoka ogroţala delovanje naprave ali nanj ne bi imela večjega
vpliva. Vse to je odvisno tako od lastnosti vodotoka kot tudi njegove lege v odnosu do
okolice.
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5.4.1 Adrijanci
Razpotegnjeno naselje na nadmorski višini 263 m v dolini Adrijanskega potoka se nahaja na
severovzhodni strani Goričkega v občini Gornji Petrovci. Na poloţnih pobočjih nad
Adrijanskim potokom se širijo njive, v vlaţnem dolinskem dnu so travniki, najvišje lege pa
porašča gozd (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996). Število prebivalcev v naselju je
144 (Prebivalstvo …, 2016).
Moţna lokacija RČN za večji del naselja je predlagana na vzhodni strani na koncu naselja
(Slika 21). Ta del je reliefno niţji kot ostali deli naselja, kar bi omogočalo gravitacijsko
stekanje voda do RČN. Območje je travniška površina, ki je lepo dostopna za gradnjo in
vzdrţevanje. Ker bi bila dolţina kanalizacijskega sistema kar dolga, bi bilo potrebno
ovrednotiti smiselnost gradnje z ekonomskega vidika.
Slika 21: Naselje Adrijanci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.2 Bukovnica
Bukovnica je obcestno naselje, ki leţi na nadmorski višini 210 m na jugovzhodu Goričkega, v
dolini Bukovniškega potoka. Potok je juţno od naselja zajezen, za jezom pa je Bukovniško
jezero. V dolini prevladujejo travniki, v bolj dvignjenih legah njive. Naselje obdajajo
sklenjeni mešani gozdovi. Poleg večjega obcestnega naselja sta na vršnih delih pobočij še dva
majhna zaselka, kjer se nahajajo vinske kleti z vinogradi in počitniške hišice (Priročni
krajevni leksikon Slovenije, 1996).
Naselje je majhno, saj ima samo 42 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016), in nima izgrajene
kanalizacije. Glede na obliko in lego naselja (relief se zniţuje od naselja proti vzhodu, kjer
teče tudi potok) predvidevam, da bi bila primerna za postavitev RČN travniška površina na
vzhodni strani pod naseljem. V bliţini se sicer nahaja potok, vendar ocenjujem, da ta same
naprave ne bi poplavno ogroţal. Gre za manjši potok, ki izvira nedaleč od naselja. Zanj so
značilna razlivanja predvsem v spodnjem toku na območju občine Dobrovnik, s tem
namenom je bil na območju naselja Strehovci tudi zajezen. Poleg tega se z obeh bregov okrog
struge nahajajo velike travniške in njivske površine, zaradi česar bi bile potrebne velike
količine vode, da bi se razlile po celotnem območju, vključno z moţno lokacijo RČN. Potok
je ena izmed moţnosti za iztok prečiščene vode.
Slika 22: Naselje Bukovnica z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.3 Čikečka vas/Csekefalu
Čikečka vas je strnjena obcestna vas na vzhodu Goričkega v občini Moravske Toplice. Je
dvojezično naselje, ki leţi v široki dolini Kobiljanskega potoka (220 m n.v.), ob cesti
Motvarjevci_Selo (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996). Čeprav ima samo 69
prebivalcev, spada med vasi, ki so bile v zgodovinskih zapisih omenjene med prvimi
prekmurskimi kraji (Vugrinec 2010; Prebivalstvo …, 2016).
Ker naselje nima izgrajenega kanalizacijskega omreţja in je lep primer strnjenega obcestnega
naselja, ocenjujem, da je zelo primerno za postavitev RČN. Naselje je zelo primerno tudi z
vidika lege, saj se reliefno spušča ob cesti iz naselja Selo proti Motvarjevcem, kar omogoča
gravitacijsko stekanje odpadnih voda iz naselja proti RČN. Kot moţno lokacijo za RČN
predlagam travniško površino v spodnjem delu naselja ob Kobiljanskem potoku, kamor bi se
lahko stekala tudi prečiščena voda. Problem bi lahko predstavljal potok, ki bi ob
dolgotrajnejših in močnejših lahko poplavil območje. Del vasi je bil poplavljen v vodni ujmi
septembra 2014 (Cipot, 2014), zato bi bilo potrebno razmisliti, če bi bilo primerneje RČN
postaviti na zahodni strani naselja, ki je reliefno višja od stanovanjskih objektov v spodnjem
delu naselja in tako ne bi bilo omogočeno gravitacijsko stekanje odpadnih voda do RČN.
Slika 23: Naselje Čikečka vas z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.4 Dolenci
Razloţeno obmejno naselje leţi na skrajnem severovzhodu Goričkega v občini Šalovci. Hiše
so v večjih skupinah razporejene v dolini Dolenskega potoka, na okoliških zaobljenih
slemenih in pobočjih pa so bolj razloţene. Obdajajo jih sadovnjaki, travniki in njive, višje
severne in juţne dele območja poraščajo gozdovi (Občina Šalovci, 2016).
Naselje ima 179 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016) in nima izgrajene kanalizacije. Je
preteţno razloţenega tipa, vendar so na nekaterih delih hiše razporejene več ali manj strnjeno
ob cesti, zato sem naselje uvrstila v skupino razloţeno obcestnih naselij. Predlagam moţno
lokacijo za RČN za del naselja, ki leţi ob cesti, ki poteka iz naselja Šalovci in se reliefno
spušča proti dolini Dolenskega potoka. Predvidevam, da potok lokacije ne ogroţa, saj le-ta
leţi na nekoliko niţji nadmorski višini. Kot problem vidim razmeroma veliko razdaljo
kanalizacijskega sistema, kjer hiše niso razporejene zelo na gosto, zato bi bilo potrebno
ovrednotiti še smiselnost gradnje sistema z ekonomskega vidika.
Slika 24: Naselje Dolenci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.5 Dolnji Slaveči
Razloţeno naselje v občini Grad leţi na 242 m nadmorske višine, v dolini potoka Lukaj.
Dolina je dokaj široka, pobočja pa poloţna in zato kmetijsko obdelana. V dnu doline so hiše
razporejene bolj strnjeno v več skupinah, medtem ko so po obeh pobočjih in vršnih delih
slemen bolj raztresene (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996). Naselje ima 415
prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016).
Strnjeni del naselja ima dve večji skupini stavb (Slika 25) ob cesti iz Motovilcev proti Kuzmi.
Najprej bi bilo najbolj primerno presoditi, ali bi bilo bolje postaviti eno RČN za oba dela
naselja oz. za vsak del posebej. Predvidevam, da bi se lahko izgradila ena RČN, in sicer na
levi strani ceste, kjer so večinoma travniške površine. V bliţini teče potok Lukaj, ki nudi (tako
kot pri ţe postavljeni RČN v naselju Motovilci) moţnost za izpust prečiščene odpadne vode iz
RČN.
Slika 25: Del naselja Dolnji Slaveči z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.6 Fikšinci
Razloţeno obmejno slemensko naselje na zahodu Goričkega leţi ob cesti CankovaKramarovci. Na poloţnih prisojnih pobočjih so njive, osojna pobočja pa so večinoma porasla
z gozdom. V dnu doline potoka Kučnica in v povirju potoka Črnca so predvsem travniške
površine. V ozki dolini Črnca je več plitvih izvirov, ki sluţijo kot zajetja vode za vaški
vodovod. V vasi je tudi priznana vinska klet, kjer predelujejo vrhunska vina, v središču
naselja pa stoji podruţnična cerkev Marije Sneţne. Pred 2. svetovno vojno je v naselju ţivelo
večinoma nemško prebivalstvo. Po vojni so Nemce izselili, priselilo pa se je slovensko
prebivalstvo (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996; Fikšinci. Wikipedia, 2016).
Zahodno pod naseljem teče mejni potok Kučnica, na vzhodni strani pod pobočjem pa potok
Črnec. Hiše so razporejene po dveh slemenih. Večji del naselja leţi na zahodnem slemenu ob
cesti Cankova_Kramarovci, na vzhodnem slemenu pa je le nekaj stanovanjskih hiš. Naselje s
164 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016) sem uvrstila med razloţeno obcestna naselja.
Kot moţno lokacijo RČN predlagam lokacijo na jugovzhodni strani naselja na vznoţju doline
potoka Črnca, ki je reliefno najustreznejša, saj bi omogočala gravitacijsko stekanje odpadnih
voda do RČN. Na območju predlagane lokacije in tudi v velikem delu okrog se nahajajo
pašne površine, kar bi lahko predstavljalo oviro za postavitev RČN.
Slika 26: Del naselja Fikšinci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.7 Fokovci
Razloţeno naselje na vzhodnem delu Goričkega v občini Moravske Toplice v večjem delu
leţi na slemenu ob cesti Martjanci_Prosenjakovci. V vlaţni dolini potoka Repca so travniki,
na poloţnih, prisojnih pobočjih pa njive. Na bolj strmih predelih prevladujejo gozdne
površine. Dohodek v kmetijstvu prinaša ţivinoreja, v zadnjih letih se je uveljavilo sadjarstvo.
Zaposleni prebivalci odhajajo na delo večinoma v Mursko Soboto in Prosenjakovce. V vasi
imajo tudi osnovno šolo in več društev. Značilna je verska raznolikost, saj so prebivalci
katoličani, evangeličani in pripadniki baptistične cerkve (Priročni krajevni leksikon Slovenije,
1996; Vugrinec, 2010).
Naselje, kjer ţivi 173 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016), sem uvrstila v skupino razloţeno
obcestnih naselij, saj večji del naselja leţi na slemenu ob cesti. Kot primerno lokacijo za
postavitev RČN predlagam travniško površino na pobočju severovzhodno od dela naselja, ki
poteka proti dolini potoka. Odpadne vode bi se tako lahko gravitacijsko stekale do RČN,
nanjo pa bi lahko priključili še pet gospodinjstev, ki leţijo niţje na pobočju.
Slika 27: Del naselja Fokovci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.8 Gornji Črnci
Naselje z gručastim jedrom leţi v občini Cankova na nadmorski višini 223 m. Nahaja se ob
potoku Črnec pod juţnimi obronki zahodnega dela Goričkega (Priročni krajevni leksikon
Slovenije, 1996). V vasi je tudi manjši romski zaselek, imenovan Breg, z zgrajeno malo
čistilno napravo (ta del ni zajet na Sliki 28).
Ker naselje nima izgrajenega kanalizacijskega omreţja, je dokaj strnjeno in ima primerno
lego, ocenjujem, da bi bilo primerno za postavitev RČN. Kot potencialno lokacijo RČN
predlagam travniško površino na reliefno najniţjem delu, kamor bi se lahko gravitacijsko
stekale odpadne vode iz posameznih delov naselja. Lokacija se sicer nahaja v bliţini manjšega
potoka Črnec, vendar ocenjujem, da poplavno ni ogroţena. RČN bi bila namreč postavljena
na večji razdalji od potoka, zaradi česar bi bile potrebne velike količine vode, da bi jo
poplavile.

