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DEJAVNIKI PROSTORSKEGA RAZVOJA V OBČINI GRAD
IZVLEČEK:
V diplomski nalogi je obravnavana občina Grad s poudarkom na dejavnikih, ki so vplivali na
njen prostorski razvoj. V analizi stanja in razvojnih teženj smo predstavili nekatere naravnoin družbeno-geografske značilnosti, s katerimi smo prikazali obstoječe stanje in razvojne
težnje v prostoru izbrane občine. Ta je predstavljala izhodišče za oblikovanje ocene stanja, s
katero smo lahko ovrednotili prostor in izluščili ključne razvojne probleme v občini.
Predlagali smo nekatere razvojne usmeritve za prihodnji prostorski razvoj, kjer smo
izpostavili turizem v povezavi s podeželskimi viri, ki jih območje ponuja. Pomembno vlogo
smo pripisali ohranjenosti okolja in okoljevarstvenim smernicam, ki se zavzemajo za naravi
prijazen način gospodarjenja. Na podlagi izbranih strokovnih analiz smo ugotovili, da sta
obrobna in skoraj obmejna lega občine ter zgodovinsko dogajanje v veliki meri vplivali in
oblikovali razvoj v občini.
Ključne besede: prostorski razvoj, občina Grad, razvojni dejavniki, razvojni problemi,
razvojne možnosti

SPATIAL DEVELOPMENT FACTORS IN THE MUNICIPALITY OF GRAD
ABSTRACT:
The thesis deals with the municipality of Grad and the factors that have affected its spatial
development. In the analysis of the current state and development trends, natural and sociogeographical indicators of the area are presented, depicting the current state and development
objectives in the municipality of Grad. This is also the starting point of forming an assessment
of the current state which helps us evaluate space and spot key development problems in the
municipality. We suggest development directions for the upcoming spatial development,
namely tourism in connection with sources of the countryside. We believe an important part is
played by environment conservation and guidelines for nature-friendly management. Based
on chosen expert analyses, we have come to a conclusion that the peripheral and near border
location together with history, had a vital impact on the development of the municipality.
Keywords: spatial development, the municipality of Grad, development factors, development
problems, development opportunities
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1. UVOD
Občina Grad je majhna in mlada občina, ki se nahaja na skrajnem severovzhodu države. Gre
za podeželsko, reliefno razgibano občino z značilno razpršeno poselitvijo po okoliških
slemenih. Prevladujoča dejavnost v preteklosti je bilo kmetijstvo, ki pa ga danes vse bolj
nadomeščajo terciarne in kvartarne dejavnosti. Obrobna in skoraj obmejna lega je vplivala na
to, da gre za gospodarsko manj razvito območje. Na razvoj občine je vplivala tudi dolgoletna
pripadnost pokrajine k tuji oblasti.
Manj razvita območja se srečujejo s številnimi problemi, ki onemogočajo gospodarski razvoj
in kakovostno bivanje prebivalcev. Problemi so v medsebojni povezanosti in pomanjkanju
delovnih mest, zato se mladi odseljujejo, kar vpliva na neugodno demografsko podobo
območja. Občina leži v zavarovanem območju Krajinski park Goričko in na območju Nature
2000. To kaže, da je na območju visoka ohranjenost naravnega okolja, ki lahko, v povezavi z
ostalimi turističnimi potenciali, postane prioritetna razvojna možnost občine v prihodnosti.
1.1.

NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Namen diplomske naloge je opredeliti temeljne dejavnike prostorskega razvoja občine Grad.
Pri tem smo si zastavili naslednje cilje:
-

analizirati naravno-geografske in družbeno-geografske značilnosti občine

-

opisati dosedanji institucionalni razvoj, torej odnose in sodelovanje občine z drugimi
institucijami znotraj in izven regije za področje prostorskega razvoja

-

opredeliti temeljne dejavnike, ki vplivajo na njen prostorski razvoj

-

izpostaviti glavne prostorske razvojne probleme

-

podati nadaljnje možnosti za prostorski razvoj občine

1.2.

DELOVNE HIPOTEZE

Izpostavili smo štiri delovne hipoteze, ki jih bomo, ob koncu na podlagi rezultatov, potrdili ali
ovrgli.
Ø Obrobni in obmejni položaj občine neugodno vpliva ne njen prostorski razvoj.
Ø Deagrarizacija in neugodni demografski procesi predstavljajo ključni razvojni problem
v občini.
Ø Varstveni režimi v javnem zavodu Krajinski park Goričko postavljajo določene
omejitve, ki vplivajo na prostorski razvoj občine.
Ø Skoraj tisočletna priključitev Prekmurja k Madžarski se je končala 17. avgusta 1919.
To je pustilo določene posledice, ki so vplivale na prostorski razvoj v občini in so
vidne še danes.
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METODOLOŠKI PRISTOP

Osnovni pristop v diplomski nalogi je planerski, kjer smo s pomočjo strokovnih analiz
prikazali obstoječe stanje v prostoru izbrane občine, ključne probleme in morebitne usmeritve
razvoja v prihodnje.
Strokovne analize na več načinov prispevajo k učinkovitemu prostorskemu planiranju. V
splošnem so namenjene k razumevanju sedanjih razmer, opredeljujejo prioritetna vprašanja in
njihovo reševanje ter oblikujejo splošna načela za nadaljnja razvojna prizadevanja (Černe,
2005).
· Analiza stanja in razvojnih teženj
Analiza stanja opozarja na obstoječe stanje in prostorske probleme, nezaželene razmere in
pogoje ter prihodnje prostorske razmere in pogoje.
Opisuje prostorske razmere zaradi opredeljevanja dejstev o prostoru, ključnih dejavnikov,
pojavov, procesov, teženj in prihodnjih pogojev, ki bodo verjetno vplivali na prostorske
razmere. Usmerjena je na sintezo spoznanj in strukturiranje opisa stanja v posamezne
sestavine. Stanje prostorskega razvoja je prikazano v obliki spoznanih dejstev, procesov,
teženj in ocen.
· Ocena stanja in razvojnih teženj
Pomembna sestavina analize stanja je ocena stanja, ki izraža odnos do stanja v prostoru na
podlagi dosedanjih strokovnih spoznanj in izkušenj. Daje nam vpogled v vrednotenje
prostorske strukture z vidika meril za ocenjevanje ter poskuša na ta način oceniti ali so
določeni pojavi in procesi primerni, ugodni, zaželeni ali nezaželeni, z negativnimi ali
pozitivnimi predznaki in možnimi posledicami. Ocene o stanju in težnjah v prostorskem
razvoju se nanašajo na prostorske probleme in s tem zagotavljajo informacije za
opredeljevanje vrednot, ciljev in prioritet.
Ocene so pomembne pri reševanju razmer, ki so opredeljene kot ključna in pereča vprašanja
stanja in teženj za nadaljnji prostorski razvoj. Na podlagi ocene lahko iščemo možne rešitve.
· Analiza prostorskih razvojnih možnosti
Analizo prostorskih razvojnih možnosti najpogosteje obravnavamo pri pripravi strokovnih
gradiv. Analiza je najpogosteje zasnovana v dveh korakih; v prvem spoznavamo prostorske
razvojne možnosti, ki so opredeljene na ravni strokovnih analiz, v drugem koraku pa poteka
primerjalna analiza in poskus ocene razvojnih možnosti. Prostorske razvojne možnosti se
nanašajo na prostorske pogoje, potenciale, omejitve, oblike, funkcije in prostorske strukture.
Pri tem se upoštevajo tudi splošne družbene, gospodarske, institucionalne in socialne razmere
ter možnosti. Na oblikovanje prostorskih razvojnih možnosti vplivajo tudi ocena okolja, opis
dejstev, analiza problemov in obstoječe razmere v prostoru.
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Nekatere prostorske razvojne možnosti se nanašajo na pretekle in sedanje pogoje, nekatere so
projekcije bodočih pogojev. Nekatere izhajajo iz znanstvenih raziskav, nekatere pa so iz
vsakdanjega vedenja, ki jih dobimo na podlagi osebnih izkušenj, opazovanj ali raznih razprav
(Černe, 2005).
V diplomski nalogi smo v analizi stanja in razvojnih teženj prikazali obstoječe stanje v
prostoru izbrane občine. Na osnovi nomotetične metode, torej pregleda obstoječih pisnih in
spletnih virov, smo naredili analizo naravno- in družbeno-geografskih značilnosti občine, pri
čemer podrobnejši družbeno-geografski prikaz temelji na sintezi statističnih podatkov,
pridobljenih iz Statističnega urada Republike Slovenije. Podatki so bili obdelani v programu
Excel in za lažjo predstavo prikazani v obliki grafikonov ali preglednic. Ta nam je v
nadaljevanju predstavljala izhodišče za oblikovanje ocene stanja in razvojnih teženj, s katero
smo ovrednotili prostor in poskusili poiskati ključne probleme prostorskega razvoja v občini.
Ocena nam je pomagala pri iskanju možnih rešitev in usmeritev za prihodnji prostorski
razvoj.
Obiskali smo najpomembnejši instituciji v občini, ki usmerjata njen razvoj. To sta občina
Grad in javni zavod Krajinski park Goričko. Opravili smo intervju z županom, g. Danijelom
Kalamarjem in predstavnico za turizem ga. Danijelo Krpič ter direktorjem javnega zavoda
Krajinski park Goričko, g. Bernardom Goršakom in okoljevarstvenico ga. Stanko Dešnik. V
nestrukturirani obliki intervjuja smo jih povprašali o delovanju institucij, o odnosih in
sodelovanju ter problemih in usmeritvah v prihodnosti. Med bivšimi in sedanjimi študenti je
bila narejena kratka spletna anketa o razvojnih dejavnikih in možnostih prihodnjega razvoja.
Na ta način smo dobili odziv mlajše izobražene populacije v občini in njihov pogled na
trenutno stanje v občini.
Večino podatkov v nalogi smo povzeli po Statističnem uradu Republike Slovenije. Obstaja
več baz podatkov, vendar je zaradi različne metodologije in lažje primerljivosti interpretacija
podatkov iz enega vira lažja in bolj smiselna.
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2. LEGA IN POLOŽAJ PREUČEVANEGA OBMOČJA
Občina Grad se nahaja na skrajnem SV Slovenije. Spada v zahodni del gričevnate pokrajine
Goričko, ki je, širše gledano, sestavni del Prekmurja in del Pomurske statistične regije
(Občina Grad, 2013).
Občina Grad je samostojna občina od leta 1998, pred tem je bila skupaj z občino Kuzma.
Obsega 37 km2 površine, kar jo med slovenskimi občinami uvršča na 155. mesto (Občine v
številkah, 2011). Statistični podatki kažejo, da je bilo v občini ob koncu leta 2013 2.209
prebivalcev. Na kvadratnem kilometru je živelo 59,5 prebivalca, kar je precej pod državnim
povprečjem (101,6) (SURS, 2013).
Na severu meji na občino Kuzma, na severovzhodu na občino Gornji Petrovci, najdaljšo
skupno mejo ima z občino Puconci, to je na vzhodu in jugu, na zahodu pa jo omejuje občina
Rogašovci. Le nekaj kilometrov je oddaljena od meje z Avstrijo in z Madžarsko (Občine v
številkah, 2011). Skozi občino poteka regionalna cesta III. reda, ki vodi do mejnega prehoda z
Avstrijo. Drugih pomembnih cestnih povezav ni, izogneta se ji tudi železnica in avtocestni
križ. Prebivalstvo se še ukvarja s kmetijstvom, ki je bolj samooskrbne narave. Kmetijstvo
izgublja vodilno vlogo, ker ga nadomeščajo druge dejavnosti. Večina prebivalstva je
zaposlena v bližnjih večjih središčih (Murska Sobota, Puconci idr.), nekaj jih je v občini,
veliko pa jih hodi na delo čez mejo, v sosednjo Avstrijo.
Slika 1: Lega občine Grad v Pomurski statistični regiji

A
H

Vir: Regionalna razvojna agencija Mura, 2013, Uredila: Petra Ferko

4

Dejavniki prostorskega razvoja v občini Grad

Petra Ferko

Slika 2: Prometni položaj občine

Vir: Geopedia, 2014.
Slika 3: Naselja v Občini Grad

Vir: Geopedia, 2013, Uredila Petra Ferko
V občini je 7 naselij: Grad, ki je občinsko središče in hkrati največje naselje, Dolnji Slaveči,
Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci in Vidonci.
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3. ANALIZA STANJA IN RAZVOJNIH TEŽENJ V PROSTORU
3.1.

RELIEFNE IN GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Območje občine je reliefno razgibano. Prevladujoči morfološki enoti so doline ob potokih in
slemena. Slemena so najbolj izstopajoč del gričevij, primerna za poselitev. So nad toplotnim
pasom, kar je ugodno za kmetijsko obdelavo. Dna dolin so ozka, tu se menjavata poselitev in
kmetijska dejavnost. Najvišja točka v občini je na 401 m n.v., najnižja pa je 243 m n.v.
Slika 4: Reliefne poteze občine Grad

Vir: Atlas okolja, 2014, Uredila: Petra Ferko
V geološkem pogledu območje ni preveč pestro. Prevladujejo geološko mlajše, terciarne in
kvartarne kamnine. Pomembno zapuščino je zapustilo Panonsko morje, ki je v drugi polovici
terciarja (miocen, pliocen), to je pred 16 milijoni let, prekrilo območje Goričkega. Za seboj je
pustilo različno debele plasti morskih usedlin, imenovane terciarni sedimenti. To so večinoma
slabo sprijete kamnine (lapor, glina, peski), zato so močno podvržene eroziji. Potoki so
usedline razrezali in površje spremenili v gričevnat svet (Olas, 1996; Činč Juhant, 2005).
Območje občine Grad je iz geološkega vidika še posebej pomembno, kajti nekoč je bilo tu
prisotno vulkansko delovanje. To se je dogajalo na prehodu iz srednjega v zgornji pliocen, to
je pred približno 1,6 milijona let. V sosednji Avstriji, v okolici Klöcha je izbruhnilo
vulkansko delovanje, ki je pustilo sledove pri Gradu na Goričkem. V deloma sprijetih plasteh
kremenovega proda, peska, gline in laporja se pojavljajo plasti bazaltnega tufa in tufita,
jugozahodno od Kaniže se pojavlja črno siv bazalt (Činč Juhant, Planjšek, 2002). V
preteklosti so bile te kamnine zanimive z gospodarskega vidika, saj so jih uporabljali v
gradbeništvu. Posebnost bazaltnega tufa iz kamnolomov pri Gradu so olivinove bombe oz.
olivinove nodule. Omenjeni kamnolom je tudi edino nahajališče le-teh v Sloveniji, zato je v
geološkem pogledu toliko bolj zanimivo. Glavni mineral, ki gradi olivinovo nodulo je kristal
6
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olivin, trdna raztopina minerala forsterit (Mg2SiO4) in fayalit (Fe2SiO4) (Bedjanič, 2008,
Občina Grad, 2014).
Ta bazaltni tuf velja za najmlajšo vulkansko kamnino v Sloveniji (Ogrin, Plut, 2009).
Slika 5: Geološke značilnosti občine Grad

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ Goričko, 1968.
Kamninska sestava, subpanonsko podnebje in razgiban relief so na Goričkem prispevali k
pestri pedološki sestavi tal. Površje v večini tvorijo kisle kamnine, med njimi so
najpomembnejše sljudast kremenov pesek, kremenov prod, peščena glina (ilovica), ponekod
karbonatne kamnine (Olas, 1996). Potoki so izoblikovali ozke doline, ki so vlažne in redkeje
poseljene. Tu se pojavljajo psevdooglejene prsti na produ in pesku, ki so razmeroma vlažne,
na njih prevladujejo njive. Drugod se pojavlja distrična (kisla) rjava prst na nekarbonatni
podlagi (pesek, prod). Zaradi kisle reakcije, slabe zasičenosti prsti z bazami in pomanjkanja
hranil veljajo za manj rodovitne prsti (Repe, 2010). Kljub slabšim pogojem je kmetijstvo na
teh prsteh s pomočjo agrotehničnih ukrepov pogostejše. Na položnejšem površju prevladujejo
travniki in pašniki. Njivske površine so redke, strmejša pobočja pa poraščajo kisloljubne
gozdne združbe (Ogrin, Plut, 2009).
3.2.

