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Izvleček
Turizem na območju krajinskih parkov Jeruzalemsko-ormoške gorice ter Ljutomerski ribniki
in Jeruzalemske gorice
Krajinska parka Jeruzalemsko-ormoške gorice ter Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice
sta del Jeruzalemskih goric. Njun namen zavarovanja ni povsem jasen, vendar predvidevam,
da je ključni razlog ohranjanje značilne kulturne pokrajine. V zaključni seminarski nalogi sem
najprej prikazala pomembnejše naravno- in družbenogeografske značilnosti. Osrednji del
naloge predstavlja turistično ponudbo območja in njene razvojne priložnosti. Ker gre za
vinorodno pokrajino, je poudarek na podeželskem turizmu v povezavi z vinogradništvom, ki
ima dolgoletno tradicijo in je danes pomemben element turistične ponudbe. Ni pa le
podeželski turizem tisti, ki privablja turiste. Danes si želi vse več turistov preživeti svoje
počitnice čim bolj aktivno in atraktivno. Bogata paleta športnorekreacijskih dejavnosti to
zagotovo omogoča. Nikakor pa ne smemo pozabiti na kulturno dediščino območja, ki je s
številnimi zgodovinskimi spomeniki, bogatim naborom tradicionalnih prireditev in pristno
etnološko dediščino, prav tako dobro obiskana. Poleg vseh teh znamenitosti pa ima turizem na
tem območju še velik potencial. Kljub temu ne smemo pozabiti na dejstvo, da gre za
zavarovano območje in da je tako potrebno razvijati turizem, ki bo temeljil na trajnostnem in
sonaravnem razvoju.
Ključne besede: turistična geografija, krajinski park, Jeruzalemske gorice, turistična
ponudba.

Abstract
Tourism in the area of Jeruzalemsko-ormoške gorice and Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske
gorice Landscape Parks
The Jeruzalemsko-ormoške gorice and Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice Landscape
Parks are part of the Jeruzalemske gorice region. Since the reason for their establishment is
not entirely clarified, it can be considered that the key reason is maintaining distinctive
cultural landscape. In the paper are presented significant natural- and social geographical
features of the area. The central part of the paper points out the area's tourist attractions and its
development opportunities. Because it is a wine-growing region, the focus is on rural tourism
in relation to wine, which has a long tradition and is today an important element in tourism. In
addition to rural tourism and wine tourism, the region offers a wide range of sport and
recreational activities. Today, more and more tourists are interested in spending their holidays
as actively as possible. Also, it is to mention the cultural heritage of the area with many
historical monuments, rich set of traditional events and traditional ethnological heritage. By
fact, the tourism development has great potential in the area. Nevertheless, bearing in mind
that it is a protected area, it is necessary to develop tourism based on sustainable development.
Key words: geography of tourism, landscape park, Jeruzalemske Gorice, tourism offer.
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1. UVOD
V Sloveniji prevladujejo obmorski, gorski in zdraviliški turizem. Kljub temu na pomenu
pridobivajo še druge oblike turizma. Vse bolj zanimiv postaja podeželski turizem in z njim
povezan podeželski način življenja, saj postajajo čisto okolje, mir in domača hrana vse bolj
privlačni motivi turistov pri izbiri načina in lokacije preživljanja dopusta.
V krajinskih parkih Jeruzalemsko-ormoške gorice ter Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske
gorice1 je podeželski turizem pomemben del turistične ponudbe, a ne edini. Vinogradništvo,
ki označuje to pokrajino, ima dolgoletno tradicijo, ki so jo domačini znali dobro izkoristiti.
Tako vino, pestra pokrajina, bogata kulturna dediščina, odlična kulinarika in številne
prireditve pritegnejo številne obiskovalce.

1.1.

Namen in cilji

Namen zaključne seminarske naloge je proučiti turistično ponudbo krajinskih parkov v
Jeruzalemskih goricah ter analizirati, kakšne učinke ima turizem na obravnavano območje in
kakšne so njegove razvojne priložnosti.
Glavni cilji naloge so:
- predstaviti pomen krajinskih parkov,
- analizirati postopek in namen zavarovanja obravnavanih krajinskih parkov,
- predstaviti osnovne naravno- in družbenogeografske značilnosti obravnavanih
krajinskih parkov,
- predstaviti in analizirati njuno turistično ponudbo,
- ugotoviti značilnosti turističnega povpraševanja,
- predstaviti različne vrste turizma, ki so se tukaj razvile,
- podati oceno stanja turizma v krajinskih parkih,
- ugotoviti učinke, ki jih ima turizem na pokrajino
- in ugotoviti turistične potenciale, ki jih krajinska parka še nudita.

1.2.

Delovne hipoteze

Delovne hipoteze so naslednje:
1. Naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti so imele velik vpliv na razvoj
turizma.
2. Turizem se kljub zavarovanju neomejeno razvija.
3. Največji pomen in nadaljnje razvojne priložnosti ima vinski turizem.
4. Skupni pozitivni vplivi presegajo negativne vplive turizma.
5. Turizem na tem območju ima velik razvojni potencial.

1.3.

Potek in metode dela

Pri izdelavi zaključne seminarske naloge sem uporabila kabinetne in terenske metode dela. Še
pred začetkom pisanja sem začela s pregledom in zbiranjem obstoječe literature in virov, ki so
bili uporabni in primerni za mojo izbrano temo. V prvem delu naloge, pri predstavljanju in
1

Krajinski park Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice ima v ustreznem odloku o zavarovanju parka
poimenovanje navedeno z malimi začetnicami (Krajinski park ljutomerski ribniki in jeruzalemske gorice), kar ni
v skladu s pravopisnimi pravili, zato sem se odločila za uporabo velikih začetnic v poimenovanju.
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opisovanju osnovnih značilnosti, sem uporabila metodo zbiranja virov. Pri poglavju o
naravno- in družbenogeografskih značilnostih sem zbrala in pregledala že obstoječo
strokovno literaturo in kartografsko ter slikovno gradivo, ki se navezuje na obravnavano
območje oziroma njegovo širše zaledje. Pri tem sta mi bila v veliko pomoč Belčeva
znanstvena monografija Ljutomersko-ormoške gorice: agrarna geografija in zbornik
slovenskih geografov Spodnje Podravje s Prlekijo: možnosti regionalnega in prostorskega
razvoja. V poglavjih, kjer sem predstavila pomen krajinskih parkov in analizirala postopek ter
namen zavarovanja obravnavanih krajinskih parkov, sem si pomagala predvsem z
magistrskim delom Tine Mikuš Stanje in perspektive krajinskih parkov v Sloveniji,
znanstveno monografijo Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji ter s spletno stranjo
Uradnega lista Republike Slovenije, kjer sem se seznanila z zakonodajo na tem področju.
Spletne vire, ki jih je kar veliko, sem uporabljala predvsem pri popisu obstoječe turistične
ponudbe, katero sem tudi analizirala.
Za pridobivanje podrobnejših in aktualnih podatkov sem se odpravila na teren, kjer sem
opravila pogovor z zaposlenimi na Turistično informacijskih centrih v Ormožu, Ljutomeru in
na Jeruzalemu. S pomočjo pogovora sem ugotovila določene pomanjkljivosti in prednosti
turistične ponudbe ter izvedela nekatere značilnosti turističnega povpraševanja na tem
območju. Na terenu sem si še podrobneje ogledala nekatere pomembnejše (potencialne)
turistične znamenitosti in druge elemente turistične ponudbe.
Statističnih podatkov o številu prihodov in prenočitvah turistov, strukturi turistov glede na
državno pripadnost in sezonskem poteku obiska za obravnavano območje krajinskih parkov
ni, zato sem zbrala podatke za občini Ljutomer in Ormož, v katerih se parka nahajata. Nekaj
podatkov so mi posredovali na Turistično informacijskih centrih, nekaj pa sem jih zbrala s
pomočjo SI-STAT podatkovnega portala na spletni strani Statističnega urada Republike
Slovenije (SURS).
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2. ZAVAROVANA OBMOČJA
»Zavarovana območja so obsežne ekosistemske celote z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti
in krajinske pestrosti. Namen varstva teh območij je ohranjanje naravnih vrednot, že
omenjenih biotske raznolikosti in krajinske pestrosti, pa tudi ohranjanje kultur in kulturne
krajine, ki jo je skozi stoletja ustvaril človek« (Vugrin, 2005, str. 23).
Zavarovano območje je po definiciji Svetovne zveze za ohranitev narave (v nadaljevanju
IUCN), »območje kopnega ali morja, namenjeno zavarovanju in ohranjanju biotske
raznovrstnosti, naravnih in pripadajočih kulturnih virov, z upravljanjem na podlagi pravnega
zavarovanja ali drugih učinkovitih sredstev« (Parks … 1994; cv: Mikuš, 2006, str. 13).
IUCN kategorizira vsa zavarovana območja v šest skupin, ki so navedene v spodnji tabeli.
Tabela 1: Kategorizacija zavarovanih območij IUCN.
strogi naravni rezervat / naravno območje
Kategorija I
narodni park
Kategorija II
naravni spomenik
Kategorija III
zavarovani habitati rastlinskih in živalskih vrst
Kategorija IV
Kategorija V
zavarovana pokrajina
zavarovana območja naravnih virov
Kategorija VI
Vir: Hribar, Šmid Hribar, Erhatič, 2011, str. 12.

V Sloveniji so zavarovana območja kategorizirana v Zakonu o ohranjanju narave (v
nadaljevanju ZON), kjer so območja opredeljena na širša in ožja (ZON, 2004: 53. člen).
Ključna kriterija za kategorizacijo po ZON-u sta cilj in namen zavarovanja določenega
območja, ki določata dopustno stopnjo človekovega vpliva. Pri ožjih je dopuščena manjša ali
celo nična stopnja človekovega vpliva, pri širših pa je le-ta do neke mere dopuščena (Hribar,
Šmid Hribar, Erhatič, 2011).
Tabela 2: Kategorizacija zavarovanih območij po ZON.
Ožja zavarovana območja
Širša zavarovana območja
naravni spomenik
narodni park
naravni rezervat
regijski park
strogi naravni rezervat
krajinski park
Vir: ZON-UPB, 2004; 53. člen.

Krajinski park, katerega značilnosti bom kasneje opisovala, spada po kategorizaciji IUCN v
kategorijo V, kjer je opredeljen kot zavarovano območje, ki se upravlja pretežno zaradi
varstva krajine in rekreacije. Po slovenski zakonodaji pa krajinski park, skupaj z narodnim in
regijskim parkom, uvrščamo med širša zavarovana območja.
Krajinski park je najmilejša oblika varovanja in se ohranja s trajnostno rabo zemljišča (Mikuš,
2006).

2.1.

KRAJINSKI PARK

Termin »krajinski park« kot kategorija in definicija je bil v Sloveniji prvič opredeljen leta
1970, v Zakonu o varstvu narave (v nadaljevanju: ZVN). 7. člen ZVN določa, da je izhodišče
za izvajanje varstva narave naravovarstveno vrednotenje pokrajinskih območij. Na podlagi letega se pokrajinska območja zavarujejo kot narodni parki, naravni rezervati ali kot krajinski
parki. Slednji so v 8. členu, istega zakona, definirani kot »…večja naravno zaključena
3

pokrajinska območja s prvobitno ali kultivirano naravo, ki jo odlikujejo naravne znamenitosti
ali krajinske lepote, kulturni spomeniki oziroma spomeniki človekovega dela in ji dajejo
poseben značaj ter imajo rekreacijski pomen« (ZVN, 1970, 7. in 8. člen).
Slika 1: Shematičen prikaz definicije pojma »krajinski park« po ZVN.

Vir: Mikuš, 2006, str. 16.

11 let kasneje (1981) je v slovenski zakonodaji sledil nov zakon o varovanju narave: Zakon o
naravni in kulturni dediščini (v nadaljevanju: ZNKD), ki je zakonsko postavil drugo definicijo
krajinskega parka. 17. člen ga je opredelil kot: …območje kultivirane narave, ki združuje
značilno krajino s sestavinami naravne in kulturne dediščine in je namenjeno predvsem
rekreaciji in ohranitvi značilne pokrajine, kakor tudi območje v ekstremnejših klimatskih in
geomorfoloških razmerah ter v visokogorski ali alpski vegetacijski stopnji. Namenjeno je
vzdrževanju in krepitvi naravnega ravnotežja in ohranjanju spomina na pomembne dogodke
in osebnosti (ZNKD, 1981; 17. člen).
V tem zakonu je krajinski park opredeljen le kot območje kultivirane narave. Prvobitna
narava, ki je bila opredeljena v ZVN, se tukaj več ne omenja. Namesto naravne znamenitosti
ali krajinske lepote, kulturnih spomenikov oziroma spomenikov človekovega dela pa se uvede
nov termin »naravna in kulturna dediščina«. Le-ta je v 2. členu tega zakona definirana kot
»nepremičnine, premičnine, in njihove skupine, območja in posamezni deli narave, ki imajo
4

za Slovenijo ali njeno ožje območje kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost«
(ZNKD, 1981; 2. člen).
Slika 2: Shematičen prikaz definicije pojma »krajinski park« po ZNKD.

Vir: Mikuš, 2006, str. 18.

Slika 3: Shematičen prikaz odnosov med pojmi »naravna in kulturna dediščina«, »naravna
znamenitost« in »krajinski park« po ZNKD.

Vir: Mikuš, 2006, str. 17.

Aktualni zakon, Zakon o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON-UPB2), ki je bil sprejet leta
2004, v 71. členu definira krajinski park kot »območje s poudarjenim kakovostnim in
dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko
vrednost« (ZON-UPB2, 2004).
V zakonodajo se s tem zakonom vpelje še termin »naravna vrednota«, ki obsega vso naravno
dediščino nekega območja (4. člen). Tako je opredeljen še tretji izraz, ki na nek način opisuje
tisto, kar sta opisovala tudi že termina »naravna znamenitost« iz leta 1970 in »naravna
dediščina« iz leta 1981 (Mikuš, 2006).
5

Če povzamem, se je definicija krajinskega parka ves čas spreminjala. Z vsakim zakonom se je
na novo definirala in vsebinsko le delno povzela prejšnjo. Ključnega pomena pri definiranju
krajinskega parka pa je, da je nenehno prisoten medsebojni vpliv človeka in narave ustvaril
neko pokrajino, ki ima visoko estetsko, ekološko, biodiverzitetno ali kulturno vrednost, katero
je potrebno ohraniti. Poudarja se še pomembnost zagotavljanja možnosti rekreacije in
možnost turizma, ki temelji na življenjskem stilu in gospodarski dejavnosti lokalnega
prebivalstva.

2.2.

TURIZEM IN ZAVAROVANA OBMOČJA

Zavarovana območja so praviloma poseljena kulturna pokrajina, v kateri so prisotne različne
gospodarske dejavnosti. V takih območjih se prepletajo različne rabe prostora, za katere so
včasih značilni nasprotujoči si interesi, ki med seboj niso vedno usklajeni. Ena pogosto
prisotnih dejavnosti je turizem, ki je na zavarovanih območjih že tradicionalno prisoten in
predstavlja pomembno razvojno možnost (Cigale, Lampič, Mrak, 2010).
Tako ta območja nudijo obiskovalcem naravne in druge kakovosti, hkrati pa turizem in
rekreacija ta območja vse bolj sooblikujeta. Zato je pomembno, da vemo v kolikšni meri sta
skladni varstvena in turistična funkcija zavarovanih območij (Cigale, Lampič, Mrak, 2010).
Nek kompromis med varstvom narave in razvojem turizma bi lahko našli z oblikovanjem
etičnega oziroma odgovornega turizma, ki:
- temelji na doživljanju in spoznavanju narave,
- omogoča gospodarski in socialni razvoj lokalnemu prebivalstvu,
- išče ravnotežje med povpraševanjem turistov in ohranjanjem narave (Parki v Sloveniji,
2006).
Izhodišče takšnega turizma je ponudba za ljudi, ki cenijo kraje, kjer je stopnja narave in
kulturne ohranjenosti najvišja, uživajo v krajih, ki ponujajo mir, sprostitev, doživljanje
neokrnjene narave in številne aktivnosti, povezane z naravo (sprehajanje, kolesarjenje,
jahanje, lov ipd.).

3. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH GEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
3.1.

LEGA IN OMEJITEV

Slovenske gorice, kot največje terciarno gričevja v Sloveniji, je Kert (1991, str. 28) v svoji
regionalizaciji razdelil na Zahodne, Srednje in Vzhodne Slovenske gorice. Podrobnejše
regionalizacije se je lotil Belec (1968, str. 7), ki je za Vzhodne Slovenske gorice uporabljal
termin Ljutomersko-ormoške gorice, po njunih dveh gravitacijskih centrih Ljutomer in
Ormož, ki ležita na obrobju gričevja. Na podlagi agrarnega gospodarstva je Ljutomerskoormoške gorice delil še naprej na Zahodne in Vzhodne Ljutomersko-ormoške gorice.
Vzhodne ali tudi Jeruzalemske gorice (Jeruzalem kot osrednja in najvišja točka tega predela)
je označil kot izrazito vinorodne, medtem ko je za Zahodne Ljutomersko-ormoške gorice
vinogradništvo manjšega pomena. Meja med njima poteka po dolini Pavlovskega potoka, ki
prav tako določa zahodno mejo obravnavanih krajinskih parkov. Tako krajinska parka
Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice ter Jeruzalemsko-ormoške gorice spadata v
Vzhodne Ljutomersko-ormoške gorice ali Jeruzalemske gorice.
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Slika 4: Shematičen prikaz uvrstitve obravnavanih krajinskih parkov glede na regionalizacijo
Slovenskih goric.
Slovenske gorice
Srednje Slovenske gorice

Zahodne Slovenske gorice
Vzhodne Slovenske gorice /
Ljutomersko-ormoške gorice

Vzhodne Ljutomersko-ormoške
gorice / Jeruzalemske gorice

KP Ljutomerski ribniki in
Jeruzalemske gorice

Zahodne Ljutomerskoormoške gorice

KP Jeruzalemsko-ormoške gorice

Vir: Belec, 1968. Avtorica: Mateja Lukman, 2013.