Slika 28: Večji del naselja Gornji Črnci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.9 Gornji Petrovci
Razloţeno naselje z gručastim jedrom leţi na nadmorski višini 283 m v dolini Peskovskega
potoka. Na osojnem slemenu juţno od potoka prevladuje sklenjen gozd (Priročni krajevni
atlas Slovenije, 1996). Naselje Gornji Petrovci so središče istoimenske občine s 409
prebivalci (Prebivalstvo …, 2016) in nimajo izgrajene kanalizacije. Izgrajeni imajo le dve
mali čistilni napravi za osnovno šolo in stanovanjski blok.
Moţna lokacija RČN za gručasti del naselja se nahaja v bliţini Peskovskega potoka ob cesti
proti Kriţevcem (Slika 29). Območje moţne lokacije so površine v zaraščanju.
Slika 29: Del naselja Gornji Petrovci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.10 Grad
Razloţeno naselje z gručastim jedrom leţi v severozahodnem delu Goričkega ob Gračkem
potoku, na nadmorski višini od 267 do 390 m. Na najniţji nadmorski višini leţi gručasto
središče vasi, v katerem se nahajajo skoraj vsi pomembni infrastrukturni objekti: občinska
stavba s sedeţem občine, pošta, krajevni urad, kulturna dvorana, šola z vrtcem, cerkev in
ţupnišče, zdravstveni dom, zobna ambulanta, lekarna, cvetličarna, trgovine, gostilne, športno
igrišče in gasilski dom. Poleg središčnega dela naselja je po precej razgibanem površju
raztresenih še več zaselkov. Poloţnejša pobočja in dna dolin so njivske in travniške površine,
na dvignjenih prisojnih legah je tudi nekaj večjih vinogradov in sadovnjakov. Na osrednjem
in zahodnem slemenu raste mešani gozd, na severni strani segajo globoko v dolino preteţno
iglasti gozdovi, na jugozahodni strani pa sega ozek pas macesnovega gozda prav do vznoţja
doline. Naselje se je razvilo pod srednjeveškim gradom in je v 20. stoletju postalo največje
naselje na Goričkem. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, le malo jih redi
ţivino ter se ukvarja s sadjarstvom in vinogradništvom. Včasih je bilo na tem območju tudi
več kamnolomov bazaltnega tufa in tekstilni obrat (Priročni krajevni leksikon Slovenije,
1996; Grad na Goričkem …, 2016). V grajskem poslopju se nahaja sedeţ Javnega zavoda
Krajinski park Goričko. V zadnjih letih se je v naselju postavilo kar precej novogradenj.
Naselje s 673 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016) sem uvrstila med razloţena naselja z
gručastim jedrom. Kot moţno lokacijo za RČN predlagam travniško površino na desni strani
ceste gledano s smeri Kruplivnika proti delu naselja pod strmim pobočjem griča, na katerem
stoji grad. Na nasprotni strani ceste teče Grački potok, tam so tudi njivske površine, zato se mi
zdi predlagana lokacija primernejša.
Slika 30: Strnjeni del naselja Grad z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.11 Ivanjševci
Ivanjševci leţijo v občini Moravske Toplice in so eno najmanjših naselij v Prekmurju
(Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996). So gručasto naselje z dvema gručama hiš, ki
leţijo na prisojnem pobočju nad potokom Curek, na nadmorski višini 250 m. V naselju ţivi
samo 36 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016).
Ker naselje nima izgrajene kanalizacije, ocenjujem, da bi bilo primerno za postavitev RČN. V
naselju bi bilo smiselno postaviti RČN za oba dela naselja skupaj, saj lega obeh gruč hiš
dopušča, da bi se odpadna voda lahko gravitacijsko stekala do same naprave. Vprašljivi sta
samo posamezni gospodinjstvi na skrajnem juţnem in zahodnem delu naselja, saj leţita na
nekoliko niţji nadmorski višini. Grede bi postavili na travniški površini na pobočju v bliţini
potoka. Ta bi lahko predstavljal eno od moţnosti za iztok prečiščene vode.