PODNEBJE IN VODNI VIRI

Goričko leži na prehodu alpskega sveta v Panonsko nižino. Na vzhodu je široko odprta
vplivom celinskega podnebja z vročimi poletji in mrzlimi zimami. Na zahodu pa, zlasti poleti,
te kraje blaži svež gorski zrak iz Vzhodnih Alp (Olas, 1996).
7

Dejavniki prostorskega razvoja v občini Grad

Petra Ferko

Po podnebni klasifikaciji D. Ogrina (1996) je na območju občine zastopan zmerno-celinski
podnebni tip. Značilna zanj je povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in −3 °C,
najtoplejšega pa med 15 in 20 °C. Določene značilnosti pa to območje uvrščajo še v poseben
podtip, imenovan zmerno-celinsko podnebje vzhodne (subpanonske) Slovenije. Zanj velja, da
je povprečna letna količina padavin med 800 in 1000 mm, povprečne aprilske temperature
presegajo oktobrske oz. so jim približno enake, uveljavljen je subkontinentalni padavinski
režim (Ogrin, 1996). Pomembna značilnost tega podnebja je, da imata temperaturni in
padavinski režim tu najbolj izraženo celinskost v Sloveniji (Ogrin, Plut, 2009).
Uradna najbližja klimatološka postaja, oddaljena približno 22 km, se nahaja v Velikih
Dolencih, na n.v. 315 m in je del državne merilne mreže Agencije Republike Slovenije za
okolje. Beleži več meteoroloških spremenljiv kot so temperatura zraka, višina padavin,
vlažnost zraka, smer in hitrost vetra, višina snežne odeje (Klimatski podatki za…, 2012).
Kraja imata podobne reliefne značilnosti, zato lahko govorimo o podobnih klimatskih
razmerah.
Povprečna letna temperatura je v referenčnem obdobju 1961–1990 znašala 9,3 °C, v
referenčnem obdobju 1971–2000 9,6° C, za obdobje 1991–2010 pa znaša 10,3 °C. Na
omenjeni postaji je tako zaznati naraščanje povprečne letne temperature zraka (Meteorološka
postaja Dolenci-Šalovci, 2012). Spomladanske temperature so enake jesenskim ali celo
nekoliko višje (Ogrin, Plut, 2009).
Slika 6: Klimogram meteorološke postaje Veliki Dolenci (1971-2000)

Vir: Klimatski podatki za…, 2012.
Za območje je značilen zmerno-celinski (subkontinentalni) padavinski režim. Največ padavin
pade v poletnih mesecih, kar je zelo ugodno za razvoj rastlin, saj je takrat evapotranspiracija
največja, nekoliko manj ugodno pa je, da so te padavine konvekcijske in padejo v obliki ploh
ali neviht s točo. Opazen je tudi sekundarni (zmerno sredozemski) višek v jesenskih mesecih.
Najmanj padavin pade pozimi (Ogrin, Plut, 2009). Povprečna letna količina padavin za
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referenčno obdobje 1971-2000 znaša 744 mm (Klimatski podatki za…, 2012). Goričko spada
med najmanj namočene predele v Sloveniji. Kljub poletnemu višku so poletja zaradi visokih
temperatur podvržena sušnosti (Ogrin, Plut, 2009).
V omenjenem referenčnem obdobju je bilo zabeleženih 24 nevihtnih dni z grmenjem, največ
julija in avgusta, ko je tudi največja nevarnost toče. Na omenjeni postaji je bilo zabeleženih
37 dni s snežno odejo, največja višina je bila 66 cm (Klimatski podatki za…, 2012). Goričko
ima na leto v povprečju 1800 – 2000 ur s soncem. Območja s subpanonskim podnebjem, torej
tudi izbrano Goričko, naj bi letno prejela 4135 MJ/m2 globalnega sončnega obsevanja, največ
prisojna in najmanj osojna pobočja (Ogrin, 2002).
Pomembno vlogo ima termalni pas, ta se začenja 10–30 m nad dolinskim dnom in sega 200–
300 m višje. Nahaja se nad inverzijskim pasom (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 2001). Ugodne
razmere v prisojah termalnega pasu (predvsem manjša nevarnost spomladanskih pozeb in
večja osončenost) omogočajo gojenje toplotno zahtevnejših kulturnih rastlin, kot sta vinska
trta in sadno drevje (Ogrin, Plut, 2009). Človek si je vremenskim pogojem primerno
prilagodil rabo zemljišč.
Goričko je znano kot sušna pokrajina pa vendar se na tem območju nahajajo številni potoki in
druga vodna telesa. Zahodno Goričko, kamor sodi tudi obravnavana občina, zavzema porečje
Ledave in njenih pritokov (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 2001).
Pretežni del ozemlja občine odmakajo številni majhni potoki (Grački potok, Lukaj, Spunika,
Bezjak in drugi) (Občina Grad, 2013). Ti vodotoki se večinoma neregulirani in zato še v dokaj
naravnem stanju.
Vsi rečni tokovi Goričkega imajo značilnosti dežno-snežnega režima. Ledava ima visoko
vodo ob spomladanskem deževju, ki ga spremlja še taljenje snega. Nižek nastopi poleti
(močno izhlapevanje) in pozimi, ko je majhna količina padavin (Olas, 1996).
Zaradi majhne količine padavin in velike evapotranspiracije je na tem območju najmanjši
odtočni količnik v primerjavi s celotno Slovenijo, odteče le 25 % padavin (Kolbezen, M.,
2013).
3.3.

VEGETACIJSKE ZNAČILNOSTI

Za Goričko velja, da je v botaničnem pogledu naša najbolj srednjeevropska pokrajina, saj ni
čutiti ilirskih, sredozemskih (z nekaj izjemami) in ne alpskih vplivov. Kljub kisli podlagi je
rastlinstvo izjemno pestro in raznovrstno.
Velik del območja zavzema gozd, ki porašča osojne, strmejše predele. Na slabo rodovitnih,
kislih tleh najdemo sestoje z rdečim borom, v toploljubnih legah uspevajo gozdovi hrasta
gradna, v senčnih legah prevladujejo kisli bukovi gozdovi, v dolinah pa belogabrovi
(Kaligarič, 2002). Na bolj rodovitnih tleh najdemo bukove gozdove in gozdove združbe
pravega kostanja. V dolinah, ki so bolj vlažne se pojavljajo vlagoljubne drevesne vrste jelše,
topola in vrbe. Zaradi »steljarjenja« so bili v preteklosti bukovi gozdovi bolj osiromašeni, na
to podlago sta se takrat naselila rdeči bor, mestoma tudi breza. Danes tega ljudje več ne
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počnejo, zato počasi poteka revitalizacija gozdov. Gozdovi predstavljajo ugodne pogoje za
rast gob. Tu so zastopane skoraj vse skupine srednjeevropskih gob, najpogostejše so jurčki,
lisičke, mušnice, golobice, štorovke, turki itd. (Sraka et al., 2007).
V gozdovih najdemo številne vrste živali. Nekatere izmed njih so na rdečem seznamu vrst, ki
sta Goričko uvrstila v območje Natura 2000. To so siva žolna ali pivka in ptič sršenar, živi
hrošč veliki rogač, ki postaja v Evropi vse bolj ogrožena in redka vrsta (Kuštor, 2006). Pestra
je tudi populacija dvoživk, kačjih pastirjev, vrbnic in sesalcev. V obvodnih prostorih najdemo
belo štorkljo, ogroženo čapljo, in vidro, ki velja za najbolj prepoznavno žival tega ekosistema.
Edina vitalna populacija te vrste v Sloveniji se nahaja prav na Goričkem, zaradi ogroženosti
pa je deležna posebne skrbi in varstvenih režimov (Sraka et al., 2007; Narava Goričkega,
2013).
3.4.

VARSTVO IN OHRANJANJE NARAVNE KRAJINE

Varstvo in ohranjanje narave na tem območju postaja, oziroma je, deležno posebne
pozornosti. Občina Grad je del zavarovanega območja narave Krajinski park Goričko že od
leta 2003. Razglasila ga je vlada Republike Slovenije in sicer s trojnim namenom: zavarovati
naravne vrednote ter ohraniti biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost; omogočiti razvojne
možnosti prebivalstva; pospešiti povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na
območju parka ter čezmejno delovanje (Uredba o Krajinskem parku, 2003).
Območje je veliko 462 km2 in ima okrog 23.500 prebivalcev. Obsega ozemlja 11 goričkih
občin oziroma 91 naselij, sedež parka se nahaja ravno v občini na gradu Grad (Sraka et al.,
2007). Območje spada tudi pod evropsko omrežje Natura 2000, ki je določeno na podlagi
direktive o pticah (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto
živečih ptic) - SPA območja in direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21.
maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) SCI območja. Tu so zastopane številne rastlinske in živalske vrste, ki spadajo med redke in
ogrožene (Krajinski park Goričko, 2013).
V uredbi so zapisani določeni varstveni režimi, poseben poudarek je na ohranjanju biotske in
krajinske pestrosti (Uradni list RS, št. 101/2003).
V občini se nahajajo tri vodovarstvena območja, ki so opredeljena z občinskim odlokom o
varstvenih pasovih vodnih virov na vodooskrbnem območju občine Grad in ukrepih za
zavarovanje vodnih virov (Uradni list RS, št. 5/2003).
3.5.

DEGRADACIJSKI PROCESI

Geološka podlaga in klimatske značilnosti vplivajo na pojavljanje erozije prsti, polzenje tal in
pojav suše. Erozija je najbolj intenzivna na višjih naklonih pobočij, kjer naredi največ škode
na ornih površinah, zato se kmetje borijo z raznimi načini (npr. kopanje jarkov čez njivo;
pogozdovanje), velikokrat pa zaradi neprimerne obdelave erozijo še bolj poglobijo. K eroziji
prsti prispevajo tudi poletna neurja, ko voda po nagnjenih in neporaslih pobočjih odnaša
rodovitno prst (Olas, 1996). Skromna snežna odeja pozimi omogoči, da površje globoko
zamrzne, ker gre za površje s slabo sprijetimi kamninami nastanejo ob spomladanskem
taljenju ugodne razmere za polzenje tal (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 2001).
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Na podlagi karte verjetnosti pojavljanja plazov spada občina med potencialno bolj ogrožena
območja. Plazovi v občini se pojavljajo vsako leto, predvsem v severnem, vzhodnem in
južnem delu, kjer so najvišji nakloni. Spomladi leta 2013 jih je bilo občutno več kot navadno,
vzrok je bila večja količina snega in nenadna otoplitev ter posledično hitro taljenje.
Evidentiranih je bilo okrog 40 plazov, od tega 15 večjih. Največ škode je bilo narejene na
kmetijskih površinah, sanirati je bilo potrebno nekaj cestnih odsekov in stanovanjskih
objektov (Krpič, 2014).
Slika 7: Plazovito območje

Avtor: Petra Ferko, 2014.
3.6.

POSELITEV IN NASELJA

Naselitveni sistem je posledica pretekle agrarne dobe in poteka kolonizacije, ki se je
prilagodila možnostim obdelovanja zemlje in sistemu razdelitve zemljiške posesti (Zupančič,
2009). Prevladuje razpršena poselitev po slemenih. Ta način poselitve velja za avtohton
poselitveni vzorec, ki se je oblikoval v celotni pokrajini Goričkega. Prebivalstvo se je danim
pogojem ustrezno prilagodilo, najvišji deli, slemena, so poseljena, po njih vodijo prometnice.
Poseljena so še dna dolin, kjer se zaradi ugodnih pogojev za kmetijstvo nahaja večina
obdelovalnih površin. Na prisojnih straneh pobočij se pojavlja sadjarstvo in vinogradništvo,
osojna stran je poraščena z gozdom. Razčlenjeno gričevje ponekod prečno presekajo vodotoki
(Olas, 1996; Okoljsko poročilo za…, 2009).
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V občini je sedem naselij, ki so razložena po slemenih in pobočjih, strnjena ob cesti ali
razmetana po razgibani pokrajini. Ravninski deli omogočajo strnjeni in obcestni način
poselitve, to velja za naselji Motovilci in Dolnji Slaveči, za ostala naselja pa je značilna bolj
ali manj razpršena poselitev po okoliških gričih.
Slika 8: Razpršena poselitev po slemenih

Vir: Petra Ferko, 2013.
Naselje Grad ima gručasto središče, kjer je tudi sedež občine. Že v 12. stoletju je bilo
omenjeno kot vojaško in upravno središče in velja za eno največjih in najstarejših naselij na
tem območju. Leta 1208 je bila tu izpričana pražupnija. Naselje je bilo nenehno v tesni
povezanosti z gradom, ki stoji nad njim na bazaltni vzpetini in velja za največji grajski
kompleks na Slovenskem. V zadnjih desetletjih je postalo tudi največje naselje na Goričkem.
Leta 1931 je štelo 1020 prebivalcev, ki pa se je do danes precej zmanjšalo, leta 2012 je bilo
zabeleženih le 686 prebivalcev (Krajevni leksikon, 1995; Občina Grad, 2013).
Slika 9: Naselje Grad - Pörga iz zraka (strnjena poselitev)

Vir: Občina Grad, 2014.
Podobno demografsko sliko kažejo ostala naselja v občini, kjer je v zadnjih letih opazno
zmanjševanje prebivalstva. Mladi se odseljujejo, najprej zaradi izobraževanja, kasneje pa
zaradi zaposlitve drugje. Mnogi se namreč več ne vrnejo, ker si najdejo delo v kraju študija ali
v drugih večjih središčih, kjer je večja možnost zaposlitve v svoji stroki. V občini primanjkuje
12
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delovnih mest. Problem na tem področju velja za celotno Pomursko regijo, predvsem za
mlado, višje kvalificirano delovno silo. Gospodarski razvoj je šibek, kakor v občini, tako tudi
v širšem regijskem prostoru.
Preglednica 1: Število prebivalcev po naseljih leta 2006 in 2012
Naselje

2006

2012 Trend

Dolnji Slaveči

477

453 padanje (-24)

Grad

712

689 padanje (-23)

136
218
299
232
358

126
217
284
224
329

Kovačevci
Kruplivnik
Motovilci
Radovci
Vidonci
Vir: SURS, 2013.

padanje (-10)
padanje (-1)
padanje (-15)
padanje (-8)
padanje (-29)

Preglednica nakazuje neugodno prebivalstveno dinamiko, namreč vsa naselja v občini so
imela negativen trend gibanja prebivalstva. Največji upad so doživeli Vidonci in Dolnji
Slaveči, najmanj pa se je prebivalstvo zmanjšalo v Kruplivniku in v Radovcih.
Slika 10: Popisni podatki o številu prebivalstva po naseljih

Vir: Krajevni leksikon, 1995; SURS, 2014.
Številne hiše so zapuščene in prepuščene propadanju. Nekatere so vzbudile zanimanje za
nakup pri tujcih, predvsem pri Angležih, takih primerov v občini je pet. Posamezne hiše so
prenovljene v stilu ki je značilen za pokrajino, v nekaterih primerih pa so hiše kljub novim
lastnikom še naprej podvržene propadanju.
3.6.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ
Prebivalstvene značilnosti na območju Goričkega, kar hkrati velja tudi za preučevano občino,
so bile v preteklosti povezane s političnimi in gospodarskimi dejavniki, ki se navezujejo na
skoraj tisočletno priključenost Prekmurja k Madžarski (Olas, 1996).
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3.6.2. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV
Slika 11: Gibanje števila prebivalstva v občini Grad ob popisih med leti 1869 in 2011

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; SURS, 2013.
Konec 19. in v začetku 20. stoletja je prebivalstvo v občini naraščalo, kar je posledica večjega
naravnega prirastka. Pokrajina je postala agrarno prenaseljena in ni mogla preživljati
tolikšnega prebivalstva, kar je privedlo do izseljevanja. Pred, najbolj pa po 1. svetovni vojni,
so množično odhajali na sezonska dela v sosednje države (Madžarska, Avstrija). Vrh
prebivalstvene rasti je opazen v 30. letih, to je čas med vojnama, takrat je v bilo v občini 4320
prebivalcev. Po 2. svetovni vojni je število prebivalcev začelo počasi upadati. Vojna je
zahtevala veliko žrtev, predvsem moških, slabe gospodarske razmere po vojni so vplivale na
nižjo rodnost. Prišlo je do ponovnega vala odseljevanja, predvsem v države Zahodne Evrope
(Nemčija, Švica, Francija ipd.), kjer so sezonska dela zamenjali z začasnim zaposlovanjem
kot zdomci na začasnem delu in se po nekaj letih vrnili domov, veliko pa se jih je tam za
stalno naselilo. Intenzivno se je območje začelo prazniti po letu 1961, ko so se ljudje selili
bližje k novonastalim industrijskim središčem (M. Sobota, Lendava). Nekateri so se vrnili
nazaj domov, nekateri pridejo domov le občasno, veliko izseljencev pa se je tam za stalno
naselilo (Klemenčič, V., 1991). Mlajši so se preselili bližje k delovnemu mestu, starejši in
zaposleni v kmetijstvu so ostali doma na podeželju (Slovenija: pokrajina in ljudje, 2001).
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Slika 12: Gibanje števila prebivalcev v občini Grad med leti 2006 in 2012

Vir: SURS, 2014
3.6.3. NARAVNO IN SELITVENO GIBANJE PREBIVALSTVA
Preglednica 2: Naravno in selitveno gibanje prebivalstva (2000-2012)
LETO