Jeruzalemske gorice se naprej delijo še na manjše mikroregije, katere avtor poimenuje
submikroregije, saj med njimi ni velikih razlik. Severni del zavzemajo Vzhodne Ljutomerske
gorice, ki so najbolj tipična vinorodna regija, osrednji in vzhodni del Miklavško-koške gorice
ter zahodni del Ivanjkovske gorice (Belec, 1968).
Obrobje Jeruzalemskih goric je opredeljeno s Spodnjim Murskim poljem in Spodnjo
Ščavniško dolino na severu, na vzhodu jih omejujejo hrvaške Medžimurske gorice, na jugu
Spodnje Podravje med Ormožem in Središčem ob Dravi, na zahodu pa že omenjeni Pavlovski
potok in Zahodne Ljutomersko-ormoške gorice.
Slika 5: Ljutomersko-ormoške gorice in njihovo obrobje.

Vir: Belec, 1968, str 9.
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Krajinski park Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice
Krajinski park je bil razglašen 3. junija 1976 v občini Ljutomer. Njegov obseg je bil
opredeljen s katastrskimi občinami Slamnjak, Gresovščak, Plešivica, Ilovci in Radomerje ter
površino 1346 ha oziroma 13,46 km2. Naselja, ki se nahajajo v tem parku so: Jeruzalem,
Plešivica, Ilovci, Gresovščak, Slamnjak, Cuber, Radomerščak, Radomerje, Železne dveri in
Podgradje (Odlok o razglasitvi …, 1976).
Krajinski park Jeruzalemsko-ormoške gorice
Ko je Jeruzalemske gorice leta 1992 razdelila nova občinska meja med Ljutomerom in
Ormožem, so Ormožani 30. oktobra istega leta, razglasili svoj krajinski park. Njegov obseg je
bil opredeljen s katastrskimi občinami Žerovinci, Cerovec Stanka Vraza, Veličane, Mihalovci,
Mali Brebrovnik, Veliki Brebrovnik, Vinski Vrh, Miklavž pri Ormožu, Kajžar in Vuzmetinci.
To so tudi naselja, ki se nahajajo v parku, manjkajo le še Svetinje in Trstenik, ki sta nastali z
odcepitvijo od Mihalovcev. Park je večji od ljutomerskega, zavzema 1911 ha oziroma 19,11
km2 (Odlok o razglasitvi …, 1992).
Jeruzalemske gorice obsegajo 66 km2 (Belec, 1986) površine, skupna površina obeh
krajinskih parkov pa nekaj več kot 32 km2 (Atlas okolja, 2013), kar pomeni, da parka
zavzemata skoraj polovico celotnih Jeruzalemskih goric.
Slika 6: Prikaz obravnavanih krajinskih parkov in prikaz naselij, ki ju sestavljajo (odebeljena
črta je občinska meja in hkrati meja med parkoma).

Vir: Geopedia, 2013.

Vir: Atlas okolja, 2013.

Mencinger (2004, str. 97) je eden od tistih, ki obravnava obravnavano območje kot sklenjeno
celoto. Omenja, da sta imeni krajinskih parkov le papirnati imeni in da sta težko uporabni za
turiste, tako tuje kot domače, ter da bi z malo dobre volje skupno ime Jeruzalemske gorice
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lahko bilo sprejemljivo za obe občini. Dodaja še, da se s tem po nepotrebnem odreka zanimivi
promocijski zgodbi o imenu Jeruzalem.
Tudi Erhatič (2009, str. 334) omenja nesmisel, da se sicer na enovitem območju
Jeruzalemskih goric nahajata dva krajinska parka. Opisuje tudi nenavadno mejo, ki je
posledica upravne delitve območja na občine in ki na določenih mestih prereže vinograde in
gozdove.
Menim, da bi z nekoliko več sodelovanja med občino Ljutomer in Ormož obravnavano
območje lahko postalo en krajinski park, z imenom Krajinski park Jeruzalemske gorice. Tako
bi se lahko rešili teh zapletenih imen parkov, ki jih veliko domačinov, kaj šele turistov, sploh
ne pozna. Zato bom tudi sama v nadaljevanju naloge obravnavala oba krajinska parka kot
celoto, predvsem zaradi boljše preglednosti.

3.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.2.1. GEOLOŠKE IN RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Obravnavano območje je v celoti prekrito z usedlinami, kot so prod, pesek in lapor
oligocenske, miocenske in pliocenske starosti (Ogrin, 2009).
Južna polovica skupnega območja parkov je v večini prekrita s peskom in peščenim laporjem
miocenske starosti, severna polovica pa s pliocenskim peskom, prodom in vložki gline. Na
skrajnem severu je reka Kostanjevica nasula soliflukcijski, deluvialni in proluvialni material
mlajše, kvartarne starosti. Ostali večji vodotoki, kot so Pavlovski in Brebrovniški potok ter
potok Libanja, so nasuli »puhličasto« glino enake starosti. Na območju Podgrajskih oziroma
Ljutomerskih ribnikov pa se je zaradi večjih površin stoječe vode odložil organogeni
barjanski material, prav tako kvartarne starosti.
Slika 7: Geološka karta obravnavanih krajinskih parkov.

Vir: Geološki zavod Slovenije, 2013.
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V omenjenih usedlinah so geomorfološki procesi izoblikovali različne reliefne oblike, na tem
območju predvsem slemena, grape, doline in terase (Spodnje Podravje …, 1996).
Preko območja krajinskih parkov poteka razvodno sleme med Muro in Dravo, od katerega so
se proti jugu izoblikovala več kilometrov dolga stranska slemena, ki sta jih ustvarila
Pavlovski potok in Libanja, med tektonskim dviganjem že uravnavanega sveta. Doline so
ozke, širše so le dolina Pavlovskega potoka, Libanje in Kostanjevice (Krajevni leksikon,
1980).
Glede na geomorfološki razvoj prevladuje rečno-denudacijski tip reliefa. Ta tip je razvit na
območjih iz vododržnih kamnin, torej tam kjer prevladuje površinski odtok vode. Znotraj tega
tipa ločimo akumulacijski in destrukcijski relief. Prvi prevladuje ob večjih vodotokih, kjer se
odlagajo prod, pesek, glina in melj. Za drugi, destrukcijsko rečno-denudacijski relief pa je
značilno prepletanje dolin in vmesnih slemen (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Recentni geomorfološki pojavi, ki se najpogosteje pojavljajo, še posebej na pobočjih z
debelejšim slojem prepereline in prsti, so manjši zdrsi oziroma usadi ter plazovi. Njihovo
pogostost je še dodatno povečal človek, s posrednimi vplivi v labilno preperelinsko plast. Na
najbolj prizadetih območjih prihaja do opuščanja obdelovalnih površin in s tem propadanja
kulturne pokrajine (Spodnje Podravje …, 1996).
Na celotnem območju prevladujejo nadmorske višine od 200 do 300 m, le v okoliških gričih
Jeruzalema (345) ta poraste nad 300 m. Povprečen naklon površja v Slovenskih goricah je
med 5 in 10° (Spodnje Podravje …, 1996). Velik pomen v gričevnatem svetu pa ima
ekspozicija pobočja, katere vpliv so poznali že naši predniki, ki so na sončnih, južnih
pobočjih izkrčili gozd za potrebe vinogradništva (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Slika 8: Gričevnata pokrajina Jeruzalemskih goric.

Avtorica: Mateja Lukman, 2013.

3.2.2. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI
Hidrologija ima v Slovenskih goricah zelo pomembno vlogo pri razčlenitvi površja. Vodotoki
so s površinskim odtekanjem s slemen in pobočij v nižje ležeče doline izoblikovali številne
grape in dole, ki potekajo prečno na glavno slemenitev. Po njih se ob večjih količinah padavin
in ob taljenju snega pojavijo manjši vodotoki, ki se izlivajo v potoke na dnu dolin. Rečna
mreža je gosta zaradi mehkih karbonatnih kamnin, vendar so vodotoki zaradi razgibanega
reliefa kratki (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
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Na območju krajinskih parkov poteka razvodnica med Muro in Dravo. Večji vodotoki, ki se
izlivajo v Dravo, so Pavlovski in Brebrovniški potok ter Libanja. V Muro oziroma še prej v
Ščavnico pa se izliva le potok Kostanjevica.
Vsi navedeni vodotoki imajo hudourniški značaj, kar se kaže v hitrem naraščanju in upadanju
pretoka. Visoke vode nastajajo zaradi kopnenja snega, dolgotrajnih spomladanskih in
jesenskih padavin, poleti pa so možne ob večjih nalivih. Strmec voda je minimalen tako v
ožjih, povirnih delih, kot v širših, spodnjih delih. Zaradi tega vode velikokrat zastajajo in tako
poplavljajo dolinska dna. Največkrat ob kombiniranju vpliva kopnenja snega in
spomladanskega deževja (Belec, 1968).
V Podgradju pri Ljutomeru je še 8 ribnikov, na površini 11 ha, v lasti Ribiške družine
Ljutomer (Ribiška družina Ljutomer, 2013).

3.2.3. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Podnebje na območju celotnih Slovenskih goric je prehodno celinsko podnebje. Označujeta
ga visoka letna amplituda temperature in razmeroma majhna količina padavin
(Klimatogeografija Slovenije, 1995).
Med najpomembnejše modifikatorje lokalnih klimatskih razmer v gričevnatem svetu sodi
relief, ki z ekspozicijo in naklonom pobočij še posebej vpliva na temperaturne razmere
podnevi (vpliv na sončno obsevanje, temperaturo v zraku in tleh ter na vlažnost tal itd.), z
relativno višino pa ponoči (stekanje hladnejšega zraka v dolino). Zaradi teh topoklimatskih
značilnosti se glede na številne meritve in modele, nekaj deset metrov nad dnom dolin in
ravnin, prične pojavljati tako imenovani termalni pas. Oblikuje se zvečer, ponoči in zjutraj
zaradi stekanja hladnejšega zraka v dolino. Tako so v termalnem pasu v primerjavi z
nižinskim svetom višje minimalne temperature, manjša pogostost slane in višja insolacija
(Spodnje Podravje …, 1996).
V tabeli 4 sem prikazala klimatske podatke meteorološke postaje Jeruzalem (345 m) za
obdobje 1971 – 2000. Novejših podatkov ni možno prikazati, saj je postaja v letu 2008
prenehala delovati. Nadomestila jo je postaja v Ivanjkovcih, katere podatkov ni mogoče
upoštevati, saj je lokacija nove postaje za več kot 100 m nižje.
Dolgoletna povprečna temperatura zraka na tem območju je okrog 10°C. Povprečne januarske
temperature se gibljejo okrog 0°C, povprečne julijske pa okrog 20°C. Za prehodno celinsko
podnebje je značilno, da so aprilske temperature višje od oktobrskih oziroma so približno
enako visoke. Povprečna letna količina padavin je 935 mm, kar spada v rang predvidenih
padavin za ta tip podnebja (od 800 do 1000 mm). Razporeditev padavin med letom kaže na
celinski padavinski režim z viškom poleti in nižkom pozimi. Kljub višku padavin poleti, je
zaradi povečanega izhlapevanja prisotna suša, ki kmetom povzroča škodo na pridelku.
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Prav tako je letni presežek padavin pogostokrat v obliki
poletnih neviht. Nevihte pa se občasno sprevržejo v huda neurja z močnim vetrom in točo, ki
prav tako poškodujejo pridelke. Včasih so sadna drevja in vinogradi tako poškodovani, da več
let sploh ne obrodijo (Novak, 2003).
Tabela 3: Povprečne temperature in povprečna količina padavin po mesecih za merilno
postajo Jeruzalem, obdobje 1971 – 2000.
Povp. T (°C)
Povp. količina
pad. (mm)

jan
- 0,2
42

feb mar
1,8 5,8
47 59

apr
10,0
71

maj
15,0
84

jun
jul
17,9 19,9
109 101

avg
19,7
97

sep okt nov
15,7 10,3 4,5
91
85
87

dec
1,0
64

leto
10,1
935

Vir: Državna meteorološka služba, 2013.
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3.2.4. PRST, RASTJE IN RABA TAL
Glavni dejavniki, ki so vplivali na razvoj različnih prsti na tem območju, so razlike v reliefnih
oblikah, v kamninah in z njimi povezane različne vodne značilnosti. Pomembno vlogo pa je
imel tudi človek z obdelovanjem zemlje (Spodnje Podravje …, 1996).
Lovrenčak (1996, str 38-41) je v svoji pedogeografski regionalizaciji v vzhodni del
Slovenskih goric uvrstil evtrično rjavo prst na laporju in psevdoglej. Evtrične rjave prsti, ki so
značilne za gričevnato površje, se razvijejo na mehkih karbonatnih kamninah, v našem
primeru na laporju in peščenjaku ter v nižjih predelih na produ. Zaradi ugodnih lastnosti prsti
za kmetovanje, jim je človek z globokim oranjem (rigolanjem), prekopavanjem ter velikim
premeščanjem prsti in matične podlage, kar je potrebno za urejanje kulturnih teras, spremenil
zgradbo profila prsti ter jim poenotil mehansko in kemično sestavo. Prsti takšnega
antropogenega nastanka imenujemo rigolane prsti, ki so v Jeruzalemskih goricah prav tako
zelo razširjene. V nižjih predelih in na ravnih terenih, ponekod tudi na spodnjih delih položnih
pobočij, kjer nastajajo prsti na glini ter ilovici, najdemo psevdogleje. Te prsti nastajajo na
predelih, kjer padavinska voda začasno zastaja. Po nekaterih dolinah, ob vodotokih in jezerih
pa najdemo še zelo vlažne, oglejene prsti, v katerih je talna voda stalno prisotna (Ogrin,
2009).
Vzhodne Slovenske gorice so domena listavcev. Najbolj zastopane gozdne združbe so mešan
gozd hrasta in belega gabra, bukov gozd, ob vodnih tokovih pa log črne jelše ter vrbe in
topola. Od iglavcev je avtohton samo rdeči bor, druge vrste pa so se uveljavile pod
gospodarskim vplivom. V preteklosti je na obravnavanem območju prevladoval mešan gozd
hrasta in gabra, ki so ga kasneje izkrčili, ker so tla, na katerih je ta združba uspevala,
najprimernejša za kmetijsko rabo. Poleg tega pa je ta združba nazadovala tudi zaradi
pretiranega izsekavanja, negativne selekcije ter premočnega steljarjenja. Danes je največ
gozda na osojnih legah, na prisojnih legah pa so se še do danes ohranili osamljeni topoli po
slemenih gričevij, katere domačini imenujejo kar »palme« (Belec, 1968).
Slika 9: Osamljeni topoli po slemenih gričevij, Jeruzalem.

Avtorica: Mateja Lukman, 2013.

Vovk (1996, str. 33) v agroekološki členitvi, glede na primernost prsti za kmetijsko rabo tal,
obravnavano območje uvršča v tip z najugodnejšimi prstmi za intenzivno kmetijsko rabo.
Zaradi vlažnosti tal najdemo na dnu mokrotnih dolin travnike in pašnike, na nekoliko
sušnejših legah pa njive. Z dna dolin ponekod travniki segajo na spodnje dele pobočij, kjer se
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največkrat mešajo z njivami in gozdovi. Gozd porašča predvsem strma, severnejša pobočja,
najdemo pa ga tudi v bolj senčnih legah, predvsem v manjših stranskih dolinah. Na južnih
pobočjih najdemo vinograde in sadovnjake. Na položnih slemenih je najpogosteje razpršena
in gosta poselitev, ki jo spremljajo vrtovi, sadovnjaki, vinogradi in njive (Spodnje Podravje
…, 1996).

3.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.3.1. NASELJA IN NJIHOVO PREBIVALSTVO
Po zgradbi, pokrajinskih značilnostih in obliki poselitve je ta del precej podoben Osrednjim
Slovenskim goricam. Prevladujejo majhna, razložena ruralna naselja, ki se zlasti na slemenih
raztezajo na večje razdalje. Naselja so večinoma na slemenih ter pobočjih, nekaj pa jih je na
nekoliko dvignjenem, toplejšem, dolinskem obrobju. Takšna postavitev jih varuje pred
poplavami in možnimi zemeljskimi plazovi. Dolinska, strnjena naselja so le Ivanjkovci,
Podgradje in Miklavž pri Ormožu (Spodnje Podravje …, 1996).
Prebivalstvo
Najprej naj poudarim, da meja krajinskih parkov ne poteka po mejah naselij. Kljub temu, sem
v obravnavo statističnih podatkov vključila vsa naselja, katerih vsaj del površine pripada
krajinskima parkoma.
Naselbinski sistem krajinskih parkov sestavlja 22 naselij, v katerih je leta 2012 prebivalo
3328 prebivalcev. Z izjemo nekaterih lokalnih središč na obrobju parkov (Ivanjkovci,
Miklavž pri Ormožu, Žerovinci), prevladuje drobna poseljenost velikega števila naselij.
Največ naselij ima od 100 do 200 prebivalcev (povprečna velikost je 151 prebivalcev/
naselje). Gostota poseljenosti pa je 97 prebivalcev na km2, kar je blizu slovenskega povprečja
(101,4 prebivalca na km2) (SURS, 2013).
V letu 2011 je na tem območju bilo 1337 gospodinjstev, od tega jih je dobra polovica (58 %)
z enim ali dvema članoma. Povprečno število prebivalcev, ki pripada enemu gospodinjstvu,
2,5 člana, je enako slovenskemu povprečju. Le 8 % gospodinjstev je imelo pet ali več članov
(SURS, 2013).
Starostna struktura prebivalstva v letu 2012, ki je skoraj identična slovenski, kaže, da delež
ostarelega prebivalstva presega delež mladega prebivalstva. Da se prebivalstvo na
obravnavanem območju stara, nam kažeta tudi podatka o povprečni starosti in indeksu
staranja. Povprečna starost je 42,5 leta, indeks staranja pa 139. Indeks staranja predstavlja
razmerje med mladim (0-14 let) in starim (65 let in več) prebivalstvom. Vrednost 139 nam
pove, da na 100 oseb, mlajših od 15 let, tukaj prebiva 139 starih 65 let ali več, kar je
zaskrbljujoče, če vemo, da je normalna vrednost indeksa krepko pod 100 (SURS, 2013).
Graf 1: Starostna struktura prebivalstva v obravnavanih krajinskih parkih, 2012.