Slika 31: Naselje Ivanjševci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.12 Kančevci
Razloţeno naselje z gručastim jedrom leţi na vzhodu Goričkega v dolini Ratkovskega potoka
in spada pod občino Moravske Toplice. V mokrotnem dolinskem dnu so travniki, na prisojnih
legah in na slemenih pa večinoma njivske površine. Osojne lege in prodnata slemena so
večinoma poraščena z gozdom. Naselje sestavlja več delov. Na najvišjem zahodnem slemenu
(365 m) stoji cerkev sv. Benedikta in Dom duhovnosti Benedikt (Priročni krajevni leksikon
Slovenije, 1996).
Naselje ima 57 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016) in sem ga uvrstila med razloţena naselja z
gručastim jedrom. Predlagam moţno lokacijo RČN za del naselja, ki leţi ob vznoţju
Ratkovskega potoka in je travniška površina.
Slika 32: Del naselja Kančevci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.13 Kramarovci
Naselje, ki leţi na nadmorski višini 280 m v občini Rogašovci, je razmeroma strnjeno
obmejno naselje na zahodu Goričkega, razpotegnjeno ob cesti, ki poteka iz smeri Rogaševcev
proti Avstriji. Ob mejnem potoku Kučnici so večinoma travniki, višja zaobljena slemena so
obdelana, večje prisojne površine pa so zasajene z vinsko trto (Priročni krajevni leksikon
Slovenije, 1996).
Naselje je majhno, s samo 51 prebivalci (Prebivalstvo ..., 2016). Glede na obliko sem ga
uvrstila med obcestna naselja. Za celotno naselje bi potrebovali RČN velikosti okrog 127,5 m2
(računano 2,5 m2 na prebivalca). Začetek naselja (gledano iz smeri Rogašovcev) leţi na
pobočju, ki se dokaj strmo spušča vse do konca naselja. Potencialna lokacija RČN je na koncu
vasi, kjer je dovolj prostora in tudi teren je rahlo nagnjen, kar posledično pomeni dobre
pogoje brez dodatnih stroškov ob izgradnji in delovanju RČN. Območje je bilo ob terenskem
obisku travniška površina. Bliţnji potok Kučnica bi lahko nudil eno od moţnosti za iztok
prečiščene vode.
Slika 33: Naselje Kramarovci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.14 Kriţevci
Razloţeno naselje na severovzhodu Goričkega leţi v povirju potoka Mala Krka in njenih
desnih pritokov. Spada pod občino Gornji Petrovci. Razprostira se po štirih zaobljenih
slemenih in treh dolinah, ki se stekajo pri zaselku Dolu. V Dolu se nahaja Kriţevsko jezero, ki
nudi ţivljenjski prostor številnim vrstam. Naselje z vseh strani, razen vzhodne, obdajajo
sklenjeni gozdovi. Krajevno ime izhaja iz kapele sv. Kriţa. V naselju stoji evangeličanska
cerkev. Do 20. stoletja so bili Kriţevci glede na število prebivalcev največje naselje na
Goričkem. Prav zaradi odročnosti in slabih gospodarskih moţnosti se je veliko prebivalcev
izselilo in vlogo največjega naselja je prevzel Grad. Na razloţeno poselitev je vplivalo tudi to,
da je bil v sosedstvu več stoletij madţarski obrambni mejni pas, imenovan Straţno ozemlje
(Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996; Občina Gornji Petrovci, 2016). V Kriţevcih sta
ţe postavljeni dve RČN za center vidre.
Naselje s 374 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016) sem uvrstila med razloţeno obcestna
naselja. Moţna lokacija RČN za strnjeni obcestni del naselja, ki leţi na slemenu, je travniška
površina na poloţnem pobočju.
Slika 34: Del naselja Kriţevci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.15 Lončarovci
Razloţeno naselje z gručastim jedrom leţi v vzhodnem delu Goričkega v občini Moravske
Toplice. Pod naseljem teče potok Curek. Zaradi prometne odmaknjenosti in neugodnih razmer
za kmetovanje se število prebivalcev zmanjšuje (Priročni krajevni atlas Slovenije, 1996). V
naselju je poleg večinskega gručastega dela še nekaj manjših zaselkov. Spada med manjša
naselja, saj ima samo 59 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016).
Naselje nima izgrajene kanalizacije. Predvidevam, da zaradi svoje majhnosti. Prav zaradi tega
in ker je večji del naselja strnjene oblike, ocenjujem, da bi bila RČN primerna za čiščenje
odpadnih voda. Naselje ima tudi primerno lego, ki bi omogočala gravitacijsko stekanje
odpadnih voda iz naselja proti RČN, za katero predlagam travniško površino na vzhodni
strani pod naseljem. Teren je na izbrani lokaciji nekoliko nagnjen, kar je ugodno za postavitev
gred. RČN bi bilo moţno postaviti tudi na juţnem delu pod naseljem, kjer teče potok in je
območje bolj močvirnato, zaradi česar obstaja moţnost preplavitve naprave, kar bi lahko
zmanjšalo učinkovitost čiščenja.
Slika 35: Del naselja Lončarovci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.16 Selo
Razloţeno naselje na vzhodu Goričkega v občini Moravske Toplice leţi ob povirju
Kobiljanskega potoka. V dolinskem dnu prevladujejo travniki, na poloţnih pobočjih in
zaobljenih slemenih njive, sadovnjaki in vinogradi. Na osojnih pobočjih prevladuje gozd. Na
najvišji točki, v središčnem delu naselja, se nahaja evangeličanska cerkev. Nekatere skupine
hiš so od središča kar precej oddaljene. Kot turistične točke so zanimive romanska rotunda,
slap na Kobiljanskem potoku (visok 2,5 m), geografska učna pot Selo itd. (Priročni krajevni
leksikon Slovenije, 1996; Vugrinec, 2010).
Naselje, kjer ţivi 159 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016), sem naselje uvrstila v skupino
razloţeno obcestnih naselij, saj posamezni deli naselij spominjajo na obcestno obliko. Del
naselja (Slika 36) leţi na slemenu. Zaradi razgibanega reliefa, kjer se izmenjujejo niţje in
višje nadmorske višine ter precej strmih pobočij natančnejše lokacije RČN ne bom določala.
Slika 36: Del naselja Selo