ROJENI

UMRLI

NARAVNI

PRISELJENI

ODSELJENI

PRIRAST

SELITVENI

SKUPNI

SALDO

PRIRAST

2000

17

41

-24

25

20

5

-19

2001

22

38

-16

20

31

-11

-27

2002

15

33

-18

19

23

-4

-22

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

17
9
14
17
13
15
17
21
14
24

30
38
27
23
25
21
28
31
30
20

-13
-29
-13
-6
-12
-6
-11
-10
-16
4

18
23
26
24
16
79
44
66
60
68

12
16
22
24
28
83
48
52
75
82

6
7
4
0
-12
-4
-4
14
-15
-14

-7
-22
-9
-6
-24
-10
-15
4
-31
-10

Vir: SURS, 2013.
Občina že od leta 2000 beleži negativen naravni prirast, pozitiven je bil le v letu 2010. To
pomeni, da je bilo v tem letu število rojenih večje od števila umrlih. Selitveni prirast nam
pove razliko med številom priseljenih in številom odseljenih iz določenega območja. Med leti
2003 in 2006 ter leta 2010 je bil pozitiven, v ostalih letih pa krepko negativen. To pomeni, da
se je iz občine več prebivalcev odselilo kot pa priselilo. Skupni prirast, to je seštevek
naravnega in selitvenega gibanja, je bil v tem obdobju konstantno negativen in kaže na
neugoden demografski trend. Vzrok za takšno stanje je odseljevanje mladih in nižji naravni
prirast (SURS, 2013).
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3.6.4. STAROSTNA IN SPOLNA SESTAVA
Slika 13: Starostna in spolna sestava občine Grad l. 2013

Vir: SURS, 2013.
Povprečna starost prebivalcev občini v prvi polovici leta 2013 je bila 44,6 let, kar je nad
slovenskim povprečjem (42,2 leti). Število najstarejših (to je 65 let in več) je bilo večje od
števila najmlajših (starih od 0-14 let). To razmerje nam pove indeks staranja, ki za občino
znaša 176,8 in je precej nad državnim povprečjem (118, 9). To pomeni, da je na 100 oseb
starih od 0-14 let, prebivalo 181 oseb starih 65 let ali več. Povprečna starost prebivalcev se
tako dviga hitreje kot v celotni Sloveniji. Oblika starostne piramide kaže na to, da se število
starejših povečuje, nad 65 let pade 20,3 % vseh prebivalcev občine. Delež prebivalcev starih
80 in več let pa znaša 5,7 %. Opazno je tudi, da ženske dosegajo višje starosti kot moški
(SURS, 2013).
3.6.5. DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO
Preglednica 3: Delovno aktivno prebivalstvo glede na kraj bivanja, registrirane brezposelne
osebe in stopnja registrirane brezposelnosti v občini Grad med leti 2005 in 2013
GRAD

Delovno aktivno

Registrirane

Stopnja registrirane

prebivalstvo glede

brezposelne osebe

brezposelnosti (%)

na kraj bivanja
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

788
813
857
838
777
755
770

152
134
115
143
188
179
161

16,2
14,1
12,1
14,6
19,5
19,2
17,3
16
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604
151
20,0
2012
627
134
17,6
2013
Vir: SURS, 2014; Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2014.
Slika 14: Stopnja registrirane brezposelnosti med leti 2005 in 2013

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2014.
V preglednici predstavljen kazalec delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču nam pove
število zaposlenih prebivalcev v občini. Opazno je, da število teh z leti upada. Graf pa nam
prikazuje stopnjo registrirane brezposelnosti, ki je bila najnižja v letu 2007 in sicer 12%.
Kljub temu je bil ta odstotek še vedno bistveno višji od državnega povprečja (7,3 %). Po tem
letu se je brezposelnost postopoma povečevala in najvišjo brezposelnost, 20 %, dosegla v letu
2012. Opozoriti moramo na številne sezonske delavce, ki čez poletje delajo v Avstriji, pozimi,
ko zmanjka dela, pa se prijavijo v Sloveniji v evidenco brezposelnih. Delež brezposelnih oseb
v zimskih mesecih je prav zaradi tega občutno višji, podatek za analizo pa se ponavadi
uporablja za mesec december.
Vzroke za tako stanje lahko povežemo s splošno gospodarsko krizo. Prišlo je do stečajev
nekaterih večjih pomurskih podjetij, kot je Pomurka mesna industrija, večja odpuščanja so se
zgodila v tekstilni industriji Mura in tako je veliko ljudi ostalo brez zaposlitve. Leta 2010 se je
v občini zaprl tudi tekstilni industrijski obrat Era, kjer je bila zaposlena predvsem ženska
delovna sila. Marsikdo se je uspel prebiti na avstrijski delovni trg, vendar zaenkrat ni točnih
podatkov, ker ni nobene evidence in ustreznega sistema za evidentiranje.
3.6.6. ZAPOSLITVENI STATUS
Preglednica 4: Zaposlene in samozaposlene osebe, medobčinski delovni migranti
Zaposlitveni status

2007 2013

Zaposlene in samozaposlene osebe s prebivališčem v občini Grad 644

534

(brez kmetov)
Zaposlene in samozaposlene osebe, ki so zaposlene v občini Grad 174
(brez kmetov)
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Zaposlene in samozaposlene osebe, ki imajo prebivališče in 112
zaposlitev v občini Grad (brez kmetov)

103

Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča

532

431

Medobčinski delovni migranti po občini delovnega mesta

62

67

Delež zaposlenih in samozaposlenih v občini Grad
(brez kmetov) (%)
Indeks delovne migracije

17,4

19,3

27

31,8

Vir: SURS, 2014.
V preglednici so navedeni podatki o zaposlitvenem statusu prebivalcev v občini. V letu 2013
je bilo skupaj 627 delovno aktivnih prebivalcev. Zaposlenih in samozaposlenih oseb (brez
kmetov) s prebivališčem v občini je bilo 534, od tega 431 delovnih migrantov. Največ jih
migrira na delovno mesto v Mursko Soboto in pa ostale okoliške občine. Prebivalci občine se
zaposlujejo tudi v Avstriji, število teh se v zadnjih letih povečuje. Zaposlene in
samozaposlene osebe (brez kmetov), ki imajo zaposlitev in prebivališče v občini so bile 103
osebe. 170 oseb je bilo zaposlenih v občini, vendar imajo prebivališče v drugi občini,
delovnih migrantov iz drugih občin pa je bilo 67. Status kmeta v občini je imelo 93 oseb. Iz
tega sklepamo, da je znotraj občine bilo v letu 2013 zaposlenih 340 oseb, največ v naselju
Grad, kjer so pomembne ustanove kot je šola, vrtec, občinska uprava, pošta, banka,
zdravstveni dom, trgovina in druge oskrbne ter storitvene dejavnosti. Indeks delovne
migracije je izražen kot odstotni delež med številom delovno aktivnega prebivalstva (brez
kmetov) po delovnem mestu in po prebivališču. Pove nam ali je v občini presežek oziroma
primanjkljaj delovnih mest. Na podlagi tega podatka sklepamo, da ima občina Grad premalo
delovnih mest in se uvršča med izrazito bivalne občine.
3.6.7. GOSPODINJSTVA V OBČINI
V preglednici vidimo, da se je med leti 2002 in 2011, ko je bil izveden registrski popis, število
gospodinjstev povečalo. Povprečna velikost gospodinjstev se je v tem obdobju zmanjšala iz
3,3 na 2,8 člana na gospodinjstvo. Drugačne življenjske razmere danes vplivajo tudi na to, da
se mlade družine odločajo za manjše število otrok.
Preglednica 5: Število gospodinjstev in povprečna velikost gospodinjstev leta 2002 in 2011
Leto

Število gospodinjstev Povprečna velikost gospodinjstva

2002

555

3,3

(SLO 2,8)

2011

794

2,8

(SLO 2,5)

Vir: Statistični urad RS - Popis Prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002; Popis
Prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2011, 2013.
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3.6.8. IZOBRAZBENA STRUKTURA
Slika 15: Izobrazbena struktura v občini Grad l. 2012

Vir: SURS, 2013.
Izobrazbena struktura kaže, da med prebivalstvom občine prevladujejo dokončana osnovna
šola. Četrtina jih ima dokončano poklicno srednjo šolo, slabih 20 % je s srednjo strokovno
šolo, najmanj pa je tistih z višjo in visokošolsko dodiplomsko izobrazbo (SURS, 2012).
Spodbuden je podatek, da je vsako leto precej vpisanih študentov, leta 2012 jih je bilo 69, v
letu 2011 pa nekaj več kot 80, od tega 65 v rednem, 15 pa v izrednem načinu izobraževanja
(SURS, 2013).
3.7.

OSKRBNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI

Oskrbne in storitvene dejavnosti v občini se skoncentrirane v središčnem delu naselja Grad,
imenovan Pörga. Tu se nahaja občinska zgradba, v kateri je še nedavno prenovljena kulturna
dvorana, krajevni urad in pošta. V naselju se nahajajo še osnovna šola Grad, vrtec, cerkev,
župnišče, lekarna, zobna ambulanta, zdravstvena postaja, cvetličarna, frizerski salon, več
gostiln, trgovina z živili in gradbenim materialom, trgovina s kmetijsko mehanizacijo,
bencinska črpalka z ročno avtopralnico in pisarna zastopstva zavarovalnice Triglav. Aprila
2014 se je zaradi varčevalnih ukrepov zaprla NLB poslovalnica Grad, ki je veliko let bila na
tem območju, zato pomeni velik primanjkljaj za lokalno prebivalstvo in celotno občino.
Šolstvo na območju občine ima dolgoletne korenine, začetki segajo v sredo 17. stoletja. V letu
1971 so v središčnem delu naselja Grad zgradili novo šolsko stavbo, ki stoji še danes, seveda
prenovljena in dograjena. Do tega leta je pouk potekal v stari šolski zgradbi v zgornjem delu
naselja Grad. Na Osnovni šoli Grad se izvaja devetletno osnovnošolsko izobraževanje, zraven
nje sta prizidek vrtca in telovadnica. Leta 2013 je šolo obiskovalo 135 otrok. Število teh se iz
leta v leto zmanjšuje, kar nakazuje trend v spodnjem grafu. Poskrbljeno je tudi za vzgojo
predšolskih otrok, enota vrtca je razdeljena v dva oddelka, leta 2012 ga je bilo obiskovalo 38
otrok. Zaradi večjega povpraševanja bo v jeseni 2014 uveden dodatni oddelek. To je
spodbudna informacija predvsem iz demografskega pogleda, pomeni pa tudi dodatno
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zaposlitev. Nekateri otroci iz občine obiskujejo vrtce in šole v sosednjih občinah zaradi
bližine ali drugih razlogov.
Za zdravstvene potrebe v občini je dobro poskrbljeno. V naselju se namreč nahaja
zdravstvena postaja, lekarna in zasebna zobna ambulanta. Na voljo sta dva zdravnika, pri
katerih je vpisanih kar 2100 pacientov, tudi iz okoliških občin (Občina Grad, 2014).
Osnovne oskrbne in storitvene dejavnosti v občini so zadovoljive. Večina jih je locirana v
naselju Grad, ki s tem opravičuje ime središčnega naselja. V ostalih naseljih se nahajajo
številne gostilne in nekatere druge oskrbne dejavnosti.
3.8.

GOSPODARSKI RAZVOJ

Goričko spada med najmanj razvita območja v Sloveniji. To območje je zajela
industrializacija in z njo povezana deagrarizacija oziroma upadanje deleža kmečkega
prebivalstva. To je pospešil koncept policentričnega regionalnega razvoja, ki se je zavzemal
za enakomeren razvoj podeželja v vsej državi (Klemenčič, 2001)
Danes je ponekod še vedno prisoten proces preoblikovanja agrarne strukture v
postindustrijsko. Na račun zmanjševanja delovno aktivnih v kmetijski in industrijski panogi,
raste delež aktivnih v terciarnih (trgovina, turizem, storitve…) in kvartarnih dejavnostih
(kultura, šolstvo, zdravstvo itd. ) (Sraka et al., 2007).
Spodnji graf nam prikazuje deleže delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih v občini, ki
potrjujejo zgoraj omenjeno tezo. Več kot polovica delovno aktivnih je zaposlena v storitvenih
dejavnostih, sledijo nekmetijske dejavnosti, najmanj pa se jih ukvarja s kmetijstvom.
Slika 16: Delovno aktivno prebivalstvo v občini Grad po dejavnostih l. 2012

Vir: SRDAP, 2013.
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3.8.1. KMETIJSTVO
Kljub neugodnim naravnim pogojem je kmetijstvo pomembna gospodarska panoga na tem
območju.
Gričevnat svet onemogoča intenzivno strojno obdelovanje. Prst je močno izprana,
izpostavljena eroziji, na dnu dolin je ta ilovnata in vlažna, ponekod na slemenih pa pogosto
prodnata. Najbolj neugodno vpliva na razvoj poljedelstva, nekoliko ugodnejše so razmere za
živinorejo, sadjarstvo in vinogradništvo. Neugodne za gojenje kulturnih rastlin so tudi
vremenske razmere, spomladi se lahko pojavita pozeba in slana, v poletnih mesecih pa neurja
s točo in suša (Olas, 1996).
Slika 17: Neugodni reliefni pogoji za kmetijstvo

Avtor: Petra Ferko, 2014.
Posebnost v zemljiški posesti je razdrobljenost na majhne parcele, kot posledica pripadnosti
območja drugi državi. Sistem razdelitve se je oblikoval po pravilih »dednega prava«, ki je
določalo delitev zemlje med dediče. Družine so bile takrat številčnejše, kar je privedlo do tako
razdrobljene zemljiške posesti, da se večina družin ni mogla preživljati. To je povzročilo rast
majhnih kmetij, ki je prebivalstvo silila k začasnemu in trajnemu izseljevanju z namenom
poiskati boljše možnosti. Sezonska dela, kasneje pa redna zaposlitev, so omogočila boljši
socialni in gospodarski položaj prebivalstva. Večina zdomcev je imela doma kmetijo, katero
je preživljala s svojim zaslužkom, vlagala v popravilo hiše ali v nakup opreme in orodja
(Klemenčič, 1991).
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Slika 18: Razdrobljenost zemljiške posesti

Vir: Katastrski načrt, 1983.
Slika 19: Razdrobljenost zemljiške posesti danes

Vir: Register kmetijskih gospodarstev, 2014.
Majhne kmetije so se ohranile vse do danes, kjer v večini obdelujejo zemljo za svoje potrebe,
le nekaj je večjih kmetov. Večjih sprememb na področju združevanja parcel ni opaziti.
Kmetijska proizvodnja ima večinoma samooskrbni značaj, usmerjena je v poljedelskoživinorejsko proizvodnjo. Delež kmetijskih zemljišč v uporabi glede na celotno površino
občine znaša 36,9 % (SURS, 2013).
Raba tal je prilagojena reliefnim razmeram. Največji delež v dejanski rabi tal predstavljajo
kmetijska zemljišča, ki zavzemajo 52,2 % vseh površin v občini. Od tega je največ njiv in
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vrtov (25 %), sledijo jim travniške površine (21 %). Nahajajo se v nižinskem delu, kjer je
najbolj primerno za kmetijsko obdelavo. 1611 ha oziroma 43 % občine zavzema gozd, ki se
nahaja na osojnih in dvignjenih predelih. Pozidane površine predstavljajo 4,6 % območja in se
razprostirajo na 171 ha. Poseljena so slemena in dolinski predeli. Površine v občini se tudi
zaraščajo, teh je okrog 43 ha, nastajajo pa na nagnjenih in manj primernih legah za kmetijsko
obdelavo (Okoljsko poročilo, 2011).
Slika 20: Raba zemljišč

Vir: Petra Ferko, 2014.
Slika 21: Kmetijska gospodarstva in kmetijska zemljišča v uporabi (2002 in 2010)
LETO

ŠTEVILO
KMETIJSKIH
GOSPODARSTEV

KMETIJSKA
ZEMLJIŠČA
(ha)

KMETIJSKA
ZEMLJIŠČA
V UPORABI
(KZU V ha)

ŠTEVILO
GLAV
VELIKE
ŽIVINE
(GVŽ)

POVPREČNA
POVRŠINA KZU
NA KMETIJSKO
GOSPODARSTVO
(ha)

2000

453

1686

1614

1383

3,6

2010

382

1424

1381

758

3,6

Vir: Statistični urad RS - Popis kmetijskih gospodarstev 2002, 2012; Popis kmetijskih
gospodarstev 2010, 2012.
Na podlagi predstavljenih kazalcev lahko sklepamo, kaj se dogaja s kmetijstvom v občini
zadnjih nekaj let. Opazno je opuščanje kmetijstva, kajti število kmetij se je v tem obdobju
precej zmanjšalo, prav tako tudi kmetijska zemljišča v uporabi. Število glav živine se je skoraj
razpolovilo, kar je znak za to, da živinoreja izgublja na pomenu. Povprečna velikost
kmetijskih gospodarstev je 3,6 ha in je med popisoma ostala nespremenjena.
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Slika 22: Velikost kmetijskih gospodarstev v KZU, 2010