Vir: SURS, 2013.
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Izobrazbena struktura prebivalstva iz leta 2011 kaže, da je več kot polovica prebivalcev s
srednješolsko izobrazbo. Zelo visok odstotek je tistih z osnovnošolsko izobrazbo. Razlog za
tako neugodno izobrazbeno strukturo je zagotovo odseljevanje mladih, izobraženih ljudi (beg
možganov). Mladi se odhajajo izobraževat v večja slovenska mesta, kjer jih večina po
končanem izobraževanju tudi ostane. To pa predvsem zato, ker si doma težko ustvarijo
podobno življenje, kot so si ga v mestu, že zaradi slabših prometnih povezav, slabših
možnosti zaposlovanja in drugačnega življenjskega standarda.
Graf 2: Izobrazbena struktura prebivalstva v obravnavanih krajinskih parkih, 2011.

Vir: SURS, 2013.

3.3.2. GOSPODARSTVO
Gledano z vidika gospodarstva ima območje Jeruzalemskih goric značilnosti periferne regije.
Gospodarstvo se v tem delu le počasi prilagaja na spremembe (Klemenčič, 2003). Zaradi
slabe prometne povezanosti z zaposlitvenimi središči, se je veliko ljudi odselilo.
Najpomembnejše gospodarske dejavnosti so kmetijstvo, gostinstvo in turizem.
3.3.2.1. KMETIJSTVO
Obravnavano območje spada med tradicionalno agrarna območja. K ohranjanju agrarnega
značaja je najbolj pripomoglo pomanjkanje naravnih virov, ki ni omogočalo razvoja
sekundarnih in terciarnih dejavnosti. Slaba prometna prehodnost in odmaknjenost pa je
ovirala gospodarski razvoj (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Danes kmetijstvo predstavlja glavno gospodarsko panogo, kljub temu, da se je v zadnjih 50
letih pomen kmetijske dejavnosti zmanjševal (Krajevni leksikon Slovenije, 1980). V dolinah
in ravninah je v ospredju poljedelstvo in živinoreja, v gričevju pa vinogradništvo in sadjarstvo
ter živinoreja. V ravninah prevladuje pridelovanje pšenice, koruze, krmnih rastlin, krompirja,
oljne repice, buč itd. Takoj ob prehodu ravnine v gričevje pa se po slemenih in prisojnih
pobočij začno razprostirati obsežni vinogradi. Od živinoreje prevladuje prašičereja,
govedoreja, tudi perutninarstvo. V zadnjih letih pa pridobiva na pomenu tudi konjereja.
Vinogradništvo – najpomembnejša panoga Jeruzalemskih goric
Vinogradništvo ima v Jeruzalemskih goricah dolgoletno tradicijo, ki sega vsaj do Rimljanov.
Od konca 12. stoletja so tukajšnji vinogradi v lasti pretežno nemških cerkvenih in fevdalnih
redov. V zadnjih letih pa se nekateri vinogradi, ki so bili v času nacionalizacije odvzeti
nemškim posestnikom in združeni v Kmetijskem kombinatu Jeruzalem, ponovno delijo in
prehajajo v roke nekdanjih lastnikov. Tako se relativno velike vinogradniške parcele delijo na
manjše (Urbanc, 2002).
Največ sprememb je vinogradništvo doživelo konec 19. stoletja, ko je trtna uš zadala uničujoč
udarec. Obnovljenih je bilo manj kot dve tretjini vinogradov (Slovenija: Pokrajine in ljudje
1999). Ko so trto cepili proti temu škodljivcu, so ji skrajšali življenjsko dobo, zato je obnova
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vinogradov od 19. stoletja naprej stalna naloga vinogradnikov. V 60. letih prejšnjega stoletja,
ko je sledila druga večja obnova vinogradov na tem območju, so zasadili trto na terasah, ki so
značilno oblikovale pokrajino (Urbanc, 2002).
Terase omogočajo:
- strojno obdelavo na nagnjenih pobočjih,
- nižje proizvodne stroške kot na primer pri žičnih nasadih,
- boljšo izpostavljenost vinske trte soncu, tudi na vzhodnih in zahodnih legah,
- velik in kvaliteten pridelek,
- hitrejšo obdelavo vinogradov (obdelava 1 ha vinogradov na žici zahteva 1700
delovnih ur, strojna obdelava 1 ha terasastih vinogradov pa okoli 800 ur),
- cenejšo obnovo vinogradov (obnova žičnega nasada v 60. letih je bila za 60 % dražja
od obnove na terasah) (Belec, 1968).
Vse to je v 60. letih dvajsetega stoletja dajalo prednost terasam. Zato ni presenetljivo, da je
bilo ob zaključni obnovi vinogradov v Jeruzalemskih goricah leta 1970 nad 800 ha terasnih in
samo okoli 100 ha vertikalnih žičnih nasadov. To je vplivalo na močno depopulacijo
prebivalstva, kajti terasasti vinogradi so zahtevali manj delovne sile kot obdelava po starem
načinu (Belec, 1968).
Slika 10: Terase Jeruzalemskih goric.

Vir: Uradni slovenski turistični …, 2013.

3.3.2.2.
INDUSTRIJA, OBRT IN STORITVE
Na območju krajinskih parkov zaradi pomanjkanja naravnih virov in prometne odmaknjenosti
ni prišlo do razvoja industrijske dejavnosti. Izrazito agrarna pokrajina, ki razen delovne sile
ne daje nobenih posebnih prednosti, bi lahko razvila industrijo z uvajanjem novih tržno
zanimivih proizvodov, ki bi bili konkurenca drugim na trgu. To bi lahko bili predvsem obrati
živilske industrije, ki bi se neposredno navezali na bližino kmetijske proizvodnje. Ti obrati bi
pripomogli k dvigu kmetijske pridelave, povečanju dohodkov iz kmetijstva in specializacije
kmetijske pridelave.
Podjetništvo je razvito v manjši meri. Večje podjetje, ki ima sedež na območju krajinskih
parkov, je Sadjarstvo, pridelava sadja d.o.o. v Ivanjkovcih, drugače pa prevladujejo
samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo predvsem s sekundarnimi (gradbeništvo, zidarstvo,
tesarstvo, kleparstvo itd.) in terciarnimi dejavnostmi (trgovina, gostinstvo, prevozništvo in
transport, frizerstvo itd.). Slednje so nekoliko bolje razvite v Ivanjkovcih in Miklavžu pri
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Ormožu, kjer je poleg že naštetih prisotno še šolstvo, zdravstvo in poštne storitve (Telefonski
imenik Slovenije, 2013). Od obrti pa je tradicionalno prisotno sodarstvo, vinarstvo, kovaštvo
in lončarstvo.
V bodoče bi bilo potrebno za boljši razvoj nekmetijskih dejavnosti spodbujati podjetništvo.
To na podeželju omogoča nove razvojne priložnosti, predvsem nove zaposlitvene možnosti za
lokalno prebivalstvo, s čimer bi tudi prispevali k ohranjanju poseljenosti na tam območju.
Izboljšal bi se tudi socio-ekonomski položaj lokalnega prebivalstva.

4. NARAVOVARSTVENI STATUS KRAJINSKIH PARKOV
JERUZALEMSKO-ORMOŠKE GORICE TER
LJUTOMERSKI RIBNIKI IN JERUZALEMSKE GORICE
4.1. POSTOPEK USTANAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA
V Sloveniji vsebinsko ravni varstva narave v grobem delimo na tri dele:
- naravne znamenitosti (naravna dediščina),
- rastlinske ali živalske vrste,
- ekološki sistemi (ekosistemi, habitatni tipi, krajina).
Za vsa področja varstva narave obstajajo ukrepi, s katerimi skušamo doseči varstvo posebnih
delov narave. Da neka naravna znamenitost, rastlinska/živalska vrsta ali ekološki sistem
postane varovana z najustreznejšim ukrepom, mora prestati točno določene korake (Hribar,
Šmid Hribar, Erhatič, 2011).
Kot je razvidno v tabeli 4 je najprej potrebno prepoznati, evidentirati in vrednotiti
naravovarstveno vsebino. Za ta postopek je zadolžena strokovna institucija, največkrat je to
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Mikuš, 2006).
Po končanem naravovarstvenem vrednotenju, katero se izvede na osnovi določenih meril
(predstavljena v tabeli 4), institucija poda predlog stanja. Na podlagi tega predloga stanja se
izdelajo strokovne podlage, ki služijo kot osnova za izdajo akta o zavarovanju. Če
vrednotenje ni bilo ustrezno izvedeno, lahko območje ostane brez konkretnih in trdnih
dokazov, zakaj je vredno varovanja (Mikuš, 2006).
Strokovne podlage so tisti strokovni dokument,
- ki poda namen zavarovanja nekega območja,
- predlaga opredelitev statusa posebnim območjem narave,
- poda predlog o razvrstitvi naravnih vrednot na naravne vrednote državnega ali
lokalnega pomena,
- predlaga primeren ukrep varstva naravnih vrednot,
- določi razvojne usmeritve
Takšna vsebina strokovnih podlag je zakonsko predpisana šele v veljavnem ZON-UPB2. Vse,
ki so bile izdelane prej, so zelo pomanjkljive, tako da bo v bodoče potrebno izpeljati
novelacije vseh zastarelih aktov o zavarovanju in dovršiti marsikatero zastarelo strokovno
podlago (Mikuš, 2006).
Še preden minister, pristojen za ohranjanje narave, določi pravni status naravne vrednote,
mora o teh namerah seznaniti lokalno prebivalstvo. Zelo pomembno je, da se tako vključi tudi
lokalni interes. V preteklosti je bilo kar nekaj krajinskih parkov v Sloveniji ustanovljenih brez
kakršnegakoli sodelovanja lokalnega prebivalstva, tako da številni domačini sploh ne vedo, da
živijo na območju krajinskega parka, kar pa zagotovo predstavlja problem pri upravljanju letega (Mikuš, 2006).
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Tabela 4: Področja varstva narave od prepoznavanja vrednih delov narave do ukrepov
njihovega varstva.
PREDMET
VARSTVA
Naravne
znamenitosti

PREPOZNAVANJE
Evidentiranje

VREDNOTENJE

Rastlinske in
živalske vrste

Seznami vrst,
podatki o
pojavljanju,
razširjenosti

Merila
vrednotenja:
· izjemnost,
· tipičnost,
· kompleksna
povezanost,
· ohranjenost,
· redkost,
· ekosistemska
pomembnost,
· znanstveno
raziskovalna
pomembnost,
· pričevalna
pomembnost.
Opredelitev
ogroženosti:
· Ranljiv takson,
izumrl …

Ekološki
sistemi
(ekosistemi,
habitatni tipi,
krajina …)

Kartiranje
habitatnih tipov

Merila vrednotenja
habitatnih tipov

PRAVNI
STATUS
Naravne vrednote

· Ogrožene vrste
· Zavarovane
vrste
· Ekološko
pomembna
območja (EPO)
· Posebna
varstvena
območja
(Natura 2000)
· Habitatni tipi
· Ekološko
pomembna
območja (EPO)
· Posebna
varstvena
območja
(Natura 2000)

PRAVNI UKREP
· Zavarovanje:
zavarovana
območja: narodni
park, regijski park,
krajinski park,
strogi naravni
rezervat, naravni
rezervat, naravni
spomenik.
· Pogodbeno
varstvo,
skrbništvo,
začasno
zavarovanje,
obnovitev.
· Prepoved
uničevanja
· Omejitev
trgovanja
· Omejeno
izkoriščanje

· Zavarovanje:
zavarovana
območja: NP, RP,
KP, SNR, NR,
NS.
· Pogodbeno
varstvo,
skrbništvo,
začasno
zavarovanje,
obnovitev.

Vir: Erhatič, 2009.

4.2. USTANOVITEV KRAJINSKIH PARKOV NA OBMOČJU
JERUZALEMSKIH GORIC
Zanimivo je, da vsi krajinski parki v Sloveniji, ustanovljeni v času veljavnosti ZVN (1970 –
1981), nimajo izdelanih strokovnih podlag, ker tega takrat zakon ni striktno zahteval (Mikuš,
2006). Če ni bilo izdanih strokovnih podlag, verjetno ni bilo niti izvedenega evidentiranja in
vrednotenja območja, na podlagi katerega bi lahko ugotovili, koliko je vrednih delov narave.
Krajinski park Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice, ki je bil razglašen 3. junija 1976,
tako teh dokumentov nima izdelanih. V času ZNKD, med leti 1981 in 1999, je bilo
razglašenih kar 29 krajinskih parkov v Sloveniji. Vsi, razen dveh, med katerima je Krajinski
park Jeruzalemsko-ormoške gorice, (razglašen leta 1992) imajo izdelane strokovne podlage
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(Mikuš, 2006). ZNKD je imel v 71. členu zapisano, da je naloga strokovne organizacije, da
…, »ugotavljajo, popisujejo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino, ugotavljajo in
predlagajo, katere dele naravne in kulturne dediščine je treba razglasiti za spomenik ali
znamenitost ter izdelujejo analitično osnovo, potrebno za razglasitev« (ZNKD, 1981; 71.
člen). Analitična osnova je kot strokovna podlaga. Zakaj ravno obravnavan krajinski park
nima teh dokumentov pa ni znano.
Ker so strokovne podlage zelo pomemben strokovni argument o zavarovanju območja, bi bilo
najboljše, da bi se v bodoče izvedlo ponovno evidentiranje, popis in vrednotenje vseh območij
krajinskih parkov, za katere vemo, da tega koraka ni bilo izvedenega. Tako bi pridobili
strokovne podlage in posledično tudi argumentiran razlog, zakaj varovati nek razglašen park
(Mikuš, 2006).
Splošno velja, da vsako območje, ki je zavarovano, mora imeti naveden namen zavarovanja
(Mikuš, 2006). Mlajši park, Krajinski park Jeruzalemsko-ormoške gorice, ima namen
varovanja naveden v aktu o zavarovanju, kljub temu, da nima izdelanih strokovnih podlag, v
katerih bi bil namen argumentiran. V Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini
Ormož, je zabeleženo le, da se s tem odlokom zaradi ohranitve in posebnega družbenega
varstva proglašajo naravne znamenitosti v občini Ormož. Medtem ko za Krajinski park
Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice, v Odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih
območij in spomenikov narave na območju občine Ljutomer, namen zavarovanja ni podan.
Ena od možnosti nastanka krajinskega parka je, da območje prekriva ekološko pomembno
območje (v nadaljevanju: EPO) ali območje Nature 2000. Takšna območja dobijo takoj pravni
status, čemur sledi pravica do zavarovanja v okviru krajinskega parka. EPO je območje
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti (Erhatič, 2008). Zelo malo je naravnih vrednot, ki ne bi predstavljale tudi
nekega habitatnega tipa ali vsaj habitata neki vrsti, ki jo želimo varovati, zato je nenavadno,
da obstajajo krajinski parki, ki nimajo znotraj opredeljenega območja vsaj manjšega EPO.
Krajinski park Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice je eden od teh. Krajinski park
Jeruzalemsko-ormoške gorice pa zajema 24 ha EPO (Mikuš, 2006), kar predstavlja 1,3 %
celotne površine parka. To območje se nahaja na levem bregu Pavlovskega potoka, na
skrajnem jugovzhodu parka (Atlas okolja, 2013).
Območja Natura 2000 so EPO na evropski ravni, ki tvorijo evropsko ekološko omrežje,
imenovano Natura 2000. Varstveni cilj tega omrežja je ohranitev ali doseganje ugodnega
stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov iz direktive o pticah in direktive o habitatih
(Erhatič, 2008). Krajinski park Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice nima niti območja
Natura 2000, Krajinski park Jeruzalemsko-ormoške gorice pa ima takih območij 13 ha
(Mikuš, 2006), kar predstavlja 0,7 % celotnega ozemlja. Območje Nature 2000 se prekriva z
delom EPO ob Pavlovskem potoku (Atlas okolja, 2013).
Mikuševa navaja (2006, str. 86), da v Krajinskem parku Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske
gorice ni EPO in območij Natura 2000, ker na tem ozemlju ni posebnih habitatnih tipov, ki bi
bili vredni zavarovanja s strani države ali EU. Ali pa jih ni, ker še vedno ni bilo izvedenega
kartiranja v celoti.
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Slika 11: Karta z označenima krajinskima parkoma in EPO (zajema EPO in območja Natura
2000).

Vir: Erhatič, 2009.