Vir: Atlas okolja, 2016.
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5.4.17 Središče/Szerdahely
Obmejno dvojezično naselje občine Moravske Toplice leţi nad potokom Curek, ob meji z
Madţarsko – meja poteka po severni in vzhodni strani naselja. Ob potoku prevladujejo
travniki, na poloţnem prisojnem pobočju njive, v višjih osojnih legah gozd. Prebivalci
madţarske narodne skupnosti, ki so v večini, imajo svoje izobraţevalne in kulturne ustanove v
Prosenjakovcih. Vas je bila v preteklosti znana po lončarjih in tkalcih, sedaj pa se prebivalci
večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, za kar ni dobrih pogojev, zato je odseljevanje pogost
pojav (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996; Vugrinec, 2010).
Naselje, ki ima samo 50 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016), sem uvrstila med obcestna, saj
so hiše razporejene vzdolţ obeh strani ceste. Za lokacijo RČN predlagam travniško površino
na poloţnem pobočju v delu juţno pod naseljem. Lokacija je primerna tudi z vidika
dostopnosti, saj se nahaja v bliţini ceste proti naselju Prosenjakovci. Še niţje v dolini teče
potok Curek. Na RČN bi načeloma lahko priključili vse hiše, vendar bi bilo potrebno z
ekonomskega vidika presoditi primernost priključitve posameznih hiš na vzhodni strani
naselja, kjer je poselitev precej redka.
Slika 37: Naselje Središče/Szerdahely z lego in fotografijo moţne RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.18 Šalamenci
Razloţeno naselje z gručastim jedrom leţi na juţnih obronkih Goričkega, ob Pečarovskem
potoku in ob cesti Puconci_Bodonci, v občini Puconci. Na pleistocenski terasi prevladujejo
njive, na poloţnih prisojnih pobočjih so okrog kmetij sadovnjaki in travniki, višje osojne lege
porašča gozd. Naselje sestavlja več zaselkov (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996).
Vas se razprostira na 538 ha površine in ima okrog 90 gospodinjstev s 302 prebivalcema.
Poleg teh je tudi nekaj vikendov oz. vinskih kleti, katerih lastniki ne ţivijo v Šalamencih
(Šalamenci, 2016; Prebivalstvo …, 2016).
Naselje sem uvrstila v skupino razloţenih naselij z gručastim jedrom. Za lokacijo RČN
predlagam travniško površino v bliţini potoka, kamor bi se lahko stekale odpadne vode iz
dveh strnjenih delov naselja. Primerna površina je dovolj velika, problem bi lahko
predstavljala le večja dolţina kanalizacijskega sistema.
Slika 38: Del naselja Šalamenci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.19 Šulinci
Šulinci so naselje v severovzhodnem delu Goričkega v občini Gornji Petrovci. Leţijo v dolini
potoka Meraka (imenovan tudi Adrijanski potok) na 300 m nadmorske višine. Na zelo
poloţnih pobočjih se menjavajo njive, travniki, sadovnjaki in zaplate vinogradov. Proti jugu
in zahodu so v višjih legah večinoma borovi gozdovi (Priročni krajevni atlas Slovenije, 1996).
V naselju ţivi 170 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016).
Moţna lokacija RČN (Slika 39) za večji del naselja, ki leţi ob cesti Gornji Petrovci–Martinje.
Lokacija je na juţni strani naselja v bliţini potoka Merak, ki nudi tudi moţnost za iztok
prečiščene vode iz RČN. Primernih površin za RČN je veliko, saj so v najniţjih delih ob
potoku večinoma travniške površine, nekaj je tudi njiv. Predvidevam, da lokacija ni poplavno
ogroţena, saj leţi na nekoliko večji nadmorski višini in na primerni razdalji od potoka. Ob
razlivu vode bi tako bile potrebne velike količine vode, da bi poplavile tamkajšnje območje.
Slika 39: Del naselja Šulinci z lego in fotografijo moţne lokacije RČN