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2010, 2013.
Prevladujejo kmetije z manjšim deležem kmetijskih površin, največ, dobra polovica
kmetijskih gospodarstev, je v velikostnem razredu od 2-5 ha, 35 % jih ima manj kot 2 ha.
Najmanjši delež, to je 4 % pa zavzemajo kmetije z 10 ali več hektarji kmetijskih površin v
uporabi.
Slika 23: Velikost kmetijskih gospodarstev - primerjava popis 2002 in 2010

Vir: SURS, 2014.
Med popisoma je opazno zmanjšanje velikosti kmetijskih gospodarstev. Rahlo so se povečale
le kmetije v najmanjšem in največjem velikostnem razredu, v ostalih dveh pa se je občutno
zmanjšalo.
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Slika 24: Gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih razredih v občini l. 2010

Vir: SURS, 2013.
Ob popisu leta 2010 je bilo skupno 382 gospodarjev, graf pa vključuje le 346 gospodarjev.
Zaradi zaupnosti podatkov, v grafu nista prikazana deleža za starostni razred pod 25 let in
razred od 35 do 45 let, kamor bi po tej oceni padlo 36 gospodarjev. Tudi, če bi jih vključili, se
razmerje deležev ne bi spremenil. Tortni grafikon nam kaže, da je 70 % gospodarjev na
kmetijah starih več kot 55 let, od tega jih je 40 % v razredu nad 65 let ali več. Prevladuje
visoka starostna struktura gospodarjev na kmetijah, kar je lahko posledica še neurejenih
prepisov ali pa gre za pomanjkanje naslednikov na kmetijah.
Celotna občina sodi v območje z omejenimi možnosti za kmetijsko dejavnost (OMD) med
hribovsko gorska območja in območje s posebnimi omejitvami. Gričevnat relief, pojav
erozijskih procesov in polzenje tal so območje uvrstili v ta ukrep, ki kmetijskim
gospodarstvom v občini omogoča upravičenost do izravnalnih plačil. Ta so namenjena
izravnavi stroškov pridelave ter spodbujanju in ohranjanju kmetijstva na območjih s
posebnimi pogoji. Taka spodbuda nedvomno pomeni dodatno motivacijo kmetom, da
obdelujejo zemljo in s tem skrbijo za ohranjanje poseljenosti podeželske pokrajine (Arsktrp,
2014; Okoljsko poročilo za…., 2011).
3.8.2. INDUSTRIJA, OBRT, PODJETNIŠTVO
Gorička pokrajina je bila najpozneje industrializirana. Še leta 1991 je imela najmanj
zaposlenih v tej panogi. Po letu 1975 so se kot rezultat politike policentričnega razvoja začeli
pojavljati manjši dislocirani obrati tudi na Goričkem. S tem naj bi ustavili odseljevanje mladih
iz podeželja, prispevali h gospodarskemu oživljanju pokrajine in prispevali k ugodnejši
demografski podobi kraja (Slovenija:pokrajina in ljudje, 2001). Posledice je pustilo v strukturi
gospodinjstev, ki so se iz kmečkih spreminjala v delavsko-kmečka in s tem omogočila trdnejši
obstanek domačije (Sraka e tal., 1997).
Na območju občine Grad je deloval tekstilni industrijski obrat M-Klub iz Velenja, ki ga je
nasledila Grupa Euro, ta pa je v letu 2010 zaprla svoja vrata. Bolj sta razvita obrt in drobno
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podjetništvo. V začetku leta 2014 je bilo v poslovnem registru prijavljenih 50 samostojnih
podjetnikov (Poslovni register Slovenije na spletu, 2014). Ti nudijo razne usluge in storitve,
kot so: trgovina, gostinstvo, frizerstvo, cvetličarstvo, avtoprevozništvo, slikopleskarstvo,
kamnoseštvo, storitve s težko gradbeno mehanizacijo, tesarstvo, krovstvo, mizarstvo,
sodarstvo, izdelovanje spominkov idr. (Občina Grad, 2012). Delujejo predvsem za lokalni trg,
ki pa postaja vse bolj majhen, konkurenca je večja, zato širijo svoj posel na večji del regije in
čez mejo, na avstrijsko stran. Sodelovanje in uveljavljanje na tujem trgu v današnjem času je
cilj vsakega podjetnika in dobra razvojna priložnost v prihodnosti.
3.8.3. TURIZEM
Turizem za občino predstavlja pomembno gospodarsko panogo, kajti vpliva na razvoj,
prepoznavnost in promocijo kraja. Poleg ogleda naravnih in kulturnih znamenitosti, ki jih
občina ponuja, postajajo priljubljene tudi športne in rekreacijske aktivnosti v naravi, kot sta
kolesarjenje in pohodništvo.
V registru kulturne nepremične dediščine je za občino evidentiranih 20 enot nepremične
kulturne dediščine. Status kulturnega spomenika ima 6 enot od tega je ena enota kulturni
spomenik državnega spomenika (Okoljsko poročilo, 2011; RNK, 2013). To je grad Grad, ki
velja za največji grajski kompleks v Sloveniji in je pomembno vplival na razvoj
istoimenskega naselja. V njem je sedež javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki med
drugim skrbi tudi za turistično prepoznavnost občine in celotne pokrajine, s tem da ponuja
različne možnosti preživljanja časa v tem koščku Slovenije.
Poleg grajskega poslopja velja za pomemben kulturni objekt župnijska cerkev Marije
Vnebovzete, ki se nahaja v središču naselja Grad. Gre za romarsko cerkev, kateri je svoj pečat
vtisnil znan arhitekt Jožef Plečnik. Poleg omenjenih kulturnih spomenikov so za obiskovalce
zanimive še kripta - grajska grobnica, Beli križ - kužno znamenje, Pütarov mlin in oljarna,
vaške kapelice in križi.
Slika 25: Cerkev Marije Vnebovzete pri Gradu

Avtor: Petra Ferko, 2014.
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V letu 2013 je občina pridobila pomembni turistični točki. To sta Doživljajski park Vulkanija
in prenovljena Lednarjeva usnjarna. Tu obiskovalci skozi sodobno in interaktivno zasnovane
vsebine spoznajo geološke značilnosti Goričkega in doživijo vulkan, ki je pred 3 milijoni let
na tem območju pustil posledice. To so vulkanske kamnine, bazaltni tuf in tufiti, ki jih
obiskovalci lahko vidijo v obnovljenem kamnolomu pri Gradu. Posebnost teh kamnin je
mineral olivin, ki velja za edino nahajališče v Sloveniji.
Slika 26: Doživljajski park Vulkanija, v ospredju maskota krtek »Oli«

Avtor: Petra Ferko, 2014.
Slika 27: Obnovljeni kamnolom bazaltnega tufa pri Gradu

Avtor: Petra Ferko, 2013.
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Zraven Vulkanije se nahaja prenovljena Lednarjeva usnjarna, kjer so nekoč predelovali usnje.
V prostorih usnjarne je v načrtu prikazati postopek predelave usnja. Danes je v njej urejen
geološki muzej, kjer so razstavljene kamnine iz celotnega Goričkega in druge značilnosti, ki
so posledica geološkega dogajanja na Goričkem. Obe omenjeni točki sta nastali v okviru
projekta in bili delno financirani iz evropskih sredstev (Občina Grad, 2014).
Slika 28: Prenovljena Lednarjeva usnjarna – geološki muzej

Avtor: Petra Ferko, 2014.
V okviru mednarodnega projekta, ki se je končal leta 2009 je občina skupaj z avstrijsko
občino Sankt Martin an der Raab pridobila turistično vozilo, Dotto vlakec z imenom »Oli«.
To je pomembna pridobitev za turistični razvoj, kajti vožnja z vlakom po občini obiskovalcem
ponuja drugačno in hkrati prijetnejše spoznavanje okolice.
Slika 29: Turistično vozilo Dotto vlakec z imenom »Oli«

Avtor: Občina Grad, 2014.
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Razgibanost pokrajine, neokrnjenost narave, mir in čudoviti razgledi v zadnjih letih
privabljajo številne športno-rekreativne navdušence. Skozi občino potekajo Olivinova
doživljajska pot, Kačova kolesarska in Graščakova pohodna pot. V občini je na leto
organiziranih več pohodov in kolesarskih maratonov, ki so dobro obiskani, udeležujejo se jih
tudi obiskovalci iz tujine.
Slika 30: Razgled na planine v sosednji Avstriji

Vir: Občina Grad, 2014.
K razvoju turizma v občini prispevajo tudi društva, ki s svojim delovanjem skrbijo za razvoj
in prepoznavnost občine. Trenutno je uveljavljenih 26 društev, ki se udejstvujejo na področju
kulture, turizma, športa, gasilstva in drugih področij. Vsa si prizadevajo za promocijo in
prepoznavnost občine, izboljšujejo kakovost bivanja in so pokazatelj socialnega kapitala. Čez
vse leto so organizirane razne športne, gasilske in druge prireditve, ki popestrijo dogajanje v
občini. Omeniti moramo najbolj znano prireditev na tem območju, »Noč čarovnic«, ki se je
začela 1999 leta in kar 12 let privabljala množice obiskovalcev iz Slovenije in tujine.
Prireditev se je dogajala v grajskem parku, kjer so se odvijali zanimivi srednjeveški dogodki,
s poudarkom na čarovništvu in čarovniškem sojenju. Društva iz občine so na stojnicah
prodajala domače kulinarične dobrote, kar je za njih pomenilo finančni prihodek in dodatno
spodbudo ter povezanost med člani društva. Sama občina je s to prireditvijo postala bolj
prepoznavna v celotni Sloveniji (Občina Grad, 2013).
TURISTIČNI OBISK V OBČINI
V občini sta dve turistični točki, kjer se s prodajo vstopnic evidentira število obiskovalcev. To
sta grad Grad in doživljajski park Vulkanija. V letu 2013 je grad obiskalo 12367
obiskovalcev, opažamo pa, da se število le-teh iz leta v leto manjša.
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Slika 31: Grad na Goričkem-posnetek iz letala

Vir: Občina Grad, 2014.
Slika 32: Število obiskovalcev na gradu Grad med leti 2006 in 2013

Vir: Priloga k letnemu poročilu 2013-Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega
parka Goričko, 2014.
Zavod za upravljanje kulturne dediščine (Doživljajski park Vulkanija) je v letu 2013 med
avgustom in decembrom obiskalo 4641 obiskovalcev. Tu o nekem trendu še ne moremo
govoriti, pričakuje se le, da bo ta številka v prihodnjih letih še višja.
Spodnji graf nam prikazuje turistični obisk od 2009 do 2012. Ta je bil največji v letu 2009, ko
je bilo največ tujih gostov. Zatem je prišlo do precejšnjega upada, namreč število tujih gostov
se je vidno zmanjšalo. V letih 2011 in 2012 je spet prišlo do povečanja, s tem da so
prevladovali domači gostje. Podatki o turističnem obisku v občini morda niso najbolj realni.
Veliko turistov si namreč pride ogledat tudi druge znamenitosti, kjer ni vstopnine ali drugih
oblik evidentiranja turistov, zato lahko sklepamo, da je število obiskovalcev v občini še večje.
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Slika 33: Prihodi turistov v občini Grad med leti 2009-2012

Vir: SURS, 2013.
V občini so štirje nastanitveni objekti in sicer Apartma Sisi, Apartma Džaboka & gruška,
apartma R70 in Turistična kmetija »Pri zvoniku«, ki skupaj nudijo 22 ležišč. Prenočitvena
statistika kaže podoben trend kot ga ima turistični obisk, podobno je tudi razmerje med
domačimi in tujimi gosti. Možnost prenočitve ponuja tudi grad Grad, kjer je v letu 2013
prenočilo 107 obiskovalcev.
Slika 34: Prenočitve turistov v občini Grad med 2009 in 2012

Vir: SURS, 2013.
3.9.

INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

Gospodarska javna infrastruktura v občini ni zadovoljiva. Zaradi prometne odmaknjenosti,
razgibanosti in razpršene gradnje je otežena gradnja te infrastrukture, zahteva pa tudi večje
investicijske vložke.
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3.9.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA
Prometno omrežje vpliva na razvoj, povezanost in funkcionalnost določenega kraja. Boljša je
dostopnost kraja, bolj je privlačna za naselitev in razvoj določenih potencialov.
Skupna dolžina cest v občini Grad je 110,7 km. Izmed državnih cest poteka v občini
regionalna cesta III. reda dolžine 9,4 km. Ta velja za glavno prometnico, ki poteka v smeri
sever-jug, saj jo povezuje z regionalnim središčem Mursko Soboto in sosednjo občino Kuzma
in naprej do mejnega prehoda z Avstrijo. Največ je občinskih cest, v skupni dolžini 101,4 km,
med katerimi je 56 km javnih poti in 45,4 km lokalnih cest (SURS, 2013).
Slika 35: Dolžina in kategorizacija cestnega omrežja v občini Grad v letu 2010

Vir: SURS, 2013.
Večina cest je asvaltiranih in v dokaj dobrem stanju, kar je pomemben dejavnik za povezanost
naselij v in izven občine, za razvoj in ohranjanje poselitve.
Podatek o prometni obremenitvi cest nam omogoča izračun povprečnega letnega dnevnega
prometa (PLDP), ki se ga pripravi na podlagi ročnega štetja ter podatkov iz avtomatskih
števcev prometa na območju Slovenije. Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo, kako
obremenjene so ceste in posledično ali gre za hrupno in onesnaženo območje. Avtomatsko
števno mesto, ki je najbližje občini, se nahaja na regionalni cesti (R3-716) Lemerje-Grad v
naselju Bodonci - št. 498. Leta 2012 je bilo zabeleženih 823 vozil, med katerimi je bilo največ
osebnih vozil. V občini se nahaja števno mesto v naselju Grad, kjer poteka ročno štetje, na
odseku regionalne ceste (R3-716) Grad-Kuzma. Zadnji podatek je iz leta 2011, ko je bilo
preštetih 850 vozil in je na karti prometnih obremenitev - povprečni PLDP Direkcije
Republike Slovenije za ceste (DRSC) - uvrščeno v najnižji razred, to je do 1000 vozil (PIC,
2014). Ta cesta poteka skozi strnjeno naselje Grad, kjer so ob robu cestišča mejne vrednosti
ravni hrupa povišane, vendar ne tako, da bi predstavljale bistvene težave (Okoljsko poročilo,
2009). Na podlagi teh podatkov sklepamo, da gostota prometa ni tako visoka in da cesta ne
sodi med prometno preobremenjeno, niti za izrazito hrupno ali onesnaženo območje zaradi
emisij izpušnih plinov. To velja tudi za ostale cestne odseke v občini, ki služijo predvsem
lokalnemu prometu.
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Dostop na avtocesto je v Murski Soboti, oddaljen približno 25 km. Izgradnja pomurske
avtoceste leta 2008 in s tem navezanost na slovenski avtocestni križ je tako pripomogla k
boljši povezanosti odmaknjene in obrobne pokrajine z ostalimi deli Slovenije. Javni potniški
promet je vezan le na avtobusni prevoz, poteka pa na relaciji Kuzma - Murska Sobota,
pogostejše povezave so med tednom. Zanimanja za javni promet ni veliko, uporabljajo ga
predvsem dijaki in starejši. Od leta 2001 ponovno poteka železniška povezava čez Goričko,
od Murske Sobote proti Hodošu in naprej na Madžarsko stran, vendar se izogne tej občini.
Glavna železniška postaja je v Murski Soboti, vstop je možen tudi na nekaterih manjših
postajališčih ob progi, najbližja je v Mačkovcih. Mejna prehoda s sosednjima državama sta
oddaljena le nekaj kilometrov, v Kuzmi prečkamo avstrijsko, v Martinju pa madžarsko mejo.
3.9.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
V občini je urejen sistem ravnanja z odpadki. Organizirano je ločeno zbiranje odpadkov,
ekološki otoki so locirani v vsakem naselju. V naselju Vidonci se nahaja zbirni center za
ravnanje z odpadki, odlagališča odpadkov v občini ni. Za odvoz odpadkov skrbi podjetje
Saubermacher & Komunala iz Murske Sobote, ki jih odvaža v Center za ravnanje z odpadki
Puconci (CEROP Puconci). Enkrat na leto je organiziran odvoz kosovnih odpadkov, izvaja se
tudi sanacija črnih odlagališč. Vsako leto v pomladnih mesecih je organizirana čistilna akcija,
v kateri sodelujejo vsa društva v občini in posamezniki. Namen akcije je očistiti okolico v
kateri prebivamo, odstraniti večja odlagališča odpadkov in hkrati ozaveščati ljudi o skrbi za
ohranjanje naravne dediščine, ki jo bodo nekoč podedovali prihodnji rodovi (Analiza
stanja…, 2009)
Opremljenost s komunalno infrastrukturo ni zadovoljiva, kajti samo v naselju Motovilci je
izgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na rastlinski čistilni napravi. V ostalih naseljih
se uporabljajo predvsem individualne greznice, ki ponekod tudi odtekajo v obcestne jarke,
mestoma v vodotoke, kar povzroča onesnaženost in neprijetne vonjave. V naselju Grad je v
načrtu projekt kanalizacijskega omrežja in izgradnja centralne čistilne naprave zmogljivosti
500 PE (Analiza stanja…, 2009).
3.9.3. VODOVODNO OMREŽJE
Od leta 2008 je v občini možnost priključitve na javno vodovodno omrežje, ki je veljala za
večino naselij. V letu 2013 je bila končana dograditev v vseh naseljih v občini, tako ima
vsako gospodinjstvo možnost priključitve na javni vodovod. S tem se je ustrezno rešila oskrba
z vodo, ki je veliko let predstavljala problem za prebivalce (Okoljsko poročilo za…, 2011).
Do konca leta 2015 bi naj bil dokončan projekt Pomurski vodovod - sistem B, v katerem
sodeluje tudi preučevana občina. Priključili bi ga naj na obstoječe vodohrane.
3.9.4. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Energetska infrastruktura je v občini Grad, razen elektro-omrežja, slabo razvita. V občini ni
tras visokonapetostnih daljnovodov, vsi daljnovodi v občini so nizkonapetostni z nazivno
močjo 20 kV do 35 kV. Na območju občine se nahaja ena bazna postaja mobilne telefonije.
Daljinski sistemi ogrevanja v občini niso prisotni, obstaja pa možnost izvedbe (Analiza
stanja…, 2009).
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4. VLOGA OBČINE NA REGIONALNI RAVNI
Občina Grad je samostojna občina od 8.8.1998. Pred tem je bila sestavni del občine Kuzma.
Nahaja se na zavarovanem območju Krajinski park Goričko, kjer velja uredba o Krajinskem
parku Goričko. Velja za območje parka in določa posebne varstvene režime, poseben
poudarek je na ohranjanju biotske in krajinske pestrosti (Uradni list RS, št. 101/2003).
V času, ko sta bili občini še združeni, je za območje občine Grad veljal Odlok o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od
leta 1986-2000, dopolnjen v letu 1990 in družbeni plan občine Murska Sobota za obdobje
1986-1990, dopolnjen v letu 1987. Zakon o prostorskem načrtovanju določa občinam pripravo
dokumenta, to je Občinski prostorski načrt, ki bi naj skrbel za skladnejši prostorski razvoj
občine (ZpNačrt, 2013). Leta 2009 je bila za občino narejena Analiza stanja, teženj in
možnosti prostorskega razvoja. Ta predstavlja strokovno podlago za izdelavo Občinskega
prostorskega načrta občine Grad, ki je še v postopku priprave. Sestavlja ga strateški in
izvedbeni del, za naselje Grad je v načrtu izdelava urbanističnega načrta. Prostorski
dokumenti so potrebni za ustrezno načrtovanje v prostoru, usklajevanje potreb na raznih
področjih, podajanje smernic in rešitev obstoječe problematike (Analiza stanja…, 2009).
Temeljni dokument na ravni regije je Regionalni razvojni program Pomurske regije za novo
programsko obdobje (2014-2020), ki je v postopku sprejetja. Namen tega je oblikovati
dogovor med občinami v regiji o možnostih razvoja, opredeliti programe in jih finančno
ovrednotiti.
4.1.