Krajinska parka nista bila razglašena zaradi varovanja vrst ali njihovih življenjskih prostorov.
Verjetno tudi zaradi naravnih vrednot ne, saj območje niti po številčnosti, niti po »kakovosti«
le-teh ne izstopa od okolice. V Krajinskem parku Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice
se nahaja le ena drevesna naravna vrednota, v Krajinskem parku Jeruzalemsko-ormoške
gorice pa je naravnih vrednot deset in prav vse so drevesne zvrsti. Nekaj med njimi je
zavarovanih kot naravni spomenik (Erhatič, 2009).
Na podlagi česa sta potem krajinska parka nastala?
Erhatič, v članku Terase Jeruzalemskih goric kot krajinska vrednota (2008, str. 331), opisuje
obravnavano območje kot vizualno izredno pestro, z veliko doživljajsko vrednostjo.
Pokrajinska lepota vinorodnih teras je zanj glavni turistični adut vzhodnega dela Slovenskih
goric. Poudarja, da bi bilo najustrezneje, če bi območje razglasili kot krajinsko vrednoto, ki je
zakonodaji poznana, vendar še v Sloveniji ni bila najdena, prepoznana in ovrednotena. Pravni
status, ki se ga preko ukrepa zavarovanja v obliki krajinskega parka zagotovi krajinski
vrednoti, zagotavlja ohranjanje procesov, ki so se razvili s prepletanjem in součinkovanjem
naravnih in družbenih elementov. Na območju teras Jeruzalemskih goric je prav ohranjanje
pokrajine ključnega pomena, saj je podoba vinorodnih teras glavni adut oglaševalske
kampanje marsikatere turistične organizacije. Tako so terase vrednota, ki v turizmu pomeni
tudi pomembno ekonomsko kategorijo.
Tudi Brečko in sod. (Spodnje Podravje …, 1996, str. 97) trdijo, da so Jeruzalemske gorice
zaradi tipične pokrajinske podobe uvrščene med krajinske parke.
Mikuševa (2006, str. 134) omenja, da se je veliko krajinskih parkov razglasilo zato, ker se je
hotelo preprečiti brezglavo pozidavo črnih gradenj in drugih posegov v prostor. Krajinski
park Jeruzalemsko-ormoške gorice ima prav tak namen naveden v aktu o zavarovanju,
podoben namen zavarovanja pa ima najverjetneje tudi Krajinski park Ljutomerski ribniki in
Jeruzalemske gorice.
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Vendar pa ustanovitev ne enega ne drugega parka ni prinesla vsebinskih razvojnih sprememb.
V občinskih odlokih ni predviden nadzor nad kakršnimkoli razvojem. Po razglasitvi parkov se
je nadaljeval nekontroliran razvoj, ki je ponekod negativno vplival na okolje in ni povezal
razvojnih pogledov domačinov z javnim interesom širše skupnosti (Erhatič, 2009).

5. RAZVOJ IN POMEN TURIZMA
Jeruzalemske gorice ne sodijo v krog tradicionalnih turističnih slovenskih pokrajin, kljub
temu se v slovenskem turizmu postopno uveljavlja kot kulturno, zgodovinsko ter doživljajsko
bogata in privlačna pokrajina (Spodnje Podravje …, 1996).
Po II. svetovni vojni je industrializacija, in z njo pogojene socialne spremembe, sprožila
prestrukturiranje prebivalstvenih navad tudi v pretežno agrarnih pokrajinah. Začelo se je
spreminjati prostočasno obnašanje. Sprva je bilo preživljanje prostega časa zoženo na nedelje
in praznike, prebivalcem, ki so se zaposlili zunaj kmetijstva, pa je med delovnim tednom,
zlasti ob koncu tedna, ostajal na razpolago prosti čas, ki so ga namenjali različnim
dejavnostim (Spodnje Podravje …, 1996). Kasneje je turizem postopoma postajal ena od
hitreje razvijajočih se dejavnosti na tem območju, k čemur sta prispevala vedno več prostega
časa in boljši življenjski standard sodobnega človeka (Klemenčič, 2002).
Turizem, kot gospodarska panoga, ima tukaj zelo pomembno vlogo. Poleg kmetijstva je bil
turizem glavni razlog, da se je območje razvijalo in z njo turistična in ostala infrastruktura.
Pokrajinske vrednote in bogata dediščina v kombinaciji s turistično infrastrukturo ter
superstrukturo vabi vse več obiskovalcev, kar daje ponudnikom turističnih storitev vse večji
zaslužek in gradi na vse večji prepoznavnosti tega območja (Spodnje Podravje …, 1996).
Oblika primarne turistične ponudbe je vinorodna pokrajina z njeno turistično infrastrukturo, ki
jo sestavljajo vinske ceste, ob katerih so gostinski objekti, vinske kleti in turistične kmetije v
obliki nastanitvenih in izletniških turističnih kmetij ter vinotočev.
Počitniške hiše imajo najpogosteje funkcijo zidanic, katere posestniki uporabljajo pri
kletarjenju, shranjevanju pridelkov ter proizvodnih sredstev in pa seveda za bivanje in
uživanje v pokrajini. Močnejša rast počitniških hiš se je začela v 70. in 80. letih, ko se je s
povečano mobilnostjo kot posledico množične motorizacije vse bolj uveljavljala bližnja
rekreacija, v sklopu katere je posest in obdelovanje vinograda ter občasno bivanje v počitniški
hišici, postalo posebna oblika preživljanja prostega časa. Novejši razvoj počitniških hiš je
kasneje spodbujala še postopna gradnja in modernizacija lokalnih cest ter napeljava
vodovodov. Načrtovana gradnja teh objektov pa je predvsem zaradi postavljanja neprimernih
gradbenih struktur na izpostavljenih legah (slemenih), ponekod pa tudi zaradi velike gostote
objektov, marsikje razvrednotila pokrajino (Spodnje Podravje …, 1996).
Velik pomen za turizem imajo tudi bližnja uveljavljena turistična središča, saj so turisti, ki so
nastanjeni v njih, tudi potencialni obiskovalci obravnavanih krajinskih parkov. Turisti, ki so
najpogosteje nastanjeni v termah Radenci, Moravske Toplice, Banovci ter bližnjih mestih, kot
so Ptuj, Murska Sobota in Maribor, se pogosto odpravijo v krajinska parka na enodnevne
izlete, kjer si ogledajo pomembnejše znamenitosti in se pogostijo s kosilom in degustacijo vin
pri enem izmed ponudnikov.
Do danes se je tukaj razvil turizem, ki pritegne marsikaterega turista. Vendar pa še vedno ne
moremo trditi, da se je postorilo vse, kar je bilo mogoče. Turizem ima še velik potencial, ki ga
bo potrebno razviti, da bi zacvetel v pravi meri. Ne smemo pa pozabiti, da gre za ohranjeno
naravno okolje, ki ga ne smemo degradirati. Zato bo potrebno vlaganje v razvoj zelenega –
naravnega turizma, ki omogoča preživljanje aktivnih doživljajskih počitnic na podeželju.
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6. TURISTIČNA PONUDBA
»Turistična ponudba je količina turističnih dobrin, storitev in blaga, ki so ponujene turistom.
Dobrine in storitve turistične ponudbe privlačijo turiste in omogočajo zadovoljevanje njihovih
turističnih potreb« (Jeršič, 1990, str. 34).

6.1.

ELEMENTI PRIMARNE TURISTIČNE PONUDBE

Naravne prvine pokrajine same po sebi niso turistično pomembne, ampak to postanejo šele,
ko pride do povpraševanja po njih. So torej naravna danost, katerim ljudje s svojimi
turističnimi motivi in potrebami določajo vrednost (Jeršič, 1990, str. 34).
Med dobrine primerne ponudbe štejemo:
- naravne turistične privlačnosti,
- družbene ali antropogene turistične privlačnosti.

6.1.1. NARAVNE TURISTIČNE PRIVLAČNOSTI
v Dežela vinskih gričev in terasastih vinogradov
Jeruzalemske gorice so zaradi prevladujočih terasastih vinogradov eden od najbolj
monokulturnih delov Slovenskih goric (Križaj Smrdel, 2010). Terase so vrednota, ki jo turisti
največkrat ocenjujejo po estetskih merilih vrednotenja. Prav ta vrednost pokrajinske lepote je
glavni turistični adut tega dela Slovenije (Erhatič, 2009).
Slika 12: Vinorodne terasa Jeruzalemskih goric se v obliki turističnega plakata pojavljajo celo
na osrednjem slovenskem letališču.

Vir: Erhatič, 2009.

v Podgrajski ali Ljutomerski ribniki
Sklop Podgrajskih ribnikov sestavlja 8 ribnikov, v skupni velikosti 7,2 ha vodne površine.
Ribniki so danes v lasti Ribiške družine Ljutomer, ki jih uporablja kot gojišče rib, za lastne
interese in za interese drugih ribiških družin. Turističnega ribolova tukaj ne dovoljujejo
(Ribiška družina Ljutomer, 2013).
Ob ribnikih so urejeni prostori, primerni za družinske izlete, romantične zmenke ipd. Voda v
ribnikih je dokaj čista, zato se domačini in obiskovalci Podgradja v toplih dneh v njih kopajo,
pozimi, ko ribniki zamrznejo, pa se hodijo na njih drsat.
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v Posamezna znamenita drevesa
V Krajinskem parku Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice je kot naravni spomenik
proglašen hrast, imenovan tudi Pihlarov dob v Radomerju, na posesti Turistične kmetije Stari
hrast (Odlok o razglasitvi …, 1976).
V Krajinskem parku Jeruzalemsko-ormoške gorice je 10 drevesnih naravnih vrednot, od teh je
7 zavarovanih kot dendrološki naravni spomenik. 2 drevesi sta kostanja: pravi kostanj v
Malem Brebrovniku in pravi kostanj Simonič – Blumenau v Velikem Brebrovniku, ostalih 5
pa je lip: Vrazova spominska lipa v Cerovcu Stanka Vraza, Trstenjakova lipa v Velikem
Brebrovniku, Lipa pri cerkvi sv. Miklavža v Miklavžu pri Ormožu, Lipa na Svetinjah ter lipa
v Veličanah (Odlok o razglasitvi …, 1992).
v Razgledni točki Jeruzalem in Svetinje
Legenda pravi, da je Jeruzalem dobil ime v času križarskih pohodov, ko so se Križarji na
svojem potovanju v Sveto deželo (območje današnje Palestine in Izraela), tukaj ustavili in bili
navdušeni nad lepoto gričevnate pokrajine, odličnim vinom in hrano ter gostoljubnostjo
domačinov. Dejali so, da je to pravi Jeruzalem, kar je pomenilo prispodobo njihovemu
svetemu mestu. Kraj je s svetopisemskim Jeruzalemom povezan tudi s posnetkom podobe
Matere božje, ki bi jo naj križarji prinesli iz njihovega mesta. Sveto podobo so namestili v
stolp na vrhu hriba, kasneje pa so na istem mestu zgradili cerkev v čast Žalostne Matere božje
(Kladnik, 1994).
Jeruzalem je s 345 m nadmorske višine najvišji vrh Jeruzalemskih goric. Je odlična razgledna
točka, s katere se, ob jasnem vremenu, vidi zares daleč. Proti severu se vidi preko Mure do
Murske Sobote in vse do Goričkega. Na vzhodu se vidi, kako Vzhodne Slovenske gorice
počasi prehajajo v Medžimursko ravnino in Medžimurske gorice na Hrvaškem. Na južni
strani prehajajo gorice v ravnino ob Dravi. Na južnem obzorju se zvrstijo tudi hrvaški
Ivanščica in Medvednica ter Gorjanci. Na jugozahodu in zahodu se v daljavi vidi Posavsko
hribovje in Pohorje.
V določenih virih se omenja, da je razgled odprt vse do Blatnega jezera in čeških Tater
(Unikat Belec, 2013).
Slika 13: Pogled na Jeruzalem.

Avtorica: Mateja Lukman, 2013.
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Ob vinski turistični cesti, le 3km vstran od Jeruzalema je druga razgledna točka Jeruzalemskih
goric. Na 314m nadmorske višine, s katere vidimo skoraj enako pokrajino, kot je opisana pri
prejšnji razgledni točki, je idilična vasica Svetinje. Peščico hiš obdajajo vinogradi, ki s svojo
razgibanostjo in prelivanjem barv vedno znova navdušujejo številne ljubitelje aktivnega
oddiha. Na mestu, kjer danes stoji baročna cerkev, so že leta 1603 postavili kapelo v čast
vsem svetnikom. Legenda govori, da so se popotniki pred kapelo ustavljali, molili, na koncu
pa vzklikali: »Vsi svetniki, prosite za nas!«, po čemer naj bi kasneje izgrajena cerkev in kraj
okoli nje dobil ime Svetinje (Ormož, srce Prlekije, 2009).
Slika 14:

Pogled na Svetinje.

Avtorica: Mateja Lukman, 2013.

6.1.2.