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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5.4.20 Vučja Gomila
Razloţeno naselje na juţnem delu Goričkega, ob cesti Tešanovci–Selo, leţi na območju
občine Moravske Toplice. Na razgibanem, a večinoma poloţnem terenu se menjavajo njive,
travniki, sadovnjaki in nekaj vinogradov. V prisojnih legah je med sadovnjaki in vinogradi
več počitniških hišic. Vas sestavlja več zaselkov (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996).
Hiše so razporejene po slemenih, pobočjih in dolinah. Naselje je imelo v zgodovini različna
imena. Da je bilo območje poseljeno ţe v davni preteklosti, pričajo antične gomile, najdene v
gozdovih Vučje Gomile. Naselje ima 268 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2016; Vugrinec,
2010).
Prikazan je del naselja Vučja Gomila (Slika 40), sestavljen iz treh gruč hiš. Ocenjujem, da bi
bilo RČN moţno postaviti na travniški površini, ki leţi na niţji nadmorski višini kakor
posamezni deli naselja. Vendar pa bi lahko bila gradnja kanalizacijskega omreţja dokaj
teţavna, saj je za določene predele značilno precej strmo zniţevanje terena. Vprašljiva je tudi
smiselnost gradnje z ekonomskega vidika, tudi zaradi dolţine kanalizacijskega omreţja, glede
na majhno gostoto poselitve. Po podrobnejših analizah bi bilo potrebno še presoditi, če bi bila
morebiti bolj smiselna postavitev dveh manjših RČN, saj je vprašljivo, če bi lahko zgradili
eno napravo za vse tri skupine hiš brez dodatnih stroškov prečrpavanja.
Slika 40: Del naselja Vučja Gomila

Vir: Atlas okolja, 2016.