OBČINA - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA

Področje celotne Pomurske regije zastopa Regionalna razvojna agencija Mura. Namen
ustanovitve regionalne razvojne agencije je približati državni nivo upravljanja k lokalnemu.
Agencija je pristojna za pripravo in usklajevanje programa in projektov za določeno
programsko obdobje. Temeljni programski dokument na regionalni ravni je Regionalni
razvojni program za določeno programsko obdobje. Oblikuje se ga skupaj s pomurskimi
občinami, v njem pa so predstavljeni ukrepi in cilji projektov, ki se nanašajo na posamezno
občino.
Leta 1998 so občine Goričkega ob pomoči države ustanovile razvojni center Sinergija, danes
imenovan razvojna agencija Sinergija. Je poslovna, razvojna in podporna institucija občinam.
Skrbi za razvoj podjetništva in gospodarstva v regiji, promovira neizkoriščene potenciale,
pomaga pri izvedbi razvojnih projektov na različnih področjih, nudi pomoč pri pridobivanju
finančnih sredstev iz mednarodnih virov in še druge aktivnosti. Sodeluje z ostalimi lokalnimi
skupnostmi z namenom pospeševati vsesplošni razvoj regije (Razvojna agencija Sinergija,
2013). Sinergija občino obvešča o razvojnih spodbudah na državni in evropski ravni in nudi
pomoč pri pridobivanju denarja iz državnih in mednarodnih virov. Izvaja razne projekte, ki
vključujejo celotno regijo. Eden izmed teh je projekt Center vseživljenjskega učenja, namen
katerega je bil vključiti čim večje število ljudi v različne oblike vseživljenjskega učenja s
poudarkom na neformalnem učenju in učenju računalniške tehnologije. Izvajalo se je na
točkah VŽU po občinah, kjer so prebivalci imeli možnost usposabljanja na različnih
področjih, učenja jezikov, pridobivanja nasvetov in drugih aktivnosti. Projekt dvig ravni
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računalniške pismenosti je bil namenjen odraslim z namenom pridobiti in izboljšati
računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Navdušil in privabil
je številne občane, ki so vestno obiskovali delavnice. S strani agencije je bila ustanovljena
Vem točka, ki je namenjena aktualnim in potencialnim podjetnikom. Portal e-Vem nudi
brezplačne informacije, napotke ter svetovanja z zvezi s poslovanjem in razvojem podjetij.
Občina Grad je s sodelovanjem z omenjeno agencijo pridobila nekatere projekte in s tem
finančna sredstva za pridobitev ali ohranitev novih potencialov (Kalamar, 2014).
Sinergija je nosilec Lokalne akcijske skupine Goričko, ki predstavlja lokalno javno-zasebno
partnerstvo, pripravlja manjše projekte in daje možnost razvoju na lokalnem nivoju. Občini je
v teh letih uspelo pridobiti in izvesti nekaj manjših Las-ovih projektov, predvsem na področju
turizma. V okviru projekta »Odkrijmo Gračke zaklade« je občina dobila nove promocijske
materiale, v katerih so zajete znamenitosti, možnosti aktivnega turizma in gostinska ponudba
v občini. Tako so nastale štiri različne razglednice, turistična karta, brošura in zloženka v treh
jezikih, poleg slovenščine še v nemščini in angleščini. V letu 2012 je bil izveden projekt
»Monografija Grad na Goričkem«, v okviru katerega je občina izdala monografijo Grad na
Goričkem, ki je izšla v treh jezikih. S tem je pridobila pomembno strokovno gradivo, ki
zajema značilnosti celotnega Goričkega s poudarkom na naravnih in kulturnih značilnostih
občine Grad. Pridobitev iz tega projekta so tudi panoramske karte z območjem občine Grad,
na katerih so označene vse znamenitosti ter vrisane pohodne in kolesarske poti. Te so
postavljene ob pomembnih turističnih točkah v občini.
V letu 2013 je bil zaključen projekt »Domače dobrote izpod mlinskega kolesa«, v okviru
katerega je bil opremljen prizidek pri Pütarovem mlinu na Dolnjih Slavečih, kjer se je uredila
prodajalna. Ta je namenja prodaji domačih izdelkov lokalnih pridelovalcev. V okviru projekta
so bile izvedene tri delavnice z lokalnimi rokodelci in osnovnošolci, namen katerih je bil
prikazati tradicionalne obrti in prenesti ta znanja na mlajše generacije. Vse to pa je prikazano
v 6 minutnem promocijskem filmu, ki prikazuje rokodelce, njihovo delo in nekaj utrinkov iz
delavnic (Krpič, 2014).
4.2.

OBČINA - KRAJINSKI PARK GORIČKO

Občina Grad je deset let vključena v Krajinski park Goričko. Sedež parka se nahaja v
grajskem poslopju v občini Grad, katera ima morda prav zaradi parka nekatere prednosti pred
ostalimi občinami, ki so tudi vključene. Poleg medijske prepoznavnosti je postala tudi
turistično bolj prepoznavna in obiskana. Vidni so tudi socialno-ekonomski učinki na lokalno
prebivalstvo. Poleg zaposlitev, ki jo nudi park, se ta kaže tudi na področju vključevanja
lokalnega prebivalstva v razvoj zavarovanega območja. Sodelovanje med parkom in občino
poteka ob raznih skupnih dogodkih, kot so organizirani pohodi, kolesarski maraton, številni
koncerti, prireditve, jesenski bazar itd. Le-ti se večinoma dogajajo v prostorih gradu oziroma
na območju parka (Goršak, 2013.). Rokodelci iz območja parka imajo možnost prodaje
izdelkov v gradu Grad in na tak način skrbijo za ohranjanje in promocijo tradicionalnih
Goričkih obrti. Kljub temu pa vključenost in sodelovanje med prebivalci parka in
upravljalcem zaenkrat ni zadovoljiva. To je pokazala anketa, ki so jo opravili med prebivalci
parka, ki kaže na njihovo nezainteresiranost za medsebojno sodelovanje. Prednostno nalogo
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parka tako izpostavljajo prizadevanje za večjo vključenost lokalnega prebivalstva v razvoj
parka in na ta način krepitev socialnega kapitala, ki je pogoj za gospodarski razvoj (Gostinčar,
Jerebic…, 2009).
Na območju parka veljajo pravne podlage za izvajanje upravljanja, to je Uredba o Krajinskem
parku Goričko, Zakon o ohranjanju narave in Uredba o posebnih varstvenih območjih.
V parku se izvajajo določene naloge, opravljajo dejavnosti, ki ne ogrožajo naravnih vrednost
in biotske raznovrstnosti. Določeni posegi in dejavnosti na območju parka niso dovoljeni
oziroma so omejeni ali se drugače uredijo. Najbolj so zavarovana kmetijska zemljišča, kjer je
v primeru prodaje ali spremembe namembnosti potrebno pridobiti soglasje Agencije
Republike Slovenije za okolje in prostor. Na teh zemljiščih se ne dovoljuje kakršnihkoli
posegov in načinov obdelave, ki bi lahko spremenili biotsko raznovrstnost ali strukturo v
ekosistemu. Krajinski park pri vsakem posegu doda priporočila in neko mnenje, ki bi se ga naj
upoštevalo. Pri gradnji infrastrukturnih objektov je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje
in soglasje v skladu s predpisi s področja gradnje objektov in ohranjanja narave. Ta postopek
je lahko dolgotrajen, zato med prebivalci prihaja do nestrinjanja nad zakonodajo in miselnosti
o nekoristnosti parka. V parku se spodbuja razvoj podeželja, zavzema za naravi prijazno
kmetovanje, razvoj turistične dejavnosti z umeščanjem na ekološko manj občutljiva območja,
ohranjati tipično kulturno pokrajino in smotrna raba lokalnih virov (Dešnik, 2014).
4.3.

OBČINA - SOSEDNJE OBČINE

Občina Grad je povezana s sosednjimi občinami v subregijo Goričko. Sodelovanje med
občinami poteka preko skupnih projektov, ki so precej obsežni. Na ta način se spodbuja
razvoj in napredek celotne regije.
Pomemben projekt, v katerega je vključenih vseh 27 pomurskih občin, je CEROP, Center za
ravnanje odpadkov Puconci. Namen projekta je z izgradnjo sodobne infrastrukture zagotoviti
urejeno ravnanje z odpadki na območju Pomurske regije. Cilji projekta so zmanjšati količino
odloženih odpadkov, kar je mogoče doseči s povečanjem količin ločeno zbranih odpadkov za
nadaljnjo predelavo in izgradnjo mehansko-biološke obdelave odpadkov. Tehnološki postopki
in procesi obdelave odpadkov so v skladu z zakonodajo, ki stremi k zmanjšanju negativnih
vplivov na okolje (CEROP, 2014)
V letu 2013 je bil sprejet še en pomemben regijski projekt, »Oskrba s pitno vodo Pomurjasistem B«, ki povezuje 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure. Nosilna občina
projekta je ravno občina Grad. Osnovni namen projekta je zagotoviti varno in trajno oskrbo
prebivalcev s kakovostno pitno vodo. Projekt naj bi bil finančno in fizično zaključen v letu
2015 (Kalamar, 2014).
Občina Grad je s sodelovanjem z drugimi občinami bila uspešna pri izvedbi manjših
projektov, ki jih vodi Lokalna akcijska skupina (LAS) Goričko. Skupaj z občino Puconci in
občino Tišina ter z razvojnim zavodom Puconci je v letu 2013 sodelovala v projektu
»Kolesarska počivališča«. Na območju teh občin so postavili 9 identičnih kolesarskih
postajališč. Zaradi ugodnih možnosti, ki jih nudi Goričko, postaja kolesarjenje vse bolj
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priljubljena oblika preživljanja prostega časa. S postavitvijo teh postojank je prav tako
poskrbljeno za večjo varnost kolesarjev v prometu. V letu 2013 je še sodelovala kot partner v
projektu »Predavalnice v objemu zakladov Goričkega«, nosilec katerega je bila Lovska
družina Grad-Kuzma.
4.4.

OBČINA - ČEZMEJNE OBČINE

Obmejna lega ponuja možnost čezmejnega sodelovanja. To lahko pomeni dodatno možnost
razvoja pokrajin ob meji. Občina Grad sicer ni prav obmejna občina, vendar ji je uspelo
izpeljati nekaj čezmejnih projektov s partnerji iz Avstrije in Madžarske. Med leti 2004 in
2006 je bil izpeljan projekt »Vlak prijateljstva« z občino Öriszentpeter na Madžarskem,
sodelovali so tudi z občino Sveta Ana. V okviru operativnega programa 2007-2013 med
Slovenijo in Avstrijo je občina skupaj z dvema partnerjema iz Avstrije izvedla projekt
»TourKult«. Vodilni partner je bilo društvo J:Opera Jennersdorf, drugi partner pa občina
Sankt Martin an der Raab. Najpomembnejša pridobitev za občino v tem projektu je Dotto
vlakec, namenjen turističnim vožnjam in skrbi za turistični razvoj in promocijo občine.
Občina Grad je pobratena z dvema občina iz Poljske in sicer z občino Rogow in Blizyn.
Redno potekajo obiski in srečanja obeh delegacij in na ta način spoznavajo delovanje občine
in drugih institucij ter s tem nabirajo bogate izkušnje. Skupaj z občino Rogow je izvedla
projekt izmenjavo med mladimi. Ti so na ta način imeli možnost družiti se s svojimi vrstniki
iz druge države in spoznavati naravne, kulturne in značilnosti tujega naroda (Kalamar, 2014).
Čezmejno sodelovanje poteka tudi na šolskem področju. Osnovna šola Grad že več let
uspešno sodeluje s porabsko občino Gornji Senik. Mladi se preko organiziranih športnih in
kulturnih dogodkov družijo in spoznavajo med seboj ter spoznavajo značilnosti in običaje
drugega naroda.

5. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH TEŽENJ
Oceno stanja v prostoru lahko prikažemo na podlagi spoznanih dejstev, teženj in procesov. Je
pomemben element analize stanja, ki izraža odnos do stanja v prostoru na podlagi dosedanjih
izkušenj, spoznanj, praktičnih primerov ali na podlagi opredeljene metode. Ocena stanja se
nanaša na prostorske probleme in omogoča iskanje morebitnih rešitev in teženj za prihodnji
razvoj (Černe, 2005).
V tem poglavju smo na podlagi kazalcev ankete ocenili stanje v prostoru občine Grad na
področju poselitve in prebivalstva, gospodarstva, infrastrukture ter področju okolja in
prostora.
5.1.

PREBIVALSTVO IN POSELITEV

Najbolj so poseljena slemena in dna ozkih dolin. Gostota prebivalstva znaša 58
prebivalcev/km2, kar je manj od povprečja Pomurske regije (89), še manj pa od državnega
povprečja (100,6). V primerjavi z drugimi obrobnimi podeželskimi občinami, predvsem na
vzhodu Goričkega, pa gre za bolj gosto poseljeno območje.
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Na razgibanem reliefu se je oblikovala razpršena poselitev z zaselki ali deli naselij, ponekod
se pojavlja razpršena gradnja. Ta v mnogih primerih ni najbolj zaželena oblika poselitve.
Največji problem predstavlja pri oskrbi z infrastrukturno opremljenostjo, saj to pomeni tudi
večji investicijski vložek. Razgibano območje, višji nakloni, erozijsko in mestoma plazovito
površje ponekod onemogočajo poselitev.
Prebivalstvo so že v preteklosti, pred dobre pol stoletja, neugodne družbene in naravne
razmere silile, da so se odseljevali, odhajali na sezonska dela v tujino. Demografska podoba
danes ne kaže boljšega stanja, v nekaterih naseljih je opazna stagnacija prebivalstva, v večini
pa gre za upadanje. Odseljuje se predvsem mlajša populacija, ki si išče boljše možnosti
drugje. Posledica stalnega izseljevanja je izrazito neugodna starostna sestava prebivalstva.
Povprečna starost prebivalstva v občini je 44,2 leti in je višja od državnega povprečja (42,2).
Podaljšuje se življenjska doba, v zadnjem desetletju se občina srečuje z negativnim naravnim
prirastkom. Indeks staranja v občini je precej visok in je nad regijskim, še bolj pa nad
državnim povprečjem. Zaradi staranja prebivalstva propadajo stanovanjska in gospodarska
poslopja, kar opozarja na nevarnost zaraščanja kulturne pokrajine.
Slika 36: Zaraščanje pokrajine

Avtor: Petra Ferko, 2014.
Prevladuje starejše prebivalstvo, za katerega je značilna nižja stopnja izobraženosti. V občini
jih ima največ osnovno in srednješolsko izobrazbo, delež z višjo in univerzitetno izobrazbo se
dviguje počasi.
5.2.