DRUŽBENE ALI ANTROPOGENE TURISTIČNE PRIVLAČNOSTI

6.1.2.1. Kulturni in zgodovinski spomeniki
Ostanki nekdanje fevdalne arhitekture, kot so dvorci, pristave in gosposke hiše, s svojo
izbrano lego še danes obvladujejo vinorodno okolico. Njihovi lastniki so bili v preteklosti v
glavnem tuje plemiške rodbine, ki so v te kraje prihajale le občasno. Na tem območju so si
ustvarili domove, ker so znali ceniti izredno kvalitetno vino, za katerega so poskrbele
tukajšnje dobre naravne danosti in pridni domači vinogradniki (Korpič, 2007).
v Dvorec Jeruzalem
Dvorec je v notranjosti urejen v bidermajer slogu, kar poudarja njegovo zgodovinsko
vrednost. Po celotnem objektu so razstavljene fotografije, ki sporočajo bogato zgodovino
Jeruzalema in bližnje okolice. Danes dvorec oziroma hotel ponuja prestižni turizem na
podeželju.
v Grad Železne Dveri
Vinogradniški dvorec Železne Dveri iz druge polovice 15. stoletja, stoji pb Jeruzalemski
vinski cesti. V 17. stoletju je bil dvorec z okoliško posestjo v lasti benediktincev iz Admonta
(avstrijska Štajerska). Med II. drugo svetovno vojno pa jim ga je nacistična oblast odvzela in
ga začela urejati v lovski dvorec, imenovan Göringova rezidenca, katero bi naj sam feldmaršal
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Göring (drugi človek Tretjega rajha) večkrat obiskal. Po II. svetovni vojni je v njem imela
sedež kmetijska zadruga, danes pa je dvorec v lasti podjetja Dveri – Pax d.o.o. Podjetje je
uredilo vinoteko in obnovilo mogočno obokano grajsko klet. Iz velikega grajskega dvorišča je
čudovit pogled na Jeruzalemske gorice (Unikat Belec, 2013).
Baročni dvorec Temnar, Kajžar
Dvorec Temnar stoji sredi vinogradov, severno od Kajžarja. Njegov obstoj sega v 13. stoletje,
ko je služil kot strelski dvorec tedanjemu križniškemu redu. Po denacionalizaciji je pred leti
ponovno prišel v last križnikom, ti so ga sprva nameravali uporabljati za lastne potrebe,
kasneje pa so se odločili objekt nameniti turistični ponudbi. Danes obnovljen baročni dvorec,
z bogato zgodovino, svojim gostom ponuja degustacijo vin ter ogled dvorca. Notranjost
predstavlja vinogradniški muzej, katerega najemniki (družina Čurin) nenehno dopolnjujejo
(Uradni slovenski turistični …, 2013).
v Zidanica na Kajžarju
Baročna stavba iz 18. stoletja, ki na zunanjosti in notranjosti zidov hrani precej baročnih
kamnoseških in tesarskih ostalin. V kleti zidanice je stara preša, ohranjena iz tistih časov
(Register nepremične kulturne dediščine, 1992).
v Zidanica iz 18. stoletja, Svetinje
Gre za nekdanjo gosposko zidanico ptujskega dekana in humanista dr. Gregorja Jožefa Plohla.
Leta 2005 je bila stavba popolnoma prenovljena, v kletnih prostorih je danes znana Svetinjska
klet, prostori nad kletjo pa so preurejeni v sodobne apartmaje – Apartmaji Svetinje (Register
nepremične kulturne dediščine, 2013).
v Zidanica Malek, Veličane
Nekdanja gosposka hiša Malek, stara več kot 300 let, stoji ob vinski cesti med Svetinjami in
Jeruzalemom, v Veličanah. Gre za tipično slovenjegoriško zidanico bogatih lastnikov
vinogradov v preteklosti. V stavbi je ogromna preša, pod njo pa obokana vinska klet. Posebna
zanimivost je hišna kapela z ohranjeno fresko Marijinega vnebovzetja, baročno delo iz prve
polovice 18. stoletja. Danes je preurejena zidanica v upravljanju in lasti družbe Jeruzalem
Ormož. V njej prirejajo številne zabave ob degustaciji vina (Turistično društvo Ivanjkovci,
2013).
SAKRALNI SPOMENIKI
v Cerkev Žalostne Matere božje, Jeruzalem
Cerkev sodi med baročne kulturne zaklade 17. stoletja. V cerkvi je Anina kapela in orgle iz
18. stoletja, ki so najstarejše v severovzhodnem delu Slovenije (Uradni slovenski turistični …,
2013).
v Cerkev Vseh svetnikov, Svetinje
Cerkev posvečena vsem svetnikom je bila zgrajena leta 1730. Od opreme sta stranski oltar in
prižnica baročna izdelka iz druge tretjine 18. stoletja, medtem ko je glavni oltar iz začetka 20.
stoletja (Uradni slovenski turistični …, 2013).
V Miklavžu pri Ormožu je še cerkev sv. Miklavža, v Podgradju pa cerkev sv. Ane. Med
sakralne spomenike spadajo še kapelice, katere so postavljene skoraj v vsaki vasi in
znamenja, katera najdemo v Ivanjkovcih, Radomerju in v Slamnjaku, kjer je Znamenje s Pieta
(Strokovne zasnove …, 2008).
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DOMOVI ZNANIH SLOVENCEV
v Rojstna hiša dr. Franca Miklošiča, Radomerščak
Slovenski filolog, jezikoslovec in slavist dr. Franc Miklošič (1813 – 1891) je ustvaril več kot
180 bibliografskih naslovov člankov, razprav in zaključenih publikacij. Postavil je temelje
slovenskemu imenoslovju, dosledno se je posvetil etimologiji, bil je prevajalec in avtor
praktičnih besedil za šolsko rabo (Lokalna turistična organizacija …, 2013).
v Rojstna hiša Stanka Vraza, Cerovec Stanka Vraza
Pesnik, prevajalec, urednik in pripovednik Stanko Vraz (1810 – 1851) je ustvarjal predvsem
sonete, romance, epigrame in satiro. Ustvarjal je v knjižnem jeziku z upoštevanjem
vzhodnoštajerskega govora (Lokalna turistična organizacija …, 2013).
v Rojstna hiša Anteja Trstenjaka, Slamnjak
Slikar in grafik Ante Trstenjak (1894 – 1970) se je loteval skoraj vseh slikarskih tehnik in
uporabljal različne tehnične načine. Težišče njegovega dela pa je bilo v akvarelu. Njegova
dela še dan danes ostajajo edinstvena (Lokalna turistična organizacija …, 2013).
6.1.2.2. Kulturne ustanove
v Muzej Ralo, Cuber
V muzeju je na prostem razstavljeno preko 300 strojev in orodij, ki spominjajo na čase, ko so
kmetje svoja dela opravljali ročno. Posebnost muzeja je tudi črna kuhinja z ohranjenimi
predmeti, ki so bili prav tako nekoč v uporabi (Lokalna turistična organizacija …, 2013).
v Turistična društva
Turistična društva izkazujejo veliko motiviranost in željo po promociji in razvoju turizma.
Društva, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo in hkrati skrbijo za lepši videz naselji, so na
območju krajinskih parkov naslednja:
- Turistično kulturno društvo Ivanjkovci,
- Turistično društvo Železne Dveri – Radomerje,
- Turistično društvo Klopotec, Žerovinci,
- Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu,
- Etnološko kulturno društvo Künštni Prleki, ki se trudi ohraniti in negovati bogato
kulturno dediščino Prlekije, ljudsko izročilo in pristna narečja Prlekije,
- Društvo Antona Puklavca, Društvo za trajnostni razvoj Krajinskega parka Jeruzalem.
Društvo Antona Puklavca, Društvo za trajnostni razvoj Krajinskega parka Jeruzalem
(društvo deluje na območju obeh obravnavanih krajinskih parkov) je prostovoljno združenje
domačinov, ki jih druži zanimanje za trajnostni razvoj krajinskega parka in njegovih danosti.
Društvo si prizadeva, da bi nadaljevalo delo velikega vinogradniškega strokovnjaka in
ljubitelja narave Antona Puklavca, ki je v te kraje vnesel pomembne razvojne smernice na
področju vinogradništva.
Člani društva bodo v prihodnosti spodbujali:
- ohranjanje in razvoj tradicionalnega vinogradništva in vinarstva,
- ohranjanje in razvoj trajnostnega podeželja,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
- razvoj kulturnih in izobraževalnih dejavnosti na območju parka,
- razvoj mehkega turizma in dodatne vrednosti podeželja (Društvo Antona Puklavca
…, 2013).
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6.1.2.3. Prireditve
Vinogradništvo ima na območju krajinskih parkov dolgoletno tradicijo, zato je tudi največ
prireditev povezanih s to tematiko. Vsako leto se organizirajo številne prireditve, ki pa imajo
na žalost večinoma le lokalni značaj in zato ostajajo precejšna neizkoriščena priložnost.
Zaradi pestrosti vseh kulturnih, tradicionalnih prireditev in športnih aktivnosti in dogodkov,
bom naštela le najpomembnejše in najbolj obiskane.
- Novoletni ples – v raznih gostiščih.
- Vincencovanje (januar) – v Vinskem hramu na Jeruzalemu. Vincencovanje je star
običaj v vinorodnih krajih, ki označuje pričetek dela v vinogradu. Prvo opravilo je rez
vinske trte in to naj bi se začelo na Vincekovo.
- Prvomajsko popotovanje po vinskih cestah za kolesarje in pohodnike – kolesarji
in pohodniki se iz okoliških krajev srečajo na Jeruzalemu in Svetinjah.
- Pomlad v prleških goricah – dan odprtih kleti in veselih ljudi (junij) – pohodniki
se sprehodijo po vinski cesti Jeruzalem in se spotoma ustavljajo na turističnih kmetijah
ter vinotočih.
- Salon Jeruzalem (junij) – v Dvorcu Jeruzalem vinarji Jeruzalemskih goric praznujejo
svoj praznik, Vinogradniki povabijo medse prijatelje in jim predstavijo najboljše, kar
so v preteklem letu pridelali. Organizirajo vodene degustacije, strokovne delavnice in
predavanja, istočasno pa še poteka tržnica tipičnih prleških izdelkov.
- Postavljanje klopotca (avgust) – na več lokacijah vinogradniki postavljajo klopotca,
da bi zaščitili vinsko trto pred ptiči.
- Praznik trgatve (september) – turistično-promocijska prireditev v Svetinjah, kjer
poteka tekmovanje v kuhanju golaža in lovu na prleški zaklad. Vinska kmečka tržnica
predstavlja pridelke vinogradnikov in sadjarjev, dobrote iz krušne peči ter izdelke
domače obrti. V kulturnem programu se predstavijo domače skupine, nazadnje pa še
sledi zabava za vse generacije.
- Prireditev Preša, vino, veselje (september) – v Radomerju prikažejo stare običaje ob
trgatvi in stiskanju grozdja.
- Trgatev v Ljutomersko-ormoških goricah (od septembra do novembra).
- Martinovanje na vinskih cestah (november) – tudi praznik vina. Ta dan je
najpomembnejši dan za vinogradnike, saj v tem času iz mošta z vrenjem nastaja vino.
Glavna kulinarična specialiteta tega dneva je Martinova gos s širokimi rezanci.
- Miklavževanja, božično-novoletni koncerti (december).
Vir: Uradni slovenski turistični …, 2013; Turistično društvo Ivanjkovci, 2013; Salon Jeruzalem, 2013; Območni
razvojni program Prlekije 2007 – 2013.

Poleg naštetih prireditev potekajo tudi razne proslave ob kulturnih, krajevnih in državnih
praznikih, kresovanja, koncerti osnovnih šol in otroške prireditve, gledališke predstave ter
razne športne prireditve.
Organizatorji prireditev so razna turistična in druga društva, Občini Ormož in Ljutomer,
osnovne šole in druge organizacije, vinarji in lastniki gostinskih objektov.
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6.1.2.4. Druge družabne znamenitosti
V to skupino uvrščam etnološko dediščino ali dediščino vsakdanjega življenja Prlekije. Ti
elementi v pokrajini so zelo pomembni, saj so ostanki nekdanjega gospodarjenja in načina
življenja.
v Klopotec – čuvaj vinogradov
»Klopotec je lesena priprava za odganjanje ptic v vinogradu. Na gredelj pritrjene iz peres
sestavljene vetrnice in kladivca, ki ob premikanju klopotajo oz. drdrajo po spodaj pritrjeni
deski« (Slovenski veliki leksikon…, 2005, str 280). Postavljajo ga predvsem v vinogradih
severovzhodne Slovenije (v Halozah, Slovenskih goricah in Prlekiji), poznajo pa ga tudi v
sosednji Avstriji in Madžarskem (Veselko, Kosi, 2009).
Poznamo haloški, slovenjegoriški oziroma prleški in avstrijsko štajerski klopotec. Prleški
klopotec, ki je za to vinorodno območje tudi značilen, ima dve leseni peresi (torej štiri
vetrnice), dva do tri pare kladivc, pri čemer dve kladivci nikoli ne smeta udariti hkrati in vsak
del klopotca naj bi bil iz drugačnega lesa (Veselko, Kosi, 2009).
Postavljanje klopotca je po navadi družaben dogodek, kjer gospodar vinograda, v katerem bo
stal klopotec, pripravi gostijo. V Slovenskih goricah se ta postavlja v času med praznikom
Marijinega vnebovzetja (15. avgust) in Jernejevim (24. avgust) in ostane v vinogradu vse do
trgatve oziroma do Martinovanja (Kumer, 2004).
Zanimivo je tudi dejstvo, da se v zgodovinopisju klopotec obravnava kot naprava slovenskega
porekla (Kumer, 2004).
v Cimprana hiša
Na območju Slovenskih goric se ponekod še danes pojavljajo lesene, s slamo pokrite
panonske hiše. Najstarejše cimprane hiše ali »cimprače« izvirajo iz 19. stoletja. Tipična
cimprana hiša je nizka in ozka, narejena iz grobo otesanih brun, ometana z ilovico in
pobeljena z apnom. Okna ima majhna, opremljena z železnimi križi in polkni. Bivalni del
sestavljajo veža (»priklet«), kuhinja, velika soba (»hiša«), mala soba (»hiška«) in shramba
(»špajza«). Stanovanjskemu delu sledijo gospodarski prostori: prostor za shranjevanje žita
(»kašča«), skedenj, hlev (»štala«), svinjak (»štalunec«). Pod bivalnimi ali gospodarskimi
prostori je izkopana klet – pivnica (Korpič, 2007).
Slika 15: Cimprana hiša .

Vir: Prlekija on net, 2013.
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v Klečaja
Klečaje so vinske kleti ali zidanice, značilne za Slovenske gorice. Danes so ti objekti že
izjema, včasih pa so bile pravi biser tovrstne kmečke arhitekture na tam območju. Služile so
za shranjevanje vina, vinogradniške posode in orodja. Bile so štirikotno zasnovane stavbe iz
lesa in ilovice, krite s slamo in z značilnim lesenim rastorom na težkih hrastovih vratih. Imele
so dvojna vrata: zunanja mrežasta iz letev in notranja lesena. V času vretja vina so notranja
vrata odprli zaradi večjega pretoka svežega zraka (Korpič, 2007).
Slika 16: Klečaja.

Vir: Prlekija on net, 2013.

v Kulinarika
Nekoč je bila vsakdanja prehrana preprostega človeka enostavna in skromna. Prehranjevali so
se s tem, kar so pridelovali doma. Tako je hrana vsebovala dosti sveže in kuhane zelenjave,
svežega in posušenega sadja, črnega, koruznega in ajdovega kruha, kaš, žgancev, fižola in
boba. Mesne jedi so pripravljali le za praznike, ob nedeljah in težjem kmečkem delu (Fras,
1999).
Najbolj prepoznavna prleška jed je prleška tünka. Gre za tradicionalno živilo, ki je etnološko
in geografsko vezano na območje Prlekije. Izhaja iz časov, ko v gospodinjstvih na vasi še ni
bil prisoten hladilnik. Svinjsko meso so shranjevali v lesene posode, imenovane tünke, da bi
dosegli čim daljši rok uporabnosti mesa. Meso so shranjevali skupaj z zaseko. V zaseko so
dajali meso, da bi ohranili sočnost, aromo in barvo mesa. Prleki rečemo, da meso tünkamo v
zaseko, in od tod je tünka dobila ime (Nezaželjeno.com, 2013).
Prleške sladice: ajdov krapec, kvasenica, postržjača ter prleška gibanica – slana ali sladka
pečena pogača iz vlečenega testa, ki je položeno med 7 nadevov iz skute in kisle smetane.
v Prleško narečje
Ime 'prleško' je nastalo iz prislova prle, kar pomeni prej.
Prleško narečje ali dialekt omejuje reka Mura na severovzhodu, severozahodna meja poteka
od Radencev prek Spodnjih Ivanjcev nad Cerkvenjakom in prek Vurberga do Rač, kjer se
obrne proti jugu do Majšperka. Južna meja je reka Dravinja in Drava, vzhodna meja pa je
državna meja s Hrvaško.
28

Glavni preučevalec tega narečja je Rudolf Kolarič, ki prleško narečje deli na več govorov:
- SPODNJEPRLEŠKI – V od črte Ormož – Ljutomer,
- SREDNJEPRLEŠKI – spodnje Ptujsko polje med rekama Pesnica in Ščavnica,
- KUJLEŠKI – (kuj – takoj) med Dravinjo in Dravo in na Zgornjem Ptujskem polju,
- ZGORNJEPRLEŠKI – S od Ptuja med Pesnic in Dravo (Prlek priša …, 2007).
Večina obravnavanega območja krajinskih parkov spada v skupino spodnjeprleškega govora,
le skrajni severozahodni del spada v srednjeprleško govorico. Ta meja ni strogo določena,
zato ni bistvenih razlik med obema deloma.
Slika 17: Območje prleškega narečja (obarvano s svetlo rumeno barvo).

Vir: Prlekija on net, 2013.

6.2. ELEMENTI SEKUNDARNE TURISTIČNE PONUDBE
»Turistične dobrine sekundarne ponudbe obsegajo vse tiste dobrine, ki so proizvod
človekovega dela in ki omogočajo ali olajšujejo uporabo turističnih dobrin primarne
ponudbe« (Jeršič, 1990, str. 57).
Na območju krajinskih parkov je takšnih objektov in storitev veliko, vendar pa niso
enakomerno razporejeni, temveč so skoncentrirani ob turističnih poteh in v večjih naseljih.
Elemente sekundarne turistične ponudbe delimo v dve skupini:
- turistična infrastruktura,
- turistična superstruktura.

6.2.1. TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
Turistična infrastruktura zajema objekte in naprave, ki so namenjeni rekreaciji in različnim
športnim aktivnostim.
Na območju Jeruzalemskih goric lahko kolesarji in pohodniki izbirajo med številnimi trasami
v omrežju kolesarskih in pohodnih poti. Rekreativni ali pa tisti bolj navdušeni kolesarji imajo
za vožnjo po razgibani pokrajini na voljo poti, kot so: Vardova, Vinska in Viteška pot
oziroma Pot Jeruzalem ter Jeruzalemska vinska turistična cesta (VTC 15) (Lokalna turistična
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agencija …, 2013). Za kolesarje so primerne tudi vse ostale ceste. Nekatere so speljane po
slemenih, druge po dolinah, tako da lahko turisti izbirajo težavnost po svoji telesni
zmogljivosti.
Pohodniki pa lahko uživajo v pohodih po Jeruzalemski vinski poti, Ormoški planinski poti,
Evropski planinski poti po Občini Ormož, Sprehajalni učni poti Brenholc – Jeruzalem ter Poti
kulturne dediščine (od Ljutomera do rojstne hiše F. Miklošiča v naselju Radomerščak)
(Uradni slovenski turistični …, 2013).
Poleg omenjenih poti se lahko turisti sprehodijo po sprehajalnih stezah, ki so urejene v bližini
nekaterih vinotočev in turističnih kmetij. Ponekod so urejene tudi jahalne poti, predvsem pri
turističnih ponudnikih, ki imajo konje. V Malem Brebrovniku Prleško konjeniško društvo
nudi tečaj jahanja za otroke, jahanje v maneži, vožnjo s kočijo in šolo jahanja. (Uradni
slovenski turistični …, 2013; Ormož, sonce Prlekije, 2012). V Svetinjah (Apartmaji Svetinje)
nudijo tudi vožnjo s štirikolesniki.
Med turistično infrastrukturo uvrščamo še športne objekte in igrišča ter objekte za zabavo.
Slednjih je zelo malo. Večina glasbenih, plesnih, gledaliških in ostalih kulturnih prireditev
poteka v vaško-gasilskih domovih, na športnih igriščih, v gostinskih lokalih in športnih
dvoranah (v Miklavžu pri Ormožu in Ivanjkovcih), poleti tudi na prostem. Športnih igrišč ali
katerih koli drugih športnih objektov je nekoliko več. Skoraj vsako naselje ima nogometno
igrišče, v večjih naseljih najdemo še teniška igrišča, igrišča za igranje odbojke, otroška
igrišča, kegljišča za vrtno kegljanje ipd. V Miklavžu pri Ormožu je še urejeno igrišče za
treniranje nekaterih atletskih športov.