Avtorica: Sanja Pelcar, 2016.
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6 SKLEP
Čiščenje odpadnih voda je sestavni del varovanja okolja in kot vse večji porabniki vode smo
zato dolţni poskrbeti, da se v okolje vrne čista. V večjih in strnjenih naseljih je odvajanje
odpadnih voda večinoma ţe urejeno, medtem ko odpadne vode iz manjših in razpršenih
naselij pomembno onesnaţujejo okolje, predvsem vodne vire. Zato je zelo pomembno, da se
ta problematika ustrezno rešuje tudi na teh območjih.
Komunalne odpadne vode so v naseljih z razpršeno gradnjo velik problem. V takih naseljih so
prevladujoč način odvajanja odpadnih voda greznice, ki pa ne zagotavljajo čiščenja
onesnaţene vode. Greznice so lahko problematične tudi zaradi dotrajanosti in slabega
tesnjenja. Velikokrat se vsebina iz greznic razliva po kmetijskih površinah, čeprav to ni
dovoljeno. Odpadna voda iz greznic bi se v sklopu javne sluţbe morala ustrezno prazniti in
odvaţati v čistilno napravo, kjer bi se prečistila, kar pomeni precejšnji strošek za
gospodinjstvo. Ţal se tudi v današnjem času dogaja, da se odpadne vode ponekod izpuščajo
neposredno v okolje, kar predstavlja velik pritisk na okolje, predvsem kot točkovno
onesnaţevanje podzemnih voda, ki so v Sloveniji glavni vir pitne vode.
Za Slovenijo je značilen visok deleţ razpršene poselitve, za katero v Operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 (Operativni
program …, 2011) gradnja kanalizacije ni predvidena in se bodo prebivalci morali sami
odločati o načinu odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz svojih gospodinjstev. Predviden rok
odvajanja odpadnih voda za lastnike obstoječih stavb na območjih, kjer ni javne kanalizacije,
je do konca leta 2017.
Tudi pokrajina Goričko spada med območja z razpršeno gradnjo, kjer je odvajanje
komunalnih odpadnih voda zelo slabo urejeno. Več kot polovica naselij je v celoti brez
kanalizacije. To so predvsem naselja z razpršeno gradnjo, kjer izgradnja kanalizacije ni
smiselna, in naselja z majhnim številom prebivalcev. Na tak način poselitve je vplivala
povezava med naravnogeografskimi dejavniki in ogrsko dedno pravo v določeni meri. Namen
diplomskega dela je bil oceniti, kakšno je stanje čiščenja odpadnih voda v sklopu javne
kanalizacije v naseljih na Goričkem, in oceniti, ali se lahko s pomočjo RČN to stanje izboljša.
Menim, da bi bilo smiselno zagotoviti skupno čiščenje vsaj večjim ali manjšim skupinam
gospodinjstev kjer je to mogoče, in na tak način zmanjšati število samostojnih čistilnih
naprav. Kot primeren način čiščenja odpadnih voda izpostavljam RČN, ki so se izkazale kot
zelo učinkovite in predvsem primerne za majhna in tudi razloţena naselja. Ker so to naravni
sistemi, ki posnemajo delovanje naravnega okolja, so zelo primerni na varovanih območjih,
kot je tudi Krajinski park Goričko, katerega večji del spada tudi pod območje Nature 2000.
Prav na takih območjih, kjer je narava še preteţno dobro ohranjena in kjer je biotska
raznovrstnost tako velika, se mora ta problem ustrezno rešiti.
RČN posnemajo samočistilne sposobnosti narave za čiščenje onesnaţenih voda. Za čiščenje
večinoma ni potrebne dodatne električne in strojne opreme, kar pomeni nizke stroške
delovanja in vzdrţevanja. Postavljene so iz več zaporednih izoliranih gred, napolnjenih s
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substratom in poraščenih z vlagoljubnimi rastlinami. Voda se v njih pretaka večinoma
gravitacijsko, njihova velika prednost pa je, da se lahko v procesu gradnje prilagodijo terenu.
Voda se do zahtevanih normativov očisti s fizikalnimi in kemijskimi procesi, ki potekajo s
pomočjo mikroorganizmov in rastlin. Strupene snovi se v teh procesih deloma razgradijo,
deloma vgradijo v rastline, del pa ostane v substratu. Prečiščena voda je lahko večnamensko
uporabna, lahko pa izteka tudi v bliţnji potok oz. reko. Naprave so učinkovite tudi v zimskem
času.
Za večino naselij na Goričkem so značilni negativni demografski trendi, še zlasti v vzhodnem
in severovzhodnem delu območja. Večji izjemi sta le občini Rogašovci in Kuzma, ki leţita v
zahodnem delu Goričkega. Vendar to ne pomeni, da je zato reševanje problematike odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda nepotrebno. V zadnjih letih se beleţi vedno večji
razvoj turističnih dejavnosti, kar prinaša dodatno porabo in onesnaţevanje vode.
V diplomskem delu smo prišli do zaključkov, da so na Goričkem naselja majhna. Največje
naselje ima manj kot 700 prebivalcev, prevladujejo pa naselja s 50 do 300 prebivalcev.
Prevladujejo razloţena naselja, v vzhodnem delu je precej obcestnih. Pravih gručastih naselij
skorajda ni – našteli smo le tri, nekaj več je razloţenih naselij z gručastim jedrom. V gručastih
in obcestnih naseljih je kanalizacija večinoma urejena, izjema so le primeri takih naselij z
majhnim številom prebivalcev. V splošnem lahko trdimo, da so naselja na Goričkem slabo
kanalizacijsko urejena. V celoti brez kanalizacije je kar 62 % vseh naselij, v celoti urejeno
kanalizacijo pa ima samo 10 naselij od skupno 84 analiziranih.
V sklepnem delu diplomskega dela smo poskušali podati moţne lokacije za postavitev RČN v
dvajsetih naseljih, ki smo jih ovrednotili kot najprimernejše. Vendar je potrebno še enkrat
poudariti, da so to zgolj ocene, ki temeljijo na ogledu terena ter da nimamo podatkov o
lastništvu in dejanski kmetijski rabi teh zemljišč. V dveh naseljih lokacije predvsem zaradi
teţavnosti terena nismo določili. Tudi v primerih razloţenih naselij bi se RČN lahko
uporabljale, a le za določene manjše oziroma večje skupine hiš, lahko pa tudi za posamezna
gospodinjstva, vendar bi bili v tem primeru stroški večji.
V začetku smo postavili dve hipotezi, ki ju je diplomska raziskava potrdila:
1. Na preučevanem območju je odvajanje komunalnih odpadnih voda velik problem, saj
so naselja zelo slabo kanalizacijsko urejena predvsem zaradi določenih
naravnogeografskih značilnosti in posledično razpršene poselitve.
2. Na izbranem območju obstajajo primerne moţnosti uporabe rastlinskih čistilnih
naprav, ki so zaradi sonaravne zgradbe in delovanja, primeren ter predvsem okolju
prijazen način čiščenja odpadnih voda.
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7 SUMMARY