GOSPODARSKI RAZVOJ

Politične in zgodovinske razmere so vplivale na to, da je območje gospodarsko manj razvito.
Ekonomski kazalci ne kažejo ugodne slike. Vse manj je delovno aktivnega prebivalstva,
stopnja brezposelnosti se povečuje in je precej nad državnim povprečjem. Na ravni regije je
približno enaka, v letu 2013 je bila celo nižja. Večjega zaposlitvenega obrata občina ni imela
oziroma je propadel, zato je pomanjkanje delovnih mest problem. V občini je sedem naselij z
majhnim številom prebivalcev in nižjo stopnjo centralnosti. Možnosti za zaposlitev je malo,
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teh je še največ v naselju Grad, ki je občinsko središče z oskrbnimi, storitvenimi in
izobraževalnimi storitvami. Nekaj lokalnega prebivalstva je zaposlenega pri domačih
obrtnikih in samostojnih podjetnikih, ki jih je v občini 57 in predstavljajo vitalen del
gospodarstva. Nekateri izmed njih imajo dolgoletno tradicijo, ki jo preko mlajših rodov
uspešno ohranjajo in nadgrajujejo. Konkurenca in majhen trg silita podjetnike k iskanju
rešitev, največkrat je to preusmeritev na tuji trg.
Sezonska dela in zdomstvo sta bila že od nekdaj vsakdanji pojav na tem območju. Številni
posamezniki so še danes redno ali sezonsko zaposleni v Avstriji, kjer opravljajo različna dela.
V zadnjih letih se je to razširilo tudi med mlado, izobraženo silo, ki doma ne najde ustrezne
zaposlitve. Realno socialno stanje občine se na ta način izboljšuje, vendar je lahko tak trend v
prihodnje neugoden za območje. Občina s tem izgublja novo, predvsem pa mlado in
izobraženo silo. V pokrajini je opaziti avstrijski pridih, najbolj pri gradbenih oziroma
arhitekturnih značilnostih zgradb, kar lahko pomeni izumiranje tradicionalnosti v pokrajini.
5.3.

INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

Opremljenost z gospodarsko infrastrukturo je zaradi prostorske in prometne odmaknjenosti ter
razpršene poselitve nekoliko slabše razvita. Zaradi take poselitve je potrebna večja investicija,
ponekod pa je celo izgradnja neizvedljiva.
Prometna infrastruktura je zadovoljiva, večina cest je asfaltiranih in normalno prevoznih.
Mestoma je na odsekih nekoliko slabše prometna. Prevladujejo lokalne ceste, te potekajo po
dolinah v smeri sever-jug, nekoliko slabša je cestna povezanost vzhod-zahod. Skozi občino
poteka le regionalna cesta Grad - Kuzma. S pločnikom in kolesarsko stezo je opremljena le
skozi naselje Grad - Kruplivnik. Zaradi neurejenosti pločnikov in kolesarskih stez je lahko
marsikje povečana nevarnost za pešce in kolesarje. V širšem pomenu je občino k ostalemu
delu Slovenije približala izgradnja Pomurske AC, ki je pripomogla k skrajšanju potovalnega
časa. Prednost te povezave se najbolj odraža na področju izobraževanja in zaposlovanja.
Prebivalcem občine je tako omogočena hitrejša pot do izobraževalnih in zaposlitvenih centrov
po Sloveniji. Marsikomu je to pomagalo pri odločitvi za študij ali zaposlitev v oddaljenih
krajih po Sloveniji.
Uporaba javnega prometa ne dosega velikega zanimanja. Omogočen je le avtobusni promet,
ki pa zaradi redkih linij ni med priljubljenimi prevoznimi sredstvi, uporabljajo ga le dijaki in
starejši prebivalci. Železnica se izogne občini, glavna železniška postaja, oddaljena 25 km je v
Murski Soboti, najbližji vstop pa je v Mačkovcih, oddaljen 15 km.
V letu 2013 se je zaključil projekt izgradnje vodovodnega omrežja, ki je speljana v vsa naselja
v občini. Tako je zagotovljena zanesljiva in varna oskrba s pitno vodo za vsa gospodinjstva v
občini. Z vodo iz javnega vodovodnega omrežja se oskrbuje 634 gospodinjstev, kar je 80 %
vseh gospodinjstev v občini. Za zanesljivejšo zagotovitev pitne vode je v načrtu priključitev
na Pomurski vodovod - sistem B, ki naj bi bil dokončan do konca leta 2015.
Problem v današnjem času so odpadki, ki jih je iz dneva v dan več. V letu 2012 je bilo v
občini zbranih 146,7 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je za več kot polovico manj
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kot kaže državno povprečje (326 kg/preb). Sistem ravnanja z odpadki v občini je ustrezno
urejen. V vsakem naselju se nahajajo ekološki otoki, kjer poteka ločeno zbiranje odpadkov, ki
jih enkrat na mesec odpeljejo. Vsako gospodinjstvo ima svoj zabojnik za ostale odpadke, od
leta 2013 poteka tudi ločeno zbiranje embalaže, ki ga mesečno odvaža podjetje za
odstranjevanje odpadkov. S tem se skrbi za ustrezno, predvsem pa okolju sprejemljivo
odstranjevanje odpadkov in hkrati ozavešča prebivalce o pravilnem ravnanju z njimi. Problem
so le črna odlagališča. Nekaj se jih je uspešno odstranilo v vseslovenski akciji Očistimo
Slovenijo v enem dnevu, veliko pa jih je še ostalo in bi bile potrebne odstranitve.
Manj zadovoljivo je razvita komunalna infrastruktura. Prevladujejo individualne greznice,
vsebina teh se marsikje izliva v jarke ali celo vodotoke, kar povzroča neprijetne vonjave in
onesnaženost vodotokov. Kanalizacijsko omrežje je izgrajeno le v naselju Motovilci, ki ima
89 gospodinjstev, to je dobrih 11 % od skupno 794 gospodinjstev v občini. V prihodnjem
programskem obdobju je načrtovana ureditev kanalizacijskega sistema v celotni občini,
vendar, kot smo že omenili, zaradi razpršenosti hiš tak projekt zahteva velik finančni zalogaj,
ponekod je izvedba celo nemogoča.
5.4.

KMETIJSTVO

Občina spada med tipična podeželska območja, kjer se povezanost s kmetijstvom odraža na
različnih področjih..
Za občino je značilno, da se pomen kmetijstva v splošnem gospodarstvu zmanjšuje. S
kmetijstvom se ukvarja le še 13% prebivalstva, na tako stanje nakazujejo tudi nekateri kazalci,
ki smo jih predstavili v nalogi. Večini je ta dejavnost dodaten zaslužek, majhen delež pa je
takih, ki jim je kmetijstvo glavni vir preživetja.
Danes se spodbuja intenzivno sodobno kmetovanje, ki prinaša za seboj večje hektarske
donose. Delitev zemlje na dediče je pustila za seboj majhne in razdrobljene parcele, zato so,
ne samo za izbrano občino, ampak celotno Goričko, značilne majhne kmetije s številnimi
razkosanimi parcelami, ki pa niso sposobne konkurirati na trgu. Povprečna velikost kmetij v
občini je 3,6 ha in je manjša od povprečne slovenske kmetije, ki znaša 6,4 ha in kmetij v
Pomurski regiji z velikostjo 7,2 ha, ki hkrati velja za najbolj kmetijsko regijo. Razmere v
kmetijstvu so odvisne tudi od naravnih pogojev. Višji nakloni otežujejo obdelavo tal, zaradi
slabe sprijetosti tal se na takih predelih pojavlja erozija in polzenje tal. Strojna obdelava je
zato ponekod otežena. Izprana in manj rodovitna prst ne omogoča zadovoljivega pridelka, ki
je odvisen še od nepredvidljivih vremenskih razmer. Poleg suše, pozebe, neurij s točo,
nevarnost predstavljajo tudi plazovi. V zadnjih letih so naravne ujme vse pogostejše in
najhujše posledice se občutijo ravno v kmetijstvu. Navedenih razlogov za opuščanje te
dejavnosti je veliko, kmetijske površine so ponekod podvržene zaraščanju in ob takem trendu
bo temu procesu pokrajina v prihodnje še bolj dovzetna. Prevladuje visoka starost
gospodarjev na kmetijah, kar predstavlja nevarnost o pomanjkanju naslednikov.
Občina se uvršča med območja z omejenimi dejavniki (OMD), ki omogočajo dodatne
finančne vzpodbude kmetijam z namenom ohranjati kmetijstvo, poseljenost in ohranjenost
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kulturne krajine. Ta ukrep ima sigurno velik prispevek k temu, da nekateri še vztrajajo pri
obdelavi zemlje in skrbijo, da se pokrajina pospešeno ne zarašča.
5.5.

TURIZEM

Aktivno preživljanje prostega časa postaja vse bolj razširjeno. Poleg doživljanja in
spoznavanja naravnih in kulturnih vrednot v občini, se obiskovalci navdušujejo nad športnorekreacijskimi dejavnostmi. Podeželsko okolje, mir in ohranjenost naravnega okolja
privabljajo številne kolesarje in pohodnike. Omrežje kolesarskih stez je manj zadovoljivo,
večina se jih navezuje na cestno omrežje, kar pa je iz vidika varnosti manj zaželeno med
kolesarji. Za pohodnike je ustrezno poskrbljeno, urejenih je več pohodniških poti.
Turizem v občini ima pomembno povezovalno in razvojno vlogo. Bogato zgodovinsko
ozadje, pestrost naravnega okolja in nove doživljajske turistične pridobitve predstavljajo
dobre potenciale za razvoj in prepoznavnost občine. Večina turističnih točk je zgoščena v
naselju Grad, zato so ostala naselja na tem področju manj vključena.
O razvoju na področju turizma pričajo nove turistične pridobitve, pomanjkljivost se kaže pri
ostali turistični infrastrukturi. Nastanitvene kapacitete so premajhne, manj zadovoljiva pa je
tudi gostinska ponudba, kjer bi bila potrebna stalna in razširjena ponudba, s poudarkom na
domači kulinariki.
5.6.

OKOLJE

Odmaknjena in obrobna območja so v večini manj urbanizirana in industrializirana. Prednost
se pojavi v večji ohranjenosti okolja, biotski pestrosti, manjši prometni preobremenjenosti in
posledično manjši onesnaženosti zraka. Zaradi teh meril je območje uvrščeno v zavarovano
območje Krajinski park Goričko in območje Natura 2000 z namenom ohranjati ekološko,
biotsko in krajinsko vrednost območja.
Za občino je bila izvedena presoja vplivov na okolje, ki pa ne kaže na preobremenjenost
posameznih sestavin okolja. Zaradi podobne rabe in zgradbe tal so bile uporabljene vzorčne
točke merilne mreže iz sosednjih občin, Gornji Petrovci in Puconci. Stanje kakovosti in
onesnaženosti tal je v skladu z veljavno zakonodajo. Površinski vodotoki zaenkrat dosegajo
dobro kemijsko in ekološko stanje. Za varstvo vodotokov pa bo potrebna komunalna
opremljenost naselij in čiščene odpadne komunalne vode na čistilni napravi. To je zaenkrat
zagotovljeno le za naselje Motovilci. Kemijsko stanje podzemne vode je bilo ocenjeno kot
dobro. Občina sodi med prometno manj obremenjene občine v državi, zato je tudi kakovost
zraka zadovoljiva (Okoljsko poročilo za…, 2011).
5.7.

ANALIZA SPLETNE ANKETE

Med sedanjimi in bivšimi študenti občine Grad smo izvedli kratko spletno anketo. Zanimalo
nas je, kakšni so njihovi plani v prihodnosti, kako gledajo na trenutno stanje v občini, kaj so
po njihovem mnenju za njih prednosti, slabosti in priložnosti in kateri so največji razvojni
problemi s katerimi se srečuje občina. Na ta način smo dobili informacije oz. mnenja mlajše,
izobražene populacije, katera bo v prihodnje nosilec razvoja v občini.
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Vzorec za analizo je zajemal 48 anket, od tega 19 trenutnih in 29 bivših študentov iz občine
Grad. Skoraj polovica anketiranih ima status zaposlenega.
Slika 37: Status anketirancev

Vir: Spletna anketa, 2013.
Največ anketiranih jih sodi v starostni razred mlajši od 25 let, sledijo anketirani med 25 in 30
let, nekaj manj pa je starejših nad 30 let.
Slika 38: Starost anketirancev

Vir: Spletna anketa, 2013.
Zanimalo nas je tudi kje študirajo oz. so študirali. Po pričakovanju se jih je največ opredelilo
za Maribor, sledi Ljubljana, Murska Sobota in druga izobraževalna središča (Celje, Kranj,
Portorož, Ljutomer).
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Slika 39: Kraj študija

Vir: Spletna anketa, 2013.
Bivšim študentom iz občine je bilo namenjeno vprašanje kje živijo in kje so zaposleni. Skoraj
40% jih je odgovorila, da živijo v občini Grad in so zaposleni izven nje. Sledil je odgovor, da
živijo v občini Grad in so brezposelni (21 %), 15 % jih je navedla, da živijo v občini in so
zaposleni drugje, 7 % delež pa so tisti, ki živijo v občini in zaposleni v tujini. Ugotovili smo,
da jih večina živi v občini, le zaposleni so drugje po okoliških krajih ali v tujini. Analiza teh
odgovorov kaže na to, da stanje odseljevanja mladih vendarle ni tako zaskrbljujoče. Kljub
pomanjkanju delovnih mest v občini, vidimo, da oddaljenost v današnji motorizirani družbi ni
več tak problem.
Slika 40: Zaposlitev in bivanje po študiju

Vir: Spletna anketa 2013.
Sledilo je vprašanje, namenjeno samo sedanjim študentom, in sicer kakšni so njihovi načrti
oziroma želje po dokončanem študiju. Na razpolago je bilo več odgovorov in največ, kar 63
% si želi ostati v občini in se zaposliti izven nje, sledi delež tistih, ki želijo živeti in se
zaposliti izven občine (21 %), 11 % si želi živeti v občini, a se zaposliti v tujini, le 5 % pa je
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takih, ki bi živeli in se zaposlili v občini. Odgovori kažejo na to, da si mladi želijo ostati in
živeti v svoji občini, a se zaradi pomanjkanja delovnih mest drugje zaposliti.
Če se bo razvijalo v tej smeri, kot so njihova pričakovanja in želje je to dober znak za razvoj
občine v prihodnosti.
Slika 41: Plani/želje po študiju

Vir: Spletna anketa 2013.
Naslednje vprašanje se je nanašalo na razvojne probleme v občini. Anketiranci so od 1 do 8
ovrednotili naveden razvojni problem, pri čemer pomeni 8 največji in 1 najmanjši. Nanašajo
se na več področij od naravno- in družbeno-geografskih, do demografskih in drugih
problemov. Po mnenju anketiranih, predstavlja največji razvojni problem pomanjkanje
delovnih mest, oddaljenost od večjih središč in odseljevanje. Sledi slaba izobrazbena
struktura, podobno ovrednoteni so proces staranja prebivalstva, pomanjkljiva gospodarska
infrastruktura in omejitve zaradi zavarovanega območja Krajinski park Goričko. Najmanjši
problem za anketirane pa predstavljajo neugodni naravni pogoji.
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Slika 42: Razvojni problemi v občini

Vir: Spletna anketa 2013.
V nadaljevanju nas je zanimalo kaj so po mnenju anketiranih slabosti, prednosti in razvojni
potenciali v občini Grad. Podobne odgovore smo združili in so predstavljeni v spodnjih
preglednicah.
Kot prednost občine jih je največ izpostavilo naravno okolje, pogosti odgovori so bili
odgovori lepa in neokrnjena narava, podeželska pokrajina, mir, manj hrupno in manj
onesnaženo območje. Mnogi so izpostavili bogato kulturno in naravno dediščino v povezavi z
razvojem turizma. Za 8% predstavlja prednost bližina meje, predvsem z vidika zaposlovanja,
šestkrat se je pojavil odgovor pristnost in povezanost domačinov, nekateri pravijo da je
prednost v nižjih stroških bivanja, manjše cene zemljišč. Trije so navedli, da prednosti sploh
ni, dvakrat se je pojavil odgovor, da je dobro razvita gospodarska infrastruktura, ki vpliva na
boljšo dostopnost periferije.
Preglednica 6: Prednosti v občini Grad
PREDNOSTI

Št. odgovorov

čista, neokrnjena narava

24

mir/manj hrupno območje

11

manj onesnaženo območje

8

bližina meje

7

turistično-rekreacijska območja
Kulturna in naravna dediščina
Lokalno pridelana hrana
Nižji stroški bivanja, manjše cene
zemljišč

6
5
4
4
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Povezanost in pristnost domačinov
Ni nobene prednosti
Dobro
razvita
gospodarska
infrastruktura
Dobra dostopnost periferije
Vir: Spletna anketa 2013.