6.2.2. TURISTIČNA SUPERSTRUKTURA
Turistična superstruktura zajema:
- objekte za bivanje gostov (penzioni, hoteli, moteli, apartmaji, prenočišča, počitniški
domovi, kampi idr.),
- objekte za prehrano in druge gostinske lokale (restavracije, okrepčevalnice, kavarne,
gostilne, picerije, bare, vinotoče idr.) (Jeršič, 1990).
Nastanitvene zmogljivosti ponuja 8 objektov, v katerih lahko prenoči 162 obiskovalcev.
Počitniška hiša Pri Teti Marti nudi še spanje na senu za največ 20 oseb. Tri četrtine vseh
ležišč (brez spanja na senu) je skoncentriranih v naseljih Jeruzalem in Svetinje, v katerih je
tudi največ turističnih ponudnikov. Naselji se nahajata v središču krajinskih parkov, zato
noben drug kraj v območju krajinskih parkov ni oddaljen za več kot 5 km.
Tabela 5: Nastanitveni in prehrambni objekti v obravnavanih krajinskih parkih.
IME OBJEKTA
Apartmaji Svetinje – Turistična
kmetija Lesjak
Apartma Jeruzalem
Dvorec Jeruzalem
Turistična kmetija Stari hrast
Turistična kmetija Frank –
Ozmec
Vinski hram
Gostišče Taverna
Počitniška hiša Pri teti Marti

NASELJE

VRSTA

KAPACITETA

Svetinje
Jeruzalem
Jeruzalem
Radomerje

apartma
apartma
hotel
prenočišča

9 apartmajev, 20 ležišč
1 apartma, 3 ležišča
10 sob, 20 ležišč
7 sob, 17 ležišč

Slamnjak
Jeruzalem
Svetinje
Cerovec Stanka
Vraza

prenočišča
prenočišča
prenočišča
počitniški
dom

7 sob, 17 ležišč
60 ležišč
9 sob, 19 ležišč
3 sobe, 6 ležišč + spanje na
senu za do 20 oseb

Vir: Uradni slovenski turistični …, 2013; reklamni material posameznih objektov.
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v Dvorec Jeruzalem, Jeruzalem
Uvršča se v kategorijo hotelov s petimi zvezdicami. V njem lahko prenoči 20 gostov, tistim,
ki želijo nekaj posebnega, pa je na razpolago predsedniški apartma. V hotelski restavraciji
ponujajo lokalno in sezonsko obarvano hrano ter vrhunska vina znamke P&F Wineries
Ormož. V objektu je tudi konferenčna dvorana, namenjena za poslovne sestanke, delavnice,
»teambuildinge« ali kongrese. V kletnem prostoru, ki je namenjen večjim skupinam, prirejajo
različne dogodke. Tik ob dvorcu je park namenjen sprostitvi obiskovalcev (Dvorec Jeruzalem,
2013). Zadnjih 10 let v dvorcu prirejajo Salon Jeruzalem. Gre za dogodek, kjer se zberejo
vinarji tega območja in organizirajo številne izobraževalne delavnice in predavanja ter se
predstavljajo s svojimi dosežki na področju vinogradništva (Dvorec Jeruzalem, 2013).
Slika 18: Dvorec Jeruzalem in park ob njem.

Vir: Kraji – Slovenija, 2013.

Vir: Dvorec Jeruzalem, 2013.

v Gostišče Vinski hram, Jeruzalem
Razpolaga z največjo kapaciteto ležišč na območju Jeruzalemskih goric (60 ležišč). Poleg
prenočitve nudijo še degustacijo domačih vin in prave prleške kulinarične specialitete. V
hramu lahko sprejmejo kar 300 ljudi in še 200 na prostem. Prirejajo tradicionalne prireditve
kot so: Dnevi prleške kuhinje, Tradicionalno prvomajsko srečanje, Postavljanje klopotca,
Martinovanje, Silvestrovanje ter številne plese. Objekt obsega restavracijo, konferenčno sobo,
vinsko pivnico, 300 let staro obokano klet ter vinoteko, kjer prodajajo buteljčna in odprta vina
ter spominke (Brenholc turizem …, 2013).
Slika 19: Gostišče Vinski hram, Jeruzalem.

Vir: Uradni slovenski turistični …, 2013.

v Apartma Jeruzalem, Jeruzalem
Oddaja najem ležišč za 3 osebe. Razen nastanitvene ponudbe druge ne ponujajo (Lokalna
turistična organizacija …, 2013).
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v Apartmaji Svetinje, Svetinje
Apartmaji so v lasti Turistične kmetije Lesjak. Razpolagajo z 9 na novo urejenimi apartmaji,
ki se uvrščajo v kategorijo 4-ih zvezdic. Med njimi je tudi apartma, ki je v celoti prilagojen
ljudem s posebnimi potrebami. Ponujajo možnost kolesarjenja po vinski cesti, sprehode med
vinogradi, ogled vinogradniške kmetije s tradicionalnimi opravili v vinogradu in v kleti ter
ogled kulturnih in zgodovinskih zanimivosti Jeruzalemskih goric (Turistična kmetija Lesjak,
2013).
V 400 let stari obokani kleti, danes preurejeni v gostinski lokal imenovan Vinoteka Svetinjska
klet, nudijo vina 35 vinarjev z območja Jeruzalemskih goric. Poleg več kot 120 različnih vin
ponujajo tudi domača žganja, med, bučno olje, marmelade ipd. Je največja vinoteka v
severovzhodni Sloveniji (Uradni slovenski turistični …, 2013).
Slika 20: Apartmaji Svetinje in Vinoteka Svetinjska klet.

Vir: Turizem v zidanicah, 2013.

v Gostišče Taverna, Svetinje
Gostišče je v celoti opremljeno v duhu starih časov. V notranjosti objekta so v vseh prostorih
razstavljene starine, ki prikazujejo tukajšnje življenje v preteklosti. Nudijo prenočišče 19
gostom, domače in klasične jedi ter vrhunska vina Kuljen, iz domače vinske hiše. Prirejajo
različna slavja in praznovanja po lokalni tradiciji (postavljanje klopotca, trgatev,
Martinovanje, Silvestrovanje …) in seminarje. Pod gostiščem je vinska klet, kjer nudijo
degustacijo vin (Gostišče Taverna, 2013).
Ponudba obsega tudi možnost hranjenja buteljčnih vin v njihovi vinski banki (FNWBS – First
national wine bank Slovenia) do 10 let. To lahko stori vsak posameznik, ki pri njih kupi
poseben certifikat o nakupu števila steklenic in sorte vina. Vino se vse do uveljavitve
certifikata hrani v vinski banki. Certifikat je lahko lepo darilo prijateljem, sorodnikom,
znancem ob kakršnem koli slavju (Gostišče Taverna, 2013).
Slika 21:

Gostišče Taverna in Certifikat 1. slovenske vinske banke.

Vir: Gostišče Taverna, 2013.
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v Turistična kmetija Stari hrast, Radomerje
Turistična kmetija je dobila ime po tristo let starem hrastu, ki se nahaja na dvorišču kmetije.
Prenočitev omogočajo 17 gostom, katerim nudijo prleško hrano in domača vina. Organizirajo
vodene izlete po Prlekiji in Prekmurju, so lovska postojanka številnim lovcem in tako lahko
gostu nudijo lov na srnjad, fazane ali pa le sprehod z lovcem pod vznožjem Jeruzalema.
Ponudba zajema tudi vinoteko s prodajnim butikom, kjer prodajajo domača vina, likerje,
grenčice, marmelade, med in bučno olje (Stari hrast, 2013).
Slika 22:Turistična kmetija Stari

hrast ter njen prodajni salon.

Vir: Stari hrast, 2013.

v Počitniška hiša Pri teti Marti, Cerovec Stanka Vraza
Spada med dopolnilne bivalne turistične objekte. Omogoča najem celotne hiše, v kateri je 6
ležišč. Nudijo dobrote iz krušne peči, kot rekreacijo pa kolesarjenje in pohodništvo v
Jeruzalemskih goricah. Kot posebnost nudijo spanje na senu za do 20 ljudi (Turistično društvo
Ivanjkovci, 2013).
Turistična superstruktura so poleg nastanitvenih objektov tudi objekti, ki nudijo hrano in
pijačo. Na območju krajinskih parkov je takih objektov 8.
Tabela 6: Objekti, ki nudijo hrano in pijačo na območju krajinskih parkov.
Ime objekta
Naselje
1. Izletniška kmetija - Unikat Milan Belec
Železne dveri
2. Zidanica Malek
Svetinje
3. Vinoteka Svetinjska klet
Svetinje
4. Vinogradniška kmetija Ratek
Mali Brebrovnik
5. Restavracija Stari hrast
Radomerje
6. Vino Kupljen Jeruzalem
Svetinje
7. Gostilna Tramšek
Žerovinci
8. Izletniška kmetija Kolarič
Vinski Vrh
Vir: Uradni slovenski turistični …, 2013; Območni razvojni program Prlekije 2007 – 2013.

Nekaj je še barov, ki nudijo le pijačo. Veliko je tudi vinotočev in vinogradniških kmetij, ki
ponujajo degustacijo in prodajo odprtih ali ustekleničenih vin. Pri nekaterih je možen nakup
še nekaterih drugih domačih pridelkov (sadje, žganje, kis, med …) in spominkov. V to
skupino spadajo spodaj našteti.
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Tabela 7: Vinotoči in vinogradniške kmetije, ki nudijo degustacijo in prodajo vina.
Ime objekta
Naselje
1. Vinotoč Zlatka Kosec
Veličane
2. Vinoteka Dveri - Pax
Železne Dveri
3. Vinogradništvo Gošnjak
Mali Brebrovnik
4. Vinogradništvo in kletarstvo Murekar Branko s.p.
Cerovec Stanka Vraza
5. Vinoreja Kaučič
Gresovščak
6. Vinogradništvo Krainz
Ilovci
7. WEIGL, vinogradništvo, d.o.o.
Ilovci
8. Kmetija Janežič
Veliki Brebrovnik
9. Vinogradništvo Kolarič
Veliki Brebrovnik
10. Vinogradništvo in kletarstvo Slavinec
Mihalovci
11. Vinotoč Vitica
Veličane
12. Vinogradništvo Viher
Žerovinci
13. Vinogradništvo Lipovec
Radomerščak
Vir: Uradni slovenski turistični …, 2013; Lokalna turistična organizacija …, 2013; Območni razvojni program
Prlekije 2007 – 2013.

Z vidika povpraševanja je turistično ponudbo težko oceniti, saj poleg inventarja o razporeditvi
omenjenih objektov manjkajo kakršni koli drugi podatki. Prav tako je izredno težko analizirati
turistični pomen kulturne in zgodovinske dediščine, saj so obiskovalci teh objektov pretežno
izletniki, ki jih turistična statistika na more zabeležiti.
Glavni nosilci turizma v krajinskih parkih so Lokalna turistična organizacija Prlekija
Ljutomer, Turistično informativni centri Ormož, Ljutomer in Jeruzalem, občini Ljutomer in
Ormož, razna turistična in druga društva, lastniki objektov, ki nudijo turistične storitve.

7. ANALIZA TURISTIČNE PONUDBE
Območje krajinskih parkov ima, glede na velikost ozemlja, ki ga obsega, zadovoljivo
turistično ponudbo, kljub temu pa še ne moremo govoriti o visoki razvitosti turizma. Pa
vendar je opaziti napredek predvsem v vlaganju v turistično infrastrukturo. Vedno več
turističnih ponudnikov se namreč zaveda pomembnosti oblikovanja boljše ponudbe ter
turističnih proizvodov, saj jim le tako uspe privabiti večje število turistov. Tudi turistična
superstruktura se izboljšuje. Za njen nadaljnji razvoj pa je potrebno oblikovanje večjega
števila turističnih proizvodov, predvsem pa vzpostaviti večjo povezanost in sodelovanje med
turističnimi ponudniki.
DEJAVNIKI PRIVLAČNOSTI
1. Slikovita pokrajina
Na številnih reklamnih letakih, ki oglašujejo Jeruzalemske gorice, je pogosto prisotna
fotografija pokrajine, na kateri so jasno vidni vinorodni griči in terasasti vinogradi. Tudi to
kaže, da je vrednost pokrajinske lepote zelo pomemben turistični adut tega dela Slovenije.
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2. Jeruzalem
Jeruzalem je glavna turistična znamenitost Jeruzalemskih goric. Že samo ime privablja turiste,
ki jih zanima, ali obstaja kakšna povezava z izraelskim Jeruzalemom. Prihajajo pa tudi takšni,
ki uživajo v razgledu z najvišjega vrha Prlekije.
3. Dolga tradicija vinogradništva in vinarstva
Danes turistično ponudbo v glavnem narekuje dolga tradicija vinogradništva in vinarstva, na
podlagi katere se je izoblikovala bogata vinska kultura. Vinogradniki in vinarji turistom
predstavljajo svoje delo ter jim nudijo vino za okušanje in prodajo.
Ob vinskih cestah so razporejeni ponudniki vinskega turizma, kot so vinske kleti, vinotoči,
zidanice …
4. Bogata kulturna dediščina
Kultura se počasi uveljavlja kot ena temeljnih sestavin turistične ponudbe, vendar pa je še
vedno premalo vključena v ponudbo. Na območju se nahaja veliko kulturnih spomenikov, kot
so dvorci, zidanice, cerkve, kapelice, domovi znanih Slovencev, muzej …, ki bi jih bilo treba
bolje predstaviti turistom. Ena od možnosti, ki bi omogočila učinkovitejšo in bolj
prepoznavno turistično ponudbo, so kulturne prireditve in festivali izvedeni v teh objektih. Pri
tem pa nimam v mislih masovnega turizma, ki bi objekte uničeval, pa tudi ciljne skupine so v
tem primeru izobraženi, ki imajo odnos do okolja in kulturne dediščine.
5. Številne tradicionalne in druge prireditve
Del atraktivne turistične ponudbe predstavljajo tudi večje prireditve, ki jih organizirajo občini
Ljutomer in Ormož, društva ali posamezniki, ki pa imajo tako športni, kulturni kot tudi
zabavni značaj. Večina se jih navezuje na etnološko dediščino območja. Na njih se vedno
najde prostor za predstavitev lokalnih vin in kulinarike. Prireditve se vrstijo skozi vse leto in
so tako zelo primerne za izpopolnjevanje izven sezonske turistične ponudbe.
6. Številna turistična in druga društva
Turistična in druga društva prav tako izkazujejo veliko motiviranost in željo po promociji in
razvoju turizma. Pomembno vlogo imajo pri predstavljanju dediščine vsakdanjega življenja
Prlekije.
7. Možnost preživljanja aktivnih počitnic
Turisti se pogosto na podlagi ponudbe rekreacijskih in športnih aktivnosti odločajo za določen
kraj počitnikovanja. Zato so številne pohodne in kolesarske poti pomemben element turistične
ponudbe. Poleg kolesarjenja in pohodov se lahko obiskovalci odločijo za jahanje, vožnjo s
kočijo ali štirikolesnikom in igranje ekipnih športov.
8. Možnost prenočitve
Zelo pomemben element turistične ponudbe so namestitvene zmogljivosti nekega območja.
Na območju krajinskih parkov so objekti, ki nudijo prenočišča tako višjega kot nižjega
cenovnega razreda.
Spodnji graf kaže, da je struktura namestitvenih kapacitet raznolika, ob enem pa dokazuje
relativno nerazvitost območja kot turistične destinacije. Skoraj polovico vseh nastanitvenih
kapacitet predstavljata gostišči Vinski hram in Taverna, sledijo turistične kmetije in apartmaji.
Tudi občini Ljutomer in Ormož imata podobno razmerje, saj po zaprtju hotelov v središču
Ormoža in Ljutomera večino namestitev nudijo gostišča, turistične kmetije ter apartmaji.
Kljub temu, da je objektov, ki nudijo prenočitev v krajinskih parkih, le 8 pa je trenutna
zasedenost zelo slaba. Ležišča so večino leta prazna, nekoliko večje povpraševanje je jeseni,
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ko vinorodni okoliš zaživi. Moramo pa se zavedati, da v to turistično območje zahajajo
večinoma turisti, ki se tukaj zadržujejo le čez dan in se za prenočitev ne odločajo. Ob
spodbujanju turistov, da ostanejo kakšen dan dlje pa bo v prihodnje potrebno razširiti
namestitveno strukturo, ki bi bila prilagojena potrebam različnih skupin turistov; na primer z
dodajanjem kampov, otroških in mladinskih domov ali penzionov v turistično ponudbo.
Graf 3: Struktura namestitvenih kapacitet (ležišča) v obravnavanih krajinskih parkih, 2013.

Vir: Uradni slovenski turistični …, 2013; reklamni material posameznih objektov.

9. Raznovrstna gostinska ponudba
Objektov, ki nudijo hrano in pijačo, je poleg tistih, ki nudijo nastanitev, še 8. Ti so razporejeni
povsod po krajinskih parkih. Veliko je tudi vinotočev in vinogradniških kmetij, ki ponujajo
degustacijo in prodajo odprtih ali ustekleničenih vin. Pri nekaterih je možen nakup še
nekaterih drugih domačih pridelkov (sadje, žganje, kis, med …) in spominkov.