Wastewater cleaning is an important part of environmental protection and as big consumers
we are obliged to ensure that water returns to the nature clean. Wastewater treatment is
already regulated in bigger and clustered settlements but in smaller and dispersed ones
wastewater pollutes the environment especially water sources. Therefore, it is very important
to solve these problems in those areas.
Communal wastewater presents one of the biggest problems in dispersed settlements. The
main wastewater treatments in these settlements are cesspits but they do not provide cleaning
of wastewater. The cesspits can be quite problematic because of aging and bad sealing. It
happens that the contents are spilt onto the farming areas although it is not allowed.
Wastewater out of the cesspits should be, within public services, removed properly and
transported to the cleaning plant where it would be cleaned. That would also lead to higher
household expenses. Unfortunately, it happens that wastewater is released directly into the
environment. These actions can be a big pressure for the environment, especially pollution of
groundwater which is the main source of drinking water in Slovenia.
A big share of dispersed settlements is typical for Slovenia. The building of sewerage systems
is not predicted for these in the program Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 (Operativni program…, 2011) (Executive program
for treating and cleaning of wastewater in the period from 2005 to 2017) so the inhabitants
will have to decide about the treatment and cleaning of their households’ wastewater by
themselves. The anticipated finishing time of wastewater treatment for existing building
owners, where there is no public sewerage systems, is end of the year 2017.
Goričko belongs to the areas with dispersed buildings where wastewater treatment is not
performed properly. More than a half of the settlements do not have the sewerage systems.
These are mainly villages with dispersed buildings and a small number of inhabitants.
Establishing the sewerage systems would not be reasonable. The connections between natural
geographical factors influenced the types of settlements but in some ways also the Hungarian
inheritance laws. The aim of the diploma work was to establish the condition of wastewater
treatments within public sewerage systems in settlements in Goričko and to evaluate if the
conditions can be improved by the constructed wetlands. In my opinion, it would make sense
to provide a common cleaning for bigger and smaller groups of households where this is
possible and that a small number of independent cleaning plants would be necessary. As an
appropriate way of wastewater cleaning I would expose constructed wetlands which proved as
very efficient and suitable for smaller and dispersed settlements. They are natural systems and
they imitate the environmental functioning so they are appropriate for protected areas as
Krajinski park Goričko (Nature Park Goričko). Its bigger part is also under the protection of
Nature 2000. Especially in these areas where the nature is well preserved and the biotic
diversity is big the problem has to be solved.
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Constructed wetlands imitate self-cleaning abilities of nature to clean polluted waters.
Additional electrical and machine equipment is usually not needed for cleaning so that means
low working and maintaining expenses. They are made of more consecutive isolated beds
filled with substrate and grown with humid-loving plants. Water flows through them mostly
gravitational and their biggest advantage is that they can be adapted to the terrain in the
process of building. Water is cleaned to demanded standards through the physical and
chemical processes which are performed with the help of microorganisms and plants.
Poisonous substances are partly decomposed in these processes, partly implanted into the
plants and a part stays in the substrate. The cleaned water can be used in many ways or it can
be released into the nearest stream or river. The treatments are effective also during the
winter.
Negative demographical trends are typical for most of the settlements in Goričko, especially
in the eastern and north-eastern part of the area. The exceptions are municipalities Rogašovci
and Kuzma in the western part of Goričko. That does not mean that solving the problems of
wastewater treatments is not necessary here. Tourist activities have been increasing in the last
few years and that has brought increased consumption and pollution of water.
In the diploma work we came to conclusion that the settlements in Goričko are small. The
biggest one has less than 700 inhabitants. The settlements with 50 to 300 inhabitants prevail.
Most of them are dispersed and in the eastern part a lot of them are roadside villages. There
are no real nucleated settlements. We found three of them. There are more dispersed
settlements but with nucleated centre. In nucleated and roadside settlements the sewerage
system is usually settled. The settlements with a small number of inhabitants are exceptions.
In general, we can claim that the settlements in Goričko do not have proper sewerage system.
Sixty-two percent (62 %) of all settlements do not have sewerage system. Only ten (10) out of
eighty-four (84) settlements have proper systems.
In the final part of the diploma work we tried to suggest possible locations for building of
constructed wetlands in twenty settlements that were estimated as the most appropriate ones.
But we should emphasize that these are only estimations. They are based upon the field
examinations but we do not have the information about the ownership and actual agricultural
use of the land. The locations in two settlements were not defined mainly because of the
difficult terrain. Constructed wetlands could be used in dispersed settlements but only for
smaller or bigger groups of houses and also for individual households but with higher costs.
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11 PRILOGA
Priloga 1: Naselja na Goričkem po št. prebivalcev leta 2016, obliki, izgrajenosti kanalizacije
leta 2016