Petra Ferko

6
3
2
2

Preglednica 7: Slabosti v občini Grad
SLABOSTI

Št. odgovorov

Oddaljenost od večjih središč

20

Pomanjkanje delovnih mest

12

Slabo razvita gospodarska infrastruktura

9

Vpliv Krajinskega parka Goričko

7

Obrobni/periferni del države

5

Neugodni demografski procesi

4

Visoka cena stavbnih zemljišč

4

Neizkoriščenost prostora, razpršena gradnja

4

Ni finančnih vzpodbud za mlade družine
Nestrinjanje z delovanjem občine
Pomanjkanje industrije
Slabe prometne povezave,
Težji pogoji obdelovanja zemlje
Neizkoriščenost domačih produktov
Vir: Spletna anketa 2013.

3
3
3
4
1
1

Anketiranci so se pri tem vprašanju, po pričakovanjih, najbolj razpisali in navedli različne
odgovore. Med njimi največji, 24% delež zavzema oddaljenost od večjih središč, ki je v tesni
povezavi z naslednjim največkrat omenjenim odgovorom pomanjkanje delovnih mest (15%).
Mnogi so opredelili, da gospodarska infrastruktura ni zadosti razvita (11 %), da slabo vpliva
zavarovano območje Krajinski park Goričko (9%), v katerem se občina nahaja. Nekajkrat se
je pojavil odgovor, da je slabost obrobna/periferna pokrajina, štirikrat so navedli da so prisotni
neugodni demografski procesi, da je cena stavbnih zemljišč visoka in da je zaradi razpršene
gradnje prostor neizkoriščen.
Preglednica 8: Potenciali v občini Grad
POTENCIALI

Št. odgovorov

razvoj različnih oblik turizma (naravna in

32

kulturna dediščina)
ekološko kmetovanje

12
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obnovljivi viri energije (sončna energija, les) 10
lokalno pridelana hrana, dopolnilne
dejavnosti
razvoj obrti in malega podjetništva
povezanost turistične ponudbe v občini
posamezne turistične točke (npr. grad Grad,
doživljajski park Vulkanija
ugodna stanovanjska politika za mlade
zavarovano območje (KPG)
bližina meje
povezanost občin
Vir: Spletna anketa 2013.

8
4
5
5
3
2
1
1

Anketirani študenti vidijo največje razvojne potenciale v različnih oblikah turizma, ki jih
ponuja bogata naravna in kulturna dediščina, k temu sodi bolj povezana turistična ponudba in
promocija obstoječih turističnih točk (grad Grad, doživljajski park Vulkanija). Velik potencial
pripisujejo ekološkemu kmetijstvu, ki bi zaradi razdrobljenosti parcel lahko v prihodnje
postala ustrezna rešitev majhnih kmetij. Nekateri vidijo potencial v rabi obnovljivih virov
energije, predvsem lesa, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in promociji lokalno
pridelane hrane.
Dodaten impulz v občini bi lahko prinesli obrtniki in mali podjetniki. Teh je že nekaj v občini,
ki pa bi s posodobitvijo in novimi delovnimi mesti za domačine prispevali k razvoju kraja.
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6. PROSTORSKI RAZVOJNI DEJAVNIKI OBČINE
S pomočjo strokovnih analiz, torej analize in ocene stanja za območje občine, smo izluščili
dejavnike, ki so vplivali in oblikovali prostorski razvoj v občini.
· Reliefna razgibanost
Reliefno razgibana pokrajina je vplivala na sistem poselitve in razvrstitev ostalih dejavnosti v
prostor. Človek si je danim pogojem ustrezno prilagodil rabo tal, poselil slemena in nižje dele
dolin, ostali del ravninskega dela namenil njivskim površinam, pobočja na prisojni strani
izkoristil za sadjarsko in vinogradniško dejavnost.
Razmere za obdelavo tal niso najbolj ugodne, kajti predeli z višjimi nakloni zahtevajo več
truda in napora pri obdelavi tal, ponekod ni možna intenzivna strojna obdelava tal. Zaradi
slabe sprijetosti podlage so taka območja izpostavljena eroziji in polzenju tal, kar dodatno
otežuje razmere za kmetovanje. Taki pogoji so zelo neugodni pri umeščanju drugih dejavnosti
v prostor, kot je iskanje poselitvenih površin ali opremljanje naselij s cestno, komunalno in
drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
· Obrobnost
Občina se nahaja na obrobnem delu države, taka območja pa so bila z vidika države v večini
zapostavljena in nezanimiva za vlaganje. To je vplivalo na zaostajanje območja in šibek
gospodarski razvoj. V zadnjih 30 letih je nastopila politika policentričnega razvoja, ki sloni na
Zakonu o pospeševanju gospodarsko manj razvitih območij. Oblikovali so se dislocirani
industrijski obrati po Prekmurju, z namenom zaposliti nekvalificirano delovno silo in
zaustaviti praznjenje območja. Razen zaposlitve, predvsem ženske delovne sile v bližnjih
tekstilnih obratih na Goričkem, v občini ni prišlo do vidnejših rezultatov. Za taka območja se
je zavzela tudi regionalna politika, ki je z Zakonom o spodbujanju skladnejšega regionalnega
razvoja med prednostna območja opredelila manj razvita območja. Spodbude so območja
dobila prek subvencij, olajšav, ugodnih posojil in drugih ugodnosti.
Z obrobnostjo oziroma perifernostjo območja je povezana tudi prometna odmaknjenost
občine. Skozi njo poteka le cesta regionalnega pomena, priključek na avtocesto in železniško
povezavo je v Murski Soboti, ki je oddaljena 25 km. To je v preteklosti vplivalo na
odseljevanje prebivalstva, kar je povzročilo praznjenje območja.
Občina ne velja za visoko urbanizirano in industrializirano območje. Prednost tega je pa zato
manjša onesnaženost, neokrnjena narava ter ohranjanje in varstvo naravnih vrednot. Tega se
vse bolj zaveda lokalno prebivalstvo, še bolj pa številni obiskovalci, ki ravno zaradi tega
prihajajo v ta košček Slovenije.
Lega na robu države in bližina meje ponuja sodelovanje s tujimi državami. To poteka preko
skupnih čezmejnih projektov, ki omogočajo črpanje evropskih sredstev, na ta način se krepi
sodelovanje in odnosi s sosednjimi državami.
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· Zgodovinski razvoj
Prekmurje, kamor sodi tudi preučevana občina, je bilo dolga leta pod tujo - Madžarsko
oblastjo. Posledice te oblasti so vidne še danes in sicer v poselitveni strukturi in sistemu
razdelitve zemljiške posesti.
Zemljiška posest se je razdelila med dediče, ki jih ni bilo malo in tako razdrobljena ostala do
danes. S tem se je večalo število majhnih kmetij, ki pa ni moglo preživeti vseh družinskih
članov. Danes, v dobi intenzivnega kmetovanja, pa so nekonkurenčne. Te razmere so
prebivalstvo silile k začasnemu in trajnemu izseljevanju v tujino z namenom iskati boljše
možnosti za preživetje. Postopek združevanja parcel oziroma komasacija še ni zaobjel občine.
Posledice izseljevanja se najbolj odražajo v preobrazbi podeželske pokrajine v vizualnem in
funkcijskem smislu. V pokrajini je opaziti določene elemente, predvsem pri gradnji objektov,
ki nakazujejo avstrijski arhitekturni način. Zaposlovanje in sezonska dela v tujini so
omogočila višji gospodarski standard. Z zaslužkom so lahko vlagali v obnovo hiš,
novogradenj, nakup nove kmetijske opreme in orodja ali v odprtje obrti oziroma podjetij. V
devetdesetih letih so se povečale čezmejne delovne dnevne migracije, ki so prisotne še danes
(Zupančič, 2009). Na ta način se je izboljšala socialna podoba v občini. Ta proces je še vedno
prisoten v pokrajini, predvsem med mladimi, ki zaradi neuspeha na našem trgu delovne sile
iščejo boljše možnosti v tujini..
· Globalizacija
Proces globalizacije je zajel tudi to obrobno območje in prinesel s seboj številne novosti; nove
razvojne možnosti, a hkrati tudi nove nevarnosti. Globalizacija je vplivala na preobrazbo in na
nek način tudi oživitev, predvsem pa na prepoznavnost pokrajine. Turistični obiskovalci,
mednarodni projekti in čezmejno sodelovanje, tuja vlaganja, kupovanje nepremičnin,
zavarovano območje in poudarjanje vrednot o varovanju okolja, prost pretok blaga,
zaposlovanje v drugih državah, prilaganje politikam (okoljska, kmetijska itd.), ki jih
obvladujejo nadrejene večje korporacije so le nekateri učinki, ki so, kot plod globalizacije,
vidni na tem območju. Pozitivni učinki v občini se kažejo v turistični privlačnosti med
domačimi in tujimi obiskovalci. Kupovanje nepremičnin s strani tujcev pomeni za kraj
dodaten impulz in oživitev. Številni projekti sofinancirani iz mednarodnih virov omogočajo
finančna sredstva za področje turizma, kmetijstva, podjetništva in drugih področij.
Z globalizacijo so prišle na območje tudi negativne posledice, ki so jih prinesle drugačne
vrednote, navade in miselnost globalnega časa ter poplava sodobnih tržnih in potrošniških
simbolov, izdelkov in vrst. Na ta način pokrajina dobiva drugačen vizualni pogled, s tem
izgublja nekatere tipične in tradicionalne prvine, sprememba se opaža tudi v načinu življenja.
Velika izguba za razvoj in oživitev krajev v občini je propad majhnih vaških trgovin, katere
so nadomestili večji nakupovalni centri v bližnjih središčih. Majhne kmetije so
nekonkurenčne in zapostavljene na globalnem trgu, kar je razlog za to, da se zanimanje za to
dejavnost zmanjšuje. Masovna proizvodnja izdelkov, dostopnost in nižja cena, kljub slabši
kakovosti, izpodriva domače izdelke in s tem zavira razvoj in rabo lokalnih virov.
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· Krajinski park Goričko
Občina je že od leta 2003 v zavarovanem območju Krajinski park Goričko in hkrati na
območju evropske direktive Natura 2000. Prioriteta parka je varstvo in ohranjanje narave ter
spodbujanje trajnostnega razvoja. Prebivalci se vse bolj zavedajo kakovosti ohranjenega
naravnega okolja, kar pomeni za območje dobro razvojno priložnost, predvsem za razvoj
turistične dejavnosti.
Znotraj parka veljajo določena pravila in omejitve, zapisane v Uredbi o Krajinskem parku
Goričko. To pomeni, da kakršenkoli poseg v okolje in prostor zahteva oziroma potrebuje
dovoljenje ali soglasje parka oziroma ministrstva za okolje in prostor. Ti postopki so lahko
dolgotrajni in niso vedno odobreni.
Varstveni režimi se včasih kažejo kot omejevalni dejavniki, kar vpliva na urejanje prostorske
rabe v občini. Širjenje dejavnosti na območja, ki so zaščitena ali posebej ekološko ranljiva, se
ne dovoljujejo. Prav tako se ne odobrava nesmotrnih posegov v prostor, ki bi lahko kakorkoli
vplivala na razvrednotenje naravovarstvenega območja. Pri oblikovanju občinskega
prostorskega načrta je tako na posameznih področjih potrebno upoštevati smernice in
zakonska izhodišča zavarovanega območja.
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Slika 43: Prostorski razvojni dejavniki v občini Grad

OBROBNOST

RELIEFNA RAZGIBANOST

- zapostavljenost

območja
- šibek gospodarski razvoj
- oddaljenost od večjih
središč/AC in železnice

- prilagoditev

poselitve in ostalih
dejavnosti reliefnim razmeram
- neugodni pogoji za kmetijstvo

PROSTORSKI RAZVOJNI
DEJAVNIKI V OBČINI GRAD
ZGODOVINSKI
RAZVOJ

KRAJINSKI
PARK GORIČKO

- razpršena poselitev

- takratno »dedno pravo«
majhne kmetije z razdrobljenimi
parcelami
- izseljevanje (sezonska dela,
zdomstvo, izseljenstvo)
izboljšana socialna in gospodarska
podoba

- zavarovano območje (posebni
varstveni režimi)
- spodbujanje naravi prijaznih
oblik kmetovanja
- omejitve nekaterim posegom v
prostor

GLOBALIZACIJA

+
- hiter pretok blaga/storitev
- turisti
- mednarodni projekti
- zaposlovanje v tujini
- kupovanje nepremičnin s
strani tujcev
- poudarek na varovanju okolja
- subvencije

- nove vrednote (kapitalizem, masovna
proizvodnja)
zaviranje razvoja
lokalnih virov
- preobrazba podeželja
izgubljanje tradicionalnih prvin
- zaprtje lokalnih trgovin
- intenzivno kmetovanje
nekonkurenčnost majhnih kmetij
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7. RAZVOJNI PROBLEMI
V vsakem območju se pojavljajo šibke točke, ki lahko neugodno vplivajo na razvoj kraja.
Goričko že v osnovi velja za odmaknjeno in manj razvito območje. Naravne danosti,
zgodovinski razvoj, državna in regionalna politika so in še vedno vplivajo na razvoj te
pokrajine. Glavni problem predstavlja demografska izčrpanost prebivalstva, tako tega,ki je
ostalo doma, kakor tudi tistega, ki se je vrnilo iz tujine (Klemenčič, 2008).
Pomanjkanje delovnih mest
Problem v občini predstavlja pomanjkanje delovnih mest, ki je velika ovira za občino. Gre za
območje s šibko razvejano gospodarsko strukturo, večjega zaposlitvenega obrata občina nima,
kmetijstvo v občini ni na nivoju, da bi lahko bilo konkurenčno na trgu in tako ne prinaša
zadovoljivih rezultatov. Ta problem so izpostavili tudi anketirani, med katerimi jih ima le 4%
delovno mesto v občini, ostali pa so zaposleni izven občine v drugih krajih, tujini ali pa so
brezposelni. Mlada, bolj izobražena delovna sila je zato prisiljena k dnevni migraciji ali celo
izselitvi. Za območje je značilna dnevna migracija v tujino, na sezonska ali redna dela, ki je
nekakšen »izhod v sili« in rešuje gospodarski in socialni položaj prebivalstva.
Pomanjkanje delovnih mest pa je v tesni povezavi z oddaljenost od večjih središč in
odseljevanjem. Gre za probleme, ki so med seboj soodvisni.
Odmaknjen in periferni položaj občine je povezan z oddaljenostjo od večjih središč. Izgradnja
avtocestnega križa in pospešena motorizacija sta veliko pripomogla k hitrejšemu potovanju in
zmanjšanju potnih stroškov, ampak še vedno predstavlja nek omejitveni dejavnik za razvoj
marsikatere dejavnosti.
Z obrobnostjo in pomanjkanjem delovnih mest je povezano odseljevanje, ki so ga anketirani
visoko uvrstili med navedenimi problemi. S tem procesom se občina srečuje že desetletja,
danes pa ni več tako očiten, oziroma se je omilil. Zanimivo je, da se pri vprašanju katere so
največje slabosti v občini ta odgovor sploh ni pojavil. Primerjava in analiza odgovorov je
pokazala, da odseljevanja ne moremo uvrstiti med najbolj pereč problem v občini, namreč
izmed 29 anketiranih bivših študentov jih 6 oziroma 20,7 % več ne živi v občini. Zanimiv je
podatek sedanjih študentov, kjer so od 19 anketiranih oseb samo 4 izrazile, da v prihodnosti
ne bi želele živeti v občini. To je zelo spodbuden podatek, vendar gre samo za želje in
predvidevanja, ki se lahko iz takih ali drugačnih dejavnikov hitro spremenijo.
Deagrarizacija
Z industrializacijo in intenzivnimi delovnimi migracijami v večja središča se je pojavila
deagrarizacija. Delež kmečkega prebivalstva se je postopoma zmanjševal, kmetijstvo danes v
večini primerov ne pomeni glavnega vira preživetja. Na opuščanje kmetijstva vplivajo tudi
neugodne naravne razmere, manj rodovitna prst, višji nakloni, pojav erozije in denudacije,
pogostost suš in poletna neurja s točo. S tem, ko se pomen kmetijstva zmanjšuje, tudi
pokrajina izgublja tipičen podeželski izgled. Nenazadnje je kmetijstvo primarna dejavnost, s
katero je povezanih več panog, zato opuščanje te dejavnosti hkrati pomeni zaraščanje in
izumiranje kulturne krajine.
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Neugodni demografski procesi
Opozoriti moramo na neugodno demografsko podobo občine. Prebivalstvo se pospešeno
stara. Življenjska doba starejših se povečuje, kar kaže na boljši zdravstveni, gospodarski in
socialni položaj prebivalstva. O tem neugodnem demografskem trendu pričajo nekateri
podatki, kot je povprečna starost v občini (44,6), ki je višja od državnega povprečja, prav tako
tudi indeks staranja, ki za občino znaša 176,8, na ravni države pa je 118,9. Zanimiv je tudi
podatek, da se nad 65 let starosti uvršča 20 % prebivalstva. Na takšno demografsko podobo
vpliva manjši naravni prirastek, s tem je povezano odseljevanje in daljšanje življenjske dobe.
Slaba starostna struktura lahko predstavlja oviro pri nadaljnjem razvoju, to namreč pomeni, da
primanjkuje tistih, ki bi lahko bili nosilci razvoja. Velik delež starejših prebivalcev na nekem
območju kaže na gospodarsko slabitev in večanje socialne odvisnosti območja.