ZAVIRALNI DEJAVNIKI
1. Nepovezanost med ponudniki turističnih storitev
Trenutno najbolj pereč problem turistične ponudbe je nepovezanost med ponudniki. Vsak
nudi svoje produkte in storitve, ni pa pripravljen sodelovati in tako prispevati k boljši
prepoznavnosti območja. Tako je območje krajinskih parkov potrebno nadalje razvijati kot
funkcionalno zaključeno območje, ki temelji na ozemeljskem, gospodarskem, kulturnem in
zgodovinskem povezovanju prebivalcev. Trenutno spodbuden primer medsebojnega
povezovanja je Salon Jeruzalem, kjer se povezujejo vinogradniki in prirejajo številna
delavnice in predavanja o skupni promociji območja.
2. Neprepoznavna turistična ponudba
S celovito in povezano ponudbo, bi območje pridobilo na prepoznavnosti. V lokalnem smislu
pa bi bilo potrebno sistematično razporediti nosilce ponudbe ob pomembnih tematskih poteh
in tako predstaviti območje kot zaključeno celoto. Dokler tega ne bo, turizem na tem območju
nikoli ne bo zaživel v celoti.
3. Slaba promocija turističnih storitev in produktov
Ponudniki najprej poskrbijo za trženje svojih proizvodov in storitev. Financiranje programov
(povezane) turistične ponudbe pa je strošek, ki ga niso oziroma so ga pripravljeni le delno
sprejeti. Celovitejšo in pestrejšo skupno ponudbo in s tem odmevnejšo promocijo določene
destinacije omogoča povezovanje ponudnikov. Da bi to dosegli, je potrebno razviti neko
prepoznavno podobo območja.
Skupno promocijo bi lahko izvajali preko prireditev, skupnih promocijskih brošur, izgradnje
skupne infrastrukture, oblikovanj izletov, ki bi zajeli celotno območje, izdaje knjig in glasil.
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Blagovnih znamk, ki bi se nanašale na območje krajinskih parkov ni, obstajajo pa takšne, ki
opisujejo Jeruzalemske gorice in Prlekijo kot širše območje:
- Podjetje Jeruzalem Ormož VVS d.d. – blagovna znamka Jeruzalem (pridelava vina iz
Jeruzalemskih goric.
- Prleška tünka – tradicionalno živilo, ki je geografsko in etnološko vezano na področje
Prlekije.
- Prleška gibanica – značilna pogača v Prlekiji.
4. Slabo razvite dopolnilne dejavnosti na kmetijah
To so dejavnosti, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti in
delovne sile članov kmetije ter zaposlenih na kmetiji. Turizem na kmetiji v obliki gostinske
dejavnosti (izletniška kmetija, kmetija z nastanitvijo …) in negostinske dejavnosti (ogledi,
prikazi, oddajanje površin za piknike, turistični prevozi …) je le ena izmed vrst dopolnilnih
dejavnosti (Državni portal …, 2013). Dopolnilno dejavnost lahko opravlja kmetija, ki ima v
lasti najmanj 1 ha ali v zakupu najmanj pet hektarjev zemlje (Državni portal …, 2013). Zato
je dopolnilnih dejavnosti manj, kot bi pričakovali – vse majhne kmetije odpadejo. Drugi
razlog je lahko v izobrazbeni strukturi potencialnih nosilcev dopolnilne dejavnosti. V
glavnem pa so za to krive »upravne« ovire, med njimi predvsem visoko predpisani standardi
za opremo in ureditev potrebnih prostorov, ki dodatno višajo investicije.
5. Pomanjkanje strokovno usposobljenega kadra
Ker gre za agrarno območje, je največ možnosti za povečanje zaposlitvenih zmogljivosti v
dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Z uvajanjem novih in potrebam prilagojenih
izobraževalnih programov ter bolj funkcionalnega izobraževanja bi lahko pridobili strokovno
usposobljen in motiviran kader, ki lahko zagotovi pestrost in kakovost turistične ponudbe.
6. Nezadostno vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo
Naravna in kulturna dediščina ni samo materialna, ampak tudi nematerialna (glasba, pesmi,
plesi, običaji …). Da bi dvignili kvaliteto turistične ponudbe in zadovoljili turiste, mora ta
ponudba postati obvezna sestavina celotne turistične ponudbe.
Vključevanje kulturne in naravne dediščine v turistično ponudbo je prepuščeno angažiranosti
lokalnih ponudnikov, zato bi bilo potrebno spodbuditi in ozaveščati le-te, da v svojo ponudbo
vključijo čim več lokalne dediščine. Možnost vključitve kulturne dediščine v ponudbo je
lahko tudi prenašanje določenih, na primer rokodelskih znanj in veščin v podjetniške oblike,
ki bi s trženjem svojih storitev in proizvodov veliko doprinesli k promociji območja. Veliko je
tudi domačih glasbenih, pevskih in folklornih skupin, ki bi prikazale različne običaje, plese,
noše ipd. in bi s tem, ob zadovoljitvi turistov, prav tako promovirale domače kraje.
7. Pomanjkanje informativnih tabel
Turističnih poti, kot so vinske ceste, pešpoti, učne poti in kolesarske poti je veliko, vendar
niso primerno označene. V bodoče jih bo potrebno poenoteno označiti in posodobiti, kajti le
tako bi jih lahko tržili kot skupno turistično ponudbo.
Manjkajo tudi določeni informativni smerokazi, ki bi vodili do znamenitosti in ponudnikov
turističnih storitev.
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8. TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE
8.1.

ŠTEVILO TURISTOV IN ŠTEVILO NOČITEV

Podatkov o prenočitvenih zmogljivostih, obisku in prenočitvah domačih in tujih gostov za
obravnavana krajinska parka ni. Beležijo le podatke, ki se nanašajo celotni občini Ljutomer in
Ormož. Podatke, ki bi predstavljali samo območje krajinskih parkov, bi lahko pridobili z
rednim pošiljanjem podatkov posameznih turističnih ponudnikov v neko skupno bazo. Vendar
pa bi bilo to težko izvedljivo (vprašljiva je tudi smiselnost); že ko sem sama hotela pridobiti
določene podatke, mi jih nekateri ponudniki niso hoteli zaupati. Tako lahko na podlagi
podatkov za celotni občini samo predvidevamo, da bi bili nekateri podatki za krajinska parka
podobni, saj zavzemata dobršen del občin in predstavljata njuno glavno turistično območje.
Vendar pa to ne velja za vse podatke, saj imata krajinska parka nekatere značilnosti, ki so
značilne le za te dele omenjenih občin.
Turistično povpraševanje po Jeruzalemskih goricah se v zadnjih letih povečuje, kar se odraža
v številu prihodov in prenočitev turistov v občinah Ljutomer in Ormož. V občini Ljutomer so
v letu 2011 zabeležili 19.217 prihodov turistov, prenočitev pa 55.192; v občini Ormož so
istega leta zabeležili 9.987 prihodov turistov in 16.828 prenočitev. V primerjavi z letom 2005
je skupno število prihodov turistov v občini Ljutomer naraslo za 78 %, od tega število
domačih za 63 %, tujih turistov pa kar za 126 %. V občini Ormož je skupno število prihodov
turistov naraslo za 114 %, od tega število domačih za 130 %, število tujih turistov pa za 33 %.
Tudi skupno število nočitev beleži podobne trende. Leta 2011 se je glede na leto 2005 v
občini Ljutomer število nočitev povečalo za 49 %, od tega se je število nočitev domačih
gostov povečalo za 87 %, tujih pa za 12 %. V občini Ormož je skupno število nočitev upadlo
za 4 %, od tega je prenočitev domačih turistov za 7 % več, tujih pa za 34 % manj (TIC
Ormož, 2013).
Tabela 8: Prihodi in nočitve turistov v občinah Ljutomer in Ormož za leti 2005 in 2011.
Kazalnik (za leto 2005)
Ljutomer Ormož
a.
Prihodi turistov
8.199
3.901
Domači
b.
Št. nočitev
18.184
12.904
c.
Prihodi turistov
2.577
762
Vrsta turistov Tuji
d.
Št. nočitev
18.948
4.653
Skupno število prihodov turistov (a + c)
10.776
4.663
Skupno število nočitev turistov (b + d)
37.132
17.557
Kazalnik (za leto 2011)
Ljutomer Ormož
a.
Prihodi turistov
13.390
8.974
Domači
b.
Št. nočitev
34.073
13.775
c.
Prihodi turistov
5.827
1.013
Vrsta turistov Tuji
d.
Št. nočitev
21.119
3.053
Skupno število prihodov turistov (a + c)
19.217
9.987
Skupno število nočitev turistov (b + d)
55.192
16.828
Vir: TIC Ormož, 2013.

Podatki, ki so predstavljeni na portalu Statističnega urada RS, se od podatkov Turistično
informacijskega centra precej razlikujejo. Tisti na portalu Statističnega urada prikazujejo
trend upadanja tako števila prihodov, kot tudi števila nočitev v obeh občinah.
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Evidenca statističnega urada je odvisna od podatkov, ki mu jih (in če mu jih) posredujejo
turistični ponudniki, zato je možno, da podatki ne prikazujejo celotne slike turističnega
povpraševanja v obravnavanih občinah. Zato sem se odločila za prikaz podatkov, ki so mi jih
posredovali turistični uslužbenci, saj verjamem, da bolje poznajo lokalne razmere območja.
v Zasedenost nastanitvenih kapacitet
Kljub naraščanju števila nočitev turistov pa je zasedenost nastanitvenih kapacitet še vedno
zelo nizka. V občini Ormož je bila v letu 2011 le 12 %, v občini Ljutomer pa 35,96 %.
Če upoštevamo samo območje krajinskih parkov, je glede na letni čas največja zasedenost v
jesenskem času, najmanjša pa pozimi (TIC Ormož, 2013).
Vseeno pa velja poudariti, da je na tem območju veliko dnevnih obiskovalcev in izletnikov
tako iz Slovenije kot tudi iz drugih držav, kar pa se ne odraža v številu nočitev.
Tabela 9: Izkoriščenost nastanitvenih kapacitet (ležišč) v občinah Ljutomer in Ormož, 2011.
Skupno št. ležišč Največje možno št. nočitev* Št. nočitev Zasedenost**
304
110.960
39.900
Ljutomer
35,96 %
162
83.220
9.987
Ormož
12,00 %
Vir: TIC Ormož, 2013.
* Največje možno št. nočitev = skupno št. ležišč x 365 dni v letu
** Zasedenost je delež vseh nočitev glede na največje možno št. nočitev

v Sezonski potek obiska
Najprej je potrebno poudariti, da se podatki nanašajo le na turiste, ki se v nastanitvenih
objektih prijavijo in tam prenočujejo. Tako ne moremo upoštevati enodnevnih obiskovalcev,
katerih je na tem območju veliko. Gre tudi za podatke, ki prikazujejo prihod turistov v
celotnih občinah Ljutomer in Ormož.
Kot vidimo je skupno število prihodov v obeh občinah v letu 2008 beležilo povečanje
turističnega obiska od maja do oktobra, z viškom v mesecu avgustu.
Podatki samo za obravnavana krajinska parka so po navedbah TIC Ljutomer nekoliko
drugačni, saj turistični obisk v glavnem narekuje prisotnost vinogradništva. Tako naj bi bil
prvi višek obiska jeseni (september, oktober in november), drugi, nekoliko nižji pa spomladi
(april, maj, junij) (TIC Ljutomer, 2013).
Tabela 10: Sezonski potek obiska v
občinah Ljutomer in Ormož, 2008.
Skupno št.
Graf 4: Sezonski potek obiska v občini Ljutomer in
prihodov turistov
Januar
470 Ormož, 2008.
Februar
601
Marec
603
April
647
Maj
790
Junij
808
Julij
798
Avgust
1184
September
844
Oktober
901
November
504
December
640
Vir: SURS, 2013.

Vir: SURS, 2013.
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v Struktura turistov glede na državno pripadnost
Skupno število prihodov turistov v občinah Ljutomer in Ormož za leto 2011 znaša 29.204. Od
tega predstavljajo 23 % tuji turisti (6.840 turistov), med katerimi prevladujejo državljani
Avstrije, Italije, Nemčije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Madžarske,
Nizozemske …
Tabela 11: Struktura tujih turistov glede na državno pripadnost v občinah Ljutomer in
Ormož, 2012.
Št. tujih
Št. tujih
LJUTOMER
turistov ORMOŽ
turistov
Avstrija
1105 Italija
210
Nemčija
320 Avstrija
148
Belgija
170 Nemčija
135
Italija
127 Hrvaška
92
Bosna in Hercegovina
108 Bosna in Hercegovina
77
Hrvaška
86 Srbija
62
Madžarska
65 Nizozemska
46
Nizozemska
53 Združene države (ZDA)
30
Švica
51 Bolgarija
20
Srbija
49 Poljska
20
Vir: SURS, 2013.
* Navedeno je le prvih deset držav z največjim številom prihodov tujih turistov.

8.2.

DRUGE POMEMBNE ZNAČILNOSTI TURISTIČNEGA
POVPRAŠEVANJA

Turistični razvoj vsake destinacije se mora prilagajati splošnim trendom turističnega
povpraševanja, tako na regionalni kot nacionalni in globalni ravni. Le na takšen način je
možno zagotoviti čim večje število turistov. Zelo pomembno je, da dobro poznamo splošne
trende turističnega povpraševanja in s tem zadovoljimo številne potrebe turistov (Pajek,
2010).
V pogovoru z zaposlenimi na Turistično informacijskih centrih Ljutomer, Ormož in
Jeruzalem sem pridobila informacije o pomembnejših značilnostih turističnega povpraševanja
na tem območju. Uslužbenci v vseh treh centrih so bili glede tega zelo enotni.
-

-

-

Zaradi ugodne lege prihajajo na območje krajinskih parkov tuji turisti iz ekonomsko
razvitih držav in regij. Prihajajo predvsem turisti iz Avstrije, Nemčije in Italije, sledijo
jim turisti iz Velike Britanije, Belgije, Madžarske, Nizozemske, Hrvaške in Srbije.
Gostje iz sosednjih držav prihajajo predvsem na enodnevne izlete ob vikendih (na
kosilo, obiske sorodnikov in prijateljev), gostje iz bolj oddaljenih držav ostanejo po
navadi dva ali tri dni.
Pogosto se ustavljajo tudi turisti, ki potujejo z letnih dopustov in se vračajo domov.
Pogosti gostje so tudi domači obiskovalci, ki prihajajo na enodnevne izlete.
Nekoliko manj je družinskih gostov, ki se po navadi odločijo za nastanitev na
turističnih kmetijah.
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-

-

-

-

-

Za obisk tega območja se odločajo predvsem starejši ljudje in upokojenci. Prenočujejo
po navadi v hotelih v bolj turistično razvitih krajih (npr. Radenci, Ptuj, Moravske
Toplice …) in se udeležujejo izletov po okoliških krajih.
Čedalje več je prihodov študentov in šolarjev. Ti prihajajo zaradi izobraževanj in
ekskurzij.
Veliko turistov prihaja zaradi nizkih cen storitev, ki so nižje kot v turistično razvitih
območjih Slovenije. Večina storitev je kljub nizki ceni kakovostnih (predvsem hrana
in vino).
Turisti se odločijo obiskati te kraje predvsem zaradi pokrajinske lepote.
Najbolj obiskan kraj je Jeruzalem.
Obiskovalci največ povprašujejo po dobri hrani in vinu ter nekoliko manj po kulturnih
znamenitostih in prenočitvenih zmogljivostih.
Največ turistov prihaja jeseni, povečan obisk pa je tudi spomladi (tukaj so zajeti vsi
turisti, tako tisti, ki krajinska parka obiščejo le za en dan in tudi tisti, ki se odločijo
prenočiti v enem izmed nastanitvenih objektov. Prav tako se povečan obisk jeseni in
spomladi, nanaša le na območje krajinskih parkov in zato prihaja do odstopanj od
podatkov, ki so prikazani v tabeli 10, kjer so zajeti podatki za celotni občini Ljutomer
in Ormož ter prikazujejo samo število turistov, ki se prijavijo in prenočujejo v
nastanitvenih objektih).
Prihajajo predvsem ob vikendih.
Prireditev se udeležuje v večini lokalno prebivalstvo. Največ ljudi pritegnejo
prireditve, kot so Martinovanje po vinskih cestah, prvomajsko popotovanje po vinskih
cestah za kolesarje in pohodnike in Trgatev v Ljutomersko-ormoških goricah.
Prevladuje podeželski turizem in znotraj tega je zelo močno zastopan vinski turizem.
Na drugem mestu je športnorekreacijski turizem.
Vedno več je povpraševanja po nakupih počitniških hiš – vikendov. Za nakup so
zainteresirani predvsem Avstrijci in Nemci, pa tudi Slovenci, ki so do upokojitve
prebivali v tujini, sedaj pa se želijo vrniti v Slovenijo.