OBČINA

NASELJE

ŠT.
PREBIVALCEV
leta 2016
OBLIKA NASELJA

Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Grad

Cankova
Domajinci
Gerlinci
Gornji Črnci
Korovci
Krašči
Adrijanci
Boreča
Gornji Petrovci
Košarovci
Kriţevci
Kukeč
Lucova
Martinje
Neradnovci
Panovci
Peskovci
Stanjevci
Šulinci
Ţenavlje
Dolnji Slaveči

434
231
329
144
183
253
144
81
409
73
374
60
114
112
139
32
79
186
170
105
415

gručasto
obcestno
razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno z gručastim jedrom
obcestno
razloţeno
razloţeno, obcestno
razloţeno
razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno
razloţeno, obcestno
razloţeno
razloţeno
razloţeno
razloţeno
razloţeno
razloţeno
razloţeno
razloţeno, obcestno
razloţeno
razloţeno, obcestno

KANALIZACIJA
leta 2016
da
delno, načrtovano
načrtovano
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
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Grad
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad
Hodoš
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice

Grad
Kovačevci
Kruplivnik
Motovilci
Radovci
Vidonci
Hodoš
Krplivnik
Kobilje
Dolič
Gornji Slaveči
Kuzma
Matjaševci
Trdkova

673
108
209
266
211
310
279
88
591
388
449
435
160
171

razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno
razloţeno
obcestno
razloţeno
razloţeno
obcestno
razloţeno
obcestno
razloţeno
razloţeno
razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno
razloţeno

ne
ne
ne
da
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
delno
ne
ne

Andrejci

191

razloţeno, obcestno

delno

Berkovci

44

gručasto

da

Bukovnica

42

obcestno

ne

Čikečka vas

69

obcestno

ne

Fokovci

173

razloţeno, obcestno

ne

Ivanjševci

36

gručasto

ne

Ivanovci

129

razloţeno

ne

Kančevci

57

razloţeno z gručastim jedrom ne

Krnci

59

razloţeno

Lončarovci

59

razloţeno z gručastim jedrom ne

Motvarjevci

149

obcestno

da

Pordašinci

40

obcestno

da

Prosenjakovci

182

obcestno

da

Ratkovci

54

razloţeno

ne

Selo

159

razloţeno, obcestno

ne

Središče

50

obcestno

ne

Suhi Vrh

116

razloţeno, obcestno

delno

Vučja Gomila

268

razloţeno z gručastim jedrom ne

ne
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Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci

Bodonci
Bokrači
Dankovci
Dolina
Kuštanovci
Mačkovci
Moščanci
Otovci
Pečarovci
Poznanovci
Prosečka vas
Šalamenci
Vadarci
Vaneča
Fikšinci
Kramarovci
Nuskova
Ocinje
Pertoča
Rogašovci
Ropoča
Serdica
Sotina
Sveti Jurij
Večeslavci
Budinci
Čepinci
Dolenci
Domanjševci
Markovci
Šalovci

429
69
146
197
169
212
279
215
418
184
123
302
344
454
164
51
277
49
427
250
209
559
326
464
358
101
262
179
274
241
402

razloţeno, obcestno
razloţeno
razloţeno
razloţeno
razloţeno
razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno, obcestno
razloţeno
razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno
razloţeno
razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno
razloţeno, obcestno
razloţeno z gručastim jedrom
obcestno
razloţeno
razloţeno
razloţeno, obcestno
razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno
razloţeno
razloţeno
razloţeno z gručastim jedrom
razloţeno, obcestno
razloţeno
razloţeno
razloţeno, obcestno
obcestno
razloţeno
razloţeno, obcestno

delno
ne
načrtovano
ne
delno
načrtovano
načrtovano
ne
načrtovano
ne
ne
ne
načrtovano
načrtovano
ne
ne
delno
ne
delno
delno
ne
delno
delno
delno
delno
ne
ne
ne
da
delno
delno

Vir podatkov: Prebivalstvo …, 2016; Atlas okolja, 2016.
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