8. RAZVOJNE MOŽNOSTI
Izhodišče za opredelitev prostorskih razvojnih možnosti v občini je ocena stanja ter prikaz
obstoječih razmer na družbenem in gospodarskem področju, na področju infrastrukture ter
sociale in okolja. Mnenja anketiranih so zaradi poznavanja območja in osebnih izkušenj
dodatna pomoč pri odkrivanju razvojnih potencialov in oblikovanju usmeritev v prihodnosti.
· TURIZEM na PODEŽELJU
Največ možnosti za razvoj občine v prihodnosti anketiranci vidijo v različnih oblikah turizma.
To sta predvsem turizem na kmetijah in izletniški turizem v povezavi z ostalimi potenciali, ki
jih ponuja podeželje. Razvoj turizma v občini je glavna prioriteta, podana tudi v OPN-ju.
Turizem kot nosilna in povezovalna dejavnost ima vpliv na krepitev podeželskega kapitala.
Vloga turizma na podeželju je veliko bolj široka, kot si jo predstavljamo. Skrbi za ohranjanje
in poseljenost ter prepoznavnost kulturne krajine. Nanj se navezujejo dejavnosti, poleg
kmetijstva še gostinstvo, trgovina in druge storitvene dejavnosti.
V preglednici so predstavljeni obstoječi potenciali, ki predstavljajo naravne, kulturne,
zgodovinske in doživljajske zmožnosti občine. Izpostavili smo najbolj vroče turistične točke,
na katerih bi lahko temeljil nadaljnji razvoj turizma v občini ob navezavi na podeželske
potenciale, ki še niso dovolj razviti.
Preglednica 9: Turistični potenciali v občini Grad
NARAVNI

neokrnjena narava

POTENCIAL

krajinski park Goričko
mir
podeželsko okolje
čista voda

KULTURNI IN
ZGODOVINSKI
POTENCIAL

grad Grad
cerkev Marije Vnebovzete
Lednarjeva usnjarna - geološki muzej
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DOŽIVLJAJSKI
POTENCIAL
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Pütarov mlin
kripta
vaške kapelice
Doživljajski park Vulkanija
Turistično vozilo Dotto vlakec

V preglednici smo podali nekaj pomanjkljivosti na področju turizma v občini in predlagali
morebitne rešitve.
Preglednica 10: Pomanjkljivosti in usmeritve na področju turizma v občini
POMANJKLJIVOSTI
Nepovezanost obstoječe
turistične ponudbe.

PREDLOGI
· Oblikovanje turističnih programov s poudarkom na
vročih turističnih točkah občine (grad, cerkev,
doživljajski

park

Vulkanija),

ki

predstavljajo

zgodovinske, kulturne in doživljajske vsebine
območja. Zaradi raznovrstnih vsebin

programe

prilagoditi različnim ciljnim skupinam (npr. OŠ,
upokojenci); vključiti in povezati ponudbo z drugimi
turističnimi značilnostmi v sosednjih občinah.
· Boljša povezanost občine s Krajinskim parkom in
oblikovanje skupnih programov.

Dodatna popestritev v programu za vse obiskovalce je
»vlakec Oli«, ki obiskovalce zapelje po občini.
Nezadovoljiva turistična
infrastruktura:

- Povečati nastanitvene kapacitete in popestriti gostinsko
ponudbo s poudarkom na domači kulinariki.

- premalo nastanitvenih
kapacitet

- Spodbujati uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki
omogočajo razvoj turizma in promocijo lokalnih izdelkov:

- slaba gostinska ponudba
(posebej domače kulinarike)

· turistične kmetije s prenočitvami
· izletniške kmetije/vinotoči
· pridelava in predelava izdelkov ter prodajo teh
izdelkov na domu
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Predlagamo gostinsko in prenočitveno ponudbo na gradu
Grad, ki je najbolj obiskana točka v občini. Obiskovalci bi
tako imeli možnost se spočiti, okrepčati in prenočiti. Na ta
način bi obiskovalce lahko zadržali za dlje časa, s tem pa bi
ponovno zaživelo dogajanje na gradu.
Premajhna vključenost
tradicionalnih potencialov

V občini so številni rokodelci z bogatim znanjem in
izkušnjami. Ta znanja so neverjeten potencial, ki pa se
premalo prenaša na mlajše rodove.
· V okviru dopolnilnih dejavnosti
obujati
tradicionalna znanja in jih vključiti v turistično
ponudbo.

Nezadovoljiva infrastruktura Dograditi kolesarsko omrežje v občini in na ta način
za kolesarje
poskrbeti za varnost kolesarjev.
· Možnost izposoje koles in servis v občini bi
pomenil dodatno vzpodbudo za ljubitelje
kolesarjenja.

Če združimo vse ideje in potenciale, ki so na razpolago je občina lahko vzorčen primer okolju
prijaznega podeželskega turizma, ki bi temeljila na povezanosti naravnih in kulturnih
značilnosti območja, rabi lokalnih virov, pristnosti in gostoljubnosti domačinov ter domači
gorički kulinariki.
Preglednica 11: Drugi predlogi za razvoj občine v prihodnosti

POMANJKLJIVOSTI

PREDLOGI
Naravi prijazne oblike gospodarjenja

Opuščanje kmetijstva,
zaraščanje pokrajine in
premajhna vključenost
lokalnih virov

· Ekološko kmetovanje
- Z ekstenzivnim načinom kmetovanja bi lahko majhne in
razdrobljene kmetije ponovno oživele in tako skrbele za
ohranjenost pokrajine. Pogoji na tem območju so ugodni,
zato bi bilo smiselno spodbujati in usmerjati kmetije v ta
način kmetovanja. V občini je trenutno registrirana ena
ekološka kmetija.
- Izdelke pridelane na ekoloških kmetiji bi se lahko
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prodajalo na kmečki tržnici in neposredno na kmetijah.
Oznaka, da gre za ekološko pridelane izdelke bi pomagala
pri promociji in prodaji izdelkov. Smiselno bi bilo, da se
krog med pridelovalcem in potrošnikom sklene znotraj
občine. Pridelovalci bi lahko s svojimi izdelki oskrbovali
šolo in vrtec ter druge javne zavode v in izven občine.
· Dopolnilne dejavnosti na kmetijah
V povezavi z ekološkim kmetovanjem je smiselno razvijati
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki bi pomenile:
- dodatni dohodek na kmetiji
- izboljšana raba lokalnih virov in s tem ohranjanje
podeželske pokrajine
- razvoj podjetništva v občini
- povezanost in sodelovanje lokalnih skupnosti
V občini je registriranih 5 kmetij z različno ponudbo
dopolnilnih dejavnosti (Poslovni register Slovenije na
spletu, 2014).
· Usmerjanje v rabo obnovljivih virov energije
- kvalitetne površine gozda ponujajo možnost trženja z
lesom in lesnimi izdelki
- ugodni pogoji za koriščenje sončne energije
Ta dva vira sta lahko v prihodnosti pomemben energetski
vir.
Premajhno »koriščenje«
bližine meje

· Čezmejno sodelovanje
- projektno sodelovanje s čezmejnimi državami (Avstrija in
Madžarska) na področjih, ki koristijo obema stranema in sta
pri tem obe državi enakopravno zastopani
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- razvoj celotnega območja
- krepitev odnosov med sosednjimi državami
- možnosti za razvoj partnerstva, investicij, širitev trga v
druge države
Velik delež ostarelega
prebivalstva, ki nimajo
omogočene ustrezne oskrbe
v občini

· Medgeneracijski center
- osnovni namen je medgeneracijsko sodelovanje, ki bi
vključevalo:
- oskrbo starejšega prebivalstva v podeželskem okolju, sredi
neokrnjene narave, miru in čistega zraka
- sodelovanje med generacijami preko izvajanja raznih
aktivnosti; prenos znanja od starejših na mlajšo generacijo,
predvsem pa je namen bivanje in sožitje različnih generacij
- nova delovna mesta
- ohranjanje poselitve in podeželskega okolja
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9. SKLEP
Občina Grad je nastala leta 1998 z odcepitvijo od občine Kuzma. Je mlada in gospodarsko
šibko razvita občina. Nahaja se na skrajnem severovzhodu države, v pokrajini Goričko, v
neposredni bližini meje z Avstrijo in Madžarsko. Sestavlja jo sedem naselij, največje in hkrati
središčno naselje je Grad. Prevladuje gričevnat relief, kjer se je oblikovala razpršena poselitev
po slemenih in dolinah.
Obrobna lega je vplivala na to, da je območje bilo z vidika države dolga leta zapostavljeno in
manj privlačno, zato sodi med gospodarsko manj razvita območja. Z obrobnostjo je tudi
povezana prostorska in prometna odmaknjenost od večjih središč in drugih delov države.
Tako lahko delno potrdimo prvo hipotezo, ki smo jo zastavili v uvodu, da obrobni in obmejni
položaj neugodno vpliva na prostorski razvoj občine. Dobra stran skoraj obmejne lege je
možnost zaposlovanja v tujini, predvsem v Avstriji, v obliki sezonskih ali rednih zaposlitev.
Na ta način se izboljšuje gospodarska in socialna podoba občine. Manj industrializirano in
urbanizirano območje pa pomeni tudi bolj ohranjeno naravno okolje.
Prebivalstvo v občini se že desetletja zmanjšuje, prejšnje stoletje je bilo zaznamovano s
številni selitvami, najprej na sezonska dela, kasneje pa v obliki zdomstva ali izseljenstva. V
zadnjih letih gre predvsem za izseljevanje mlajše, izobražene delovne sile, ki si iščejo
zaposlitev drugje v Sloveniji ali tujini. Območje ima pestro zgodovinsko ozadje, namreč
celotno Prekmurje je bilo skoraj tisoč let priključeno k Madžarski državi. Določene posledice
so se ohranile vse do danes, ki se kažejo v razpršenem vzorcu poselitve in »dedno pravo«, ki
je povzročilo razdrobljeno zemljiško posest. Tak tip poselitve ni najbolj ugoden za umeščanje
nekaterih dejavnosti v prostor, predvsem pri opremljanju z gospodarsko infrastrukturo. Na
račun zemljiške politike so se oblikovale majhne kmetije, ki so se ohranile vse do danes in na
trgu niso najbolj konkurenčne. Hipotezo, da je zgodovinski razvoj vplival na prostorski razvoj
občine lahko potrdimo.
Občina se sooča s številnimi problemi, ki so značilni za obrobna podeželska območja.
Primanjkujejo delovna mesta, mladi se odseljujejo, prebivalstvo se stara. Nekoč prevladujoča
dejavnost kmetijstvo, izgublja na pomenu, nadomeščajo ga storitvene in kvartarne dejavnosti.
Poleg deagrarizacije je opuščanje kmetijske dejavnosti posledica neugodne zemljiške politike
in naravnih razmer. Mladi v tej dejavnosti ne vidijo prihodnosti, zato opuščanje te dejavnosti
lahko pomeni zaraščanje in izumiranje kulturne krajine.
Prebivalstvena slika v občini ni vzpodbudna, število starejših se povečuje, naravni prirastek je
že več let negativen, s tem je povezano odseljevanje, predvsem mlajše generacije, kar za
prihodnost občine ni najboljša popotnica. Zastavljena hipoteza, da sta deagrarizacija in
neugodni demografski trendi ključni razvojni problem v občini lahko v celoti potrdimo.
Občina se nahaja v zavarovanem območju Krajinski park Goričko in na območju Natura
2000, kamor se je uvrstila zaradi visoke ohranjenosti okolja in biotske raznovrstnosti.
Prioriteta parka je zavzemanje za ohranjenost podeželske pokrajine, usmerjanje k naravi
prijaznih oblik gospodarjenja. Lokalno prebivalstvo se vse bolj zaveda varovanja naravnega
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okolja in postaja okoljsko bolj ozaveščena. Odlična priložnost za občino se kaže predvsem v
turistični dejavnosti v povezavi z drugimi podeželskimi viri.
Varstveni režimi na območju parka postavljajo določene omejitve, pri kakršnihkoli posegih
ali dejavnostih v prostor. Tako je pri pripravi prostorskih dokumentov potrebno upoštevati
naravovarstvene smernice in zakonski okvir te institucije. Hipotezo o tem, da varstveni režimi
na območju Krajinskega parka Goričko neugodno vplivajo na prostorski razvoj občine delno
potrdimo.
Na podlagi strokovnih analiz smo podali nekatere usmeritve občine v prihodnosti. Ta bi naj
predvsem temeljila na turizmu v povezavi s podeželskimi viri. Naravni, kulturni in
doživljajski potenciali, ki jih občina ponuja, bi lahko ob bolj povezani turistični ponudbi
usmerjali bodoči razvoj občine. Povezava z ekološkim kmetovanjem in dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijah bi pripomogla k razvoju lokalnih virov in dobrin ter s tem poskrbela
za poseljenost in ohranjenost naravne krajine.
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10. SUMMARY
The municipality of Grad was formed in 1998 after splitting from the municipality of Kuzma.
It is a young and underdeveloped municipality located in Goričko, the far North-Eastern part
of Slovenia, close to the Austrian and Hungarian borders. It consists of seven settlements,
Grad being the largest and central settlement. Hilly relief with dispersed settlements on ridges
and valleys dominates the area.
Peripheral position is the reason the municipality has been overlooked by the state for many
years. This has led to an economically underdeveloped area. The position also affects the
distance to larger cities and other regions. Thus, we can partially confirm the first hypothesis
stated in the introduction, namely that the peripheral position has a negative influence on
spatial development of the municipality. Being situated close to the border has positive sides
as well. There is a possibility of employment in Austria, be it seasonal or full-time. This way
the municipality is improving its economic and social image. The less industrialized and
urbanized area of Grad is indicative of environment preservation.
The population has been decreasing for decades. It was in the 20th century that people of Grad
started moving away, first for seasonal jobs which later on turned to emigration. Lately,
young adults have been seeking employment elsewhere in Slovenia or abroad. The area is
historically rich, as it was, together with the rest of Prekmurje, under Hungary for almost a
thousand years. Consequences are still seen today in the form of property fragmentation
caused by the law of succession of the time, and dispersed settlement. The latter caused
property fragmentation. This type of settlement was not favourable for launching activities,
especially when building economic infrastructure. As a result of succession law, small farms
were formed and they still exist. However, they are not fully competitive. We can confirm the
hypothesis that the historical development of the municipality influenced spatial development.
The municipality has many problems to deal with, all typical of peripheral countryside. There
is a lack of employment, the younger generation is emigrating, and the population is growing
older. Agriculture used to be the dominant activity, but is now losing its importance. It has
been substituted by service and quaternary sector activities. The reasons for the decline of
agriculture besides deagrarisation, are adverse land policies and natural conditions. As
younger generations see no future in agriculture, it could lead to overgrowing of cultivated
land and cultivated landscape.
The demography of the municipality is discouraging. The number of older population is
growing and the natural increase has been negative for years. This is connected to emigration,
especially of the younger generation, which puts the municipality in a difficult position in the
future. We can confirm the stated hypotheses that deagrarisation and demographic trends are
key development problems in the municipality.
The municipality is situated in the protected area of Krajinski park Goričko (Goričko Nature
Park). It is also a part of Natura 2000 due to its nature preservation and biodiversity. The park
strives to preserve the countryside and establish nature-friendly management. The local
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population is getting more and more aware of nature preservation. The municipality's main
objective in the future is to encourage tourism in connection with other sources of the
countryside.
Protection arrangements in the park enforce certain regulations on activities which affect the
physical environment. Thus, when preparing spatial planning documents, it is necessary to
abide to conservation guidelines and legal framework of the institution. We can partially
confirm the hypothesis that protection arrangements of Krajinski park Goričko are adverse to
spatial development.
Based on expert analyses, we suggest future course directions for the municipality. The
emphasis is on tourism in connection with the sources of the countryside. Natural, cultural
and adventure potentials could be the future agents of development in the municipality. The
connection with organic farming and supplements to farming could also contribute to the
development of local sources which would affect the population density and preservation of
natural landscape.
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