9. VRSTE TURIZMA
Ne moremo trditi, da je turizem vodilna razvojna in nosilna gospodarska dejavnost, saj velik
delež v gospodarstvu zavzema kmetijstvo. Kmetijstvo ima na tem območju ključni pomen že
iz preteklosti.
Ko pa se je lokalno prebivalstvo začelo zavedati, da kmetijstvo ni moglo biti edini vir za
preživljanje, so začeli iskati nove priložnosti. Ena od možnih rešitev je bila razvoj turizma. Na
območju krajinskih parkov je dovolj različnih in ugodnih pogojev, da se je turizem lahko
uspešno razvil. Območje ponuja številne naravne in kulturne znamenitosti, veliko možnosti za
šport in rekreacijo ter številne kulturne prireditve.
Glede na prevladujoči motiv turističnih potovanj lahko turizem v obravnavanih krajinskih
parkih razdelimo na naslednje vrste (vrste so nanizane po stopnji razvitosti na območju
krajinskih parkov):
1. PODEŽELSKI TURIZEM
Gre za vrsto turizma pri katerem je cilj potovanje na podeželje oz. kmetijska območja. Zanj se
odločajo tisti, ki si želijo zamenjati vsakdanje okolje, si spočiti in se obenem rekreirati. Želijo
si doživeti in začutiti utrip kmečkega življenja, ki ga danes, še posebej mlajše, generacije več
ne poznajo. Povod za razvoj podeželskega turizma v zadnjem času je želja po aktivnosti in
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oddihu v naravi, zavedanju o zdravem načinu življenja in preživljanju prostega časa ter
zanimanju za kmečko tradicijo nekega območja (Lah, 2009).
Podeželski turizem se pogosto obravnava kot alternativna razvojna strategija za ekonomsko in
socialno regeneracijo v podeželskih območjih. Kot dodatna dejavnost ima pomembno vlogo
pri ohranjanju poselitve podeželja (Pažek, Majkovič, Borec, 2005).
Ta vrsta turizma je na območju krajinskih parkov najbolj zastopana. Veliko je turističnih
kmetij (turistične kmetije z nastanitvijo, izletniške kmetije, vinotoči), ki ponujajo svoje
pridelke, usluge in storitve, obenem pa tržijo celotno pokrajino z vsemi naravnimi in
kulturnimi znamenitostmi, s tradicijo in posebnostmi.
VINSKI TURIZEM je del podeželskega turizma. Vinski turizem je vezan na območja
celotnih vinogradniških pokrajin in okolja v njih, na zgodovino vinarstva, zidanice, vinske
kleti, vinsko tradicijo in vinske ceste. Za vinogradništvo predstavlja pomemben način za
vzpostavljanje dobrih odnosov s potrošniki, saj je direktna prodaja vina obiskovalcem v
vinskih kleteh za manjše vinarje in vinogradnike pomemben dejavnik njihovega uspeha. Za to
vrsto turizma ni dovolj le kakovostno vino in privlačna pokrajina, ampak tudi kakovostna
kulinarika, organizacija prireditev, tekmovanj, strokovnih srečanj ter sodelovanje turističnih
in vinogradniških društev (Bojnec, Korpar, 2005).
Pomembno je, da se vinorodno območje obiskovalcem čim bolj predstavi in približa z urejeno
potjo med vinogradi (vinsko cesto), jim omogoči vpogled v samo pridelavo in shranjevanje
vina. Pri tem so pomembne tudi razvite prenočitvene zmogljivosti, pregledne označbe, razne
brošure, seznami vinogradnikov in druge vrste ponudbe, ki so na voljo ob vinski cesti
(Bojnec, Korpar, 2005).
Na podlagi preučevanja turistične ponudbe na območju krajinskih parkov lahko trdimo, da je
skoraj celotna ponudba vezana na vinogradništvo in vino. Ob Jeruzalemski vinski cesti (VTC
15), Vinski poti in Poti Jeruzalem so razporejeni turistični ponudniki, ki predstavljajo
območje kot pomemben vinorodni okoliš.
2. ŠPORTNOREKREACIJSKI TURIZEM
Zajema vse oblike aktivnega in pasivnega udejstvovanja v športnih aktivnostih, ki se jih
posameznik udeleži izven domačega okolja. Ta vrsta turizma po navadi obstaja hkrati s katero
drugo, npr. v kombinaciji s kulturnim, podeželskim ali katero drugo vrsto turizma (Gorec,
2010).
Danes je šport vse večji ali pa celo glavni motiv, da se nekdo odloči za turistično potovanje.
Vse več turistov hoče preživeti svoje počitnice kar se da aktivno, zato se poslužujejo teh
storitev. V krajinskih parkih nudijo kolesarjenje, pohodništvo, jahanje, vožnjo s kočijo,
vožnjo s štirikolesniki, lov, vrtno kegljanje, na obstoječih igriščih pa se lahko vsak pomeri v
ekipnih športih (nogomet, košarka, rokomet, odbojka ipd.), v Miklavžu pri Ormožu na
urejenem igrišču pa še v atletiki.
3. KULTURNI TURIZEM
Kulturni turizem obsega zelo veliko turističnih možnosti. Povezan je s snovno in nesnovno
kulturno dediščino. Zajema kulturne (zgodovinske) spomenike in spomeniška območja in s
tem se torej osredotoča na nepremično in premično kulturno dediščino ter kulturno krajino
nekega območja, z namenom spoznavanja in avtentičnega doživetja kulturne dediščine neke
skupnosti (Strategija razvoja kulturnega turizma …, 2009).
V Krajinskih parkih je ta vrsta turizma kar močno zastopana. V okviru kulturnega turizma si
obiskovalec lahko pogleda vse zgodovinske in naravne znamenitosti, se seznani z etnološko
dediščino in se udejstvuje na številnih prireditvah.
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4. POSLOVNI TURIZEM
Ta vrsta turizma je namenjena poslovnim srečanjem, seminarjem, izobraževanjem in drugim
podobnim dogodkom. Na območju parkov sta na razpolago dva objekta (Dvorec Jeruzalem in
Vinski hram), ki nudita najem prostorov za različne poslovne sestanke, delavnice,
»teambuildinge« ali kongrese. Tudi v gostišču Taverna občasno prirejajo določene seminarje.

10. UČINKI TURIZMA
Pri turističnem razvoju je zelo pomembno, da smo seznanjeni z njegovimi učinki, ki so lahko
pozitivni ali negativni. V nadaljevanju sem na kratko predstavila prisotne učinke na
obravnavanem območju.
Pozitivni učinki turizma:
- dodaten vir dohodka za lokalno prebivalstvo,
- povečuje povpraševanje po območju,
- ponuja nova delovna mesta,
- omogoča trženje lokalnih proizvodov,
- ohranja običaje, posebnosti v kulturi, kulinariki …,
- povečuje izbiro in izboljšuje kakovost storitev,
- pospešuje urejanje in obnovo vasi.
Negativni učinki turizma:
- zaradi sezonskosti vir zaslužka le del leta,
- povečan promet,
- turistična infrastruktura kot porabnik prostora (gradnja nastanitvenih objektov,
gostinskih objektov …),
- onesnaževanje okolja,
- sprememba življenjskih vrednot, obnašanja, življenjskega stila.
Med pozitivnimi učinki turizma je za lokalno prebivalstvo najpomembnejši dodaten vir
dohodka, saj je na pretežno agrarnem in gospodarsko slabo razvitem območju vsak dodaten
dohodek še kako dobrodošel. Ponudniki to dosegajo s prodajo svojih izdelkov in pridelkov
kar na domu, na organiziranih sejmih in tržnicah ali pa v sodelovanju z drugimi turističnimi
ponudniki (gostišča, lokali …). V zadnjih nekaj letih se povpraševanje po vinskem turizmu
povečuje, kar omogoča ohranjanje običajev, posebnosti v kulturi, kulinariki … Z odpiranjem
novih nastanitvenih in gostinskih objektov ter z ustanavljanjem novih turističnih kmetij se
povečujejo zaposlitvene možnosti. Obenem pa vzporedno z razvojem turizma obnavljajo in
urejajo vasi.
Med slabosti turističnega razvoja pa lahko uvrstimo sezonskost vinskega turizma in s tem vir
zaslužka le del leta. Pri obremenjevanju okolja ima največji vpliv promet, ki predstavlja
največji pritisk v času glavne sezone, od septembra do novembra. Tudi življenjski stil
lokalnega prebivalstva se je ponekod spremenil, saj se mora vse bolj prilagajati turistom in
tako velikokrat zanemarijo svoj življenjski slog.
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11. PREDLOGI
Območje Jeruzalemskih goric ima predvsem zaradi svojih naravnih in kulturnih danosti velike
priložnosti za razvoj kakovostne turistične ponudbe, ki lahko služi kot atraktivna dopolnilna
turistična ponudba vsem gostom, ki pridejo v severovzhodni konec Slovenije oziroma v
sosednjo Hrvaško, pa tudi Avstrijo in Madžarsko.
Danes si vse več ljudi želi preživeti počitnice kar se da aktivno in atraktivno. Zato bi bilo
potrebno tovrstni ciljni skupini ponuditi še več športnih in rekreacijskih možnosti. Za razvoj
atraktivnega turističnega območja je potrebno uveljaviti čim več blagovnih znamk, ki bi
predstavljale območje kot celoto, spodbuditi različne ponudnike storitev ter naravnih in
kulturnih danosti k povezovanju in izgraditi oziroma dodelati ustrezno infrastrukturo.

11.1. MOŽNE OBLIKE TURISTIČNE PONUDBE
Možnosti, kaj bi lahko obiskovalcem in domačinom teh krajev še ponudili in na ta način
popestrili obstoječo turistično ponudbo, je še veliko. Predstavila sem le nekaj predlogov:
1. Heterogena struktura nastanitvenih objektov
Trenutna zasedenost obstoječih nastanitvenih zmogljivosti je razmeroma zelo slaba (ležišča so
večino leto prazna). Kljub slabi zasedenosti pa bi bilo koristno omogočiti bolj raznoliko
ponudbo, ki bi bila v skladu z različnimi hotenji in potrebami različnih skupin turistov. Tako
na primer manjkajo kampi, katere bi postavili v naravno okolje, dlje od naselij, kjer bi turisti
lahko uživali v miru, ali pa otroški in mladinski domovi, katerih navdušeni obiskovalci bi se
lahko kasneje vrnili s svojimi družinami. Počitniška hiša, ki nudi možnosti prenočitve
turistom, je samo ena, tako da tudi v tej obliki prenočitve vidim razvojni potencial.
2. Uvajanje dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s področja turizma
Turistična dejavnost je vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki obsega pripravo in strežbo
jedi in pijač in nastanitev gostov ter različne oblike dodatne ponudbe za goste.
V krajinskih parkih je že kar nekaj kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi. Med
možnimi dejavnostmi, ki bi jih bilo potrebno še dodati, so že omenjene kmetije z nastanitvijo,
manjkajo pa še možnosti za ogled vseh del iz osnovnih kmetijskih dejavnosti, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili po vinorodnem okolišu, premalo je tudi konj za jahanje.
Nekatere kmetije bi lahko imele v ponudbi še izposojo rolerjev, koles, motorjev ipd. Velik
potencial je še v ekološkem kmetijstvu, saj interes po ekološko predelani hrani hitro narašča.
Zato bi bilo treba spodbujati kmete, da bi se jih čim več odločilo za to obliko kmetovanja in
da bi svoja pridelana živila ponudili turistom.
3. Ureditev prostorov za piknike
Ob Podgrajskih ribnikih, vzdolž potokov, na razglednih točkah in jasah so možnosti za
ureditev prostorov za piknike v naravi. Trenutno so takšni prostori le ob nekaterih turističnih
kmetijah in ti so poleti in jeseni, še posebej ob vikendih, velikokrat zasedeni, zato bi bile
dodatne zmogljivosti dobrodošle. Nekateri si želijo miru v naravi, kar bi jim predlagani kraji
omogočali. Danes se ljudje ustavljajo na prvih »primernih« odsekih, ki sicer niso predvideni
za piknike v naravi. Ker ti niso opremljeni s koši, ostanejo za njimi velikokrat kupi smeti,
pločevink ipd. Zato bi bilo potrebno urediti temu namenjene prostore, ki bi jih turistični
ponudniki dajali v najem in bi za njih tudi skrbeli.
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4. Vzpostavitev novih tematskih in športnorekreacijskih poti
Zaradi razgibanosti površja so na tem območju urejene številne poti za pohodnike in
kolesarje. Poti so dobro obiskane skoraj skozi vse leto, zato je tukaj priložnost, da se uvede še
kaj novega. Ena izmed možnosti so tematske in učne poti, kjer bi poleg rekreacije v naravi,
lahko spoznavali še zgodovino in kulturno dediščino teh krajev.
Trenutno so obstoječe poti premalo povezane med seboj in preskromno vključene v turistično
ponudbo. Potrebno jih bo še dodatno urediti, označiti in povezati.
5. Postavitev razstavne infrastrukture
Domači prebivalci in nosilci turistične dejavnosti se premalo zavedajo pomena, ki ga imajo
znani Slovenci, ki so na tem območju živeli. Miklošič, Vraz in Trstenjak, kot pomembne
osebnosti, bi morali biti vključeni v turistično ponudbo. V njihovih rojstnih hišah bi lahko
pripravili razstavo njihovih del in njihovega življenja. Tudi muzej, ki prikazuje nekdanje
delovanje kmečkega človeka, je samo en, običajev, navad in tradicionalnih obrti, ki bi jih
lahko na tak način predstavili obiskovalcem, pa je še veliko.
6. Ponudba spominkov, razglednic
Nekatere turistične kmetije prodajajo spominke in svoje izdelke, vendar je teh premalo.
Menim, da bi obiskovalci, ki pridejo v nove kraje, želeli domov odnesti kakšen spominek.
Ponuditi bi bilo treba spominke, ki se navezujejo na preteklost in tiste, ki so značilni za
sedanjost. Glede na to, da ima obravnavano območje bogato dediščino, bi lahko bila ponudba
spominkov zelo široka in pestra.
7. Vključiti tradicionalne načine dela, šege, navade in običaje območja
Nekatere šege in navade počasi tonejo v pozabo, kar ni prav, kajti zgodovina teh krajev je
pomembna pri ohranjanju prvobitnosti celotnega območja. Zato bi jih bilo potrebno spet
oživeti in jih kot znamenitost predstaviti tudi drugim. V ponudbo bi lahko vključili, na primer
delo krovcev, ki so nekoč pokrivali hiše s slamo, izdelavo podkev v starih kovačijah, izdelavo
klopotcev, delo sodarjev, predstavitev priprave tipičnih kmečkih jedi, prikaz peke v kmečki
peči ipd.
8. Vključiti še več tradicionalnih kulturnih, zgodovinskih in etnoloških prireditev
Najpomembnejše in najodmevnejše prireditve na tem območju sem že omenila v poglavju o
družbenih turističnih privlačnostih. Vendar je še veliko dogodkov, ki bi lahko bili
predstavljeni obiskovalcem. Na primer prireditve, ki bi prikazovale tradicionalne načine dela
in običaje, ki sem jih omenila pri prejšnji točki. Ob rojstnem dnevu pomembnih Slovencev, ki
so tukaj delovali, bi lahko organizirali prireditve, ki bi obujale spomine na njihovo delo in
življenje.
9. Organizacija ekološke tržnice ter prodaja lokalno pridelanih ekoloških živil
Najprej bi bilo potrebno spodbuditi lokalno prebivalstvo k oblikovanju novega življenjskega
stila v smislu ekološke pridelave hrane. Ekološka živila bi lahko predstavili na tržnicah ter
tako povabili ljudi, da kupijo lokalna ekološko pridelana živila.
10. Postavitev informativnih kart
Na več lokacijah bi bilo potrebno postaviti informativne karte, na katerih bi bila označena
obstoječa turistična ponudba, naravna in kulturna dediščina ter trase tematskih in
športnorekreacijskih poti. Tako bi bili obiskovalci seznanjeni s ponudbo in bi v svoja
popotovanja lahko vključili čim več ponujenih znamenitosti. Informativne table bi bilo
potrebno dodati še ob samih znamenitostih, ki bi opisovale njihov pomen.
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12. SKLEPI
Vijugasti terasasti vinogradi, edinstvena kulinarika, kakovostna vina, bogata naravna in
kulturna dediščina, številne prireditve, zanimivo narečje ter gostoljubno prebivalstvo so reči,
ki krajinska parka Jeruzalemsko-ormoške gorice ter Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske
gorice najbolje opišejo. Res je, da se dolgi imeni krajinskih parkov nista uspešno uveljavili
med domačini in obiskovalci, vendar to še ne pomeni, da ta del Jeruzalemskih goric ni
prepoznaven v Sloveniji in širše. Na žalost le papirnati imeni sta res težko uporabni za turiste,
tako tuje kot domače, zato bi bilo z vidika turizma potrebno uveljaviti ime, ki bi si ga bilo
lažje zapomniti. Krajinski park Jeruzalemske gorice bi lahko bilo skupno ime za oba parka,
ker se po naravno- in družbenogeografskih elementih ne razlikujeta.
Kombinacija naravno- in družbenogeografskih značilnosti je omogočila razvoj turizma, ki
zaenkrat ostaja še skromno razvit. Značilno gričevnato površje je rezultat kamninske zgradbe,
tektonike in površinskega delovanja vode. Klimatske, hidrološke in pedogeografske
značilnosti pa so imele pomembno vlogo pri oblikovanju vinogradništva, ki je za te kraje
ključnega pomena. Gričevnata pokrajina in vinogradništvo sta pogojevala poselitev in
značilen slemenski tip naselij, ki sta na tem območju ostali skoraj nespremenjeni že več
stoletij. Vsi ti elementi so ustvarili skupek dejavnikov, na podlagi katerih se je območje
razvilo tako gospodarsko kot turistično. Prisotnost vinogradništva in vinarstva je ustvarila
bogato vinsko kulturo, ki je bila glavni povod za oblikovanje turistične ponudbe. Tako je
največ tistih obiskovalcev, ki jih zanima vinogradniška tradicija, ponudba gostinskih objektov
in turističnih kmetij. Slednje so najpogostejše v obliki vinogradniških kmetij in vinotočev. Iz
tega sklepamo, da trenutna turistična ponudba temelji na omenjenih značilnostih pokrajine in
zato potrjujem prvo delovno hipotezo: »naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti so imele velik vpliv na razvoj turizma«.
Krajinski park Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice je bil ustanovljen leta 1976 v
občini Ljutomer, Krajinski park Jeruzalemsko-ormoške gorice pa 1992 v občini Ormož.
Namen zavarovanja krajinskih parkov ni točno naveden, vendar predvidevam, da sta bila
razglašena z namenom, da bi se preprečila brezglava pozidava črnih gradenj in drugih
posegov v prostor. Nekateri avtorji omenjajo, da sta uvrščena med krajinske parke zaradi
tipične pokrajinske podobe. Ohranjanje tipične kulturne pokrajine je zagotovo eden od
razlogov. Vendar pa v odloku o zavarovanju teh parkov ni predviden nadzor nad kakršnimkoli
razvojem. Tako obstoj krajinskih parkov ni bil omejitveni dejavnik za razvoj turizma. Zato
potrjujem svojo drugo delovno hipotezo: »turizem se kljub zavarovanju območja neomejeno
razvija«.
Pretežno agrarno območje krajinskih parkov se v zadnjih letih v slovenskem turizmu pojavlja
kot kulturno, zgodovinosko ter doživljajsko bogata in privlačna pokrajina. Oblika primarne
turistične ponudbe je vinorodna pokrajina s svojo turistično infrastrukturo, ki jo sestavljajo
vinske ceste, ob katerih so gostinski objekti, vinske kleti in turistične kmetije. Velik pomen za
območje ima tudi sam kraj Jeruzalem, ki se ga mnogi odločijo obiskati že zaradi »mističnega«
imena in razgleda, ki ga kraj nudi. Dobro obiskane so tudi številne tradicionalne prireditve, ki
pa privabljajo v večini lokalno prebivalstvo. Obiskovalci največ povprašujejo po dobri hrani
in vinu ter nekoliko manj po kulturnih znamenitostih, zato so turistične kmetije, gostišča in
vinske kleti ključen del turistične ponudbe. Velik pomen ima še športnorekreacijska turistična
infrastruktura, s kolesarskimi in pohodnimi potmi in cestami, sprehajalnimi stezami in
jahalnimi potmi.
Vrste turizma, ki so tukaj zastopane, so kulturni, športnorekreacijski, poslovni in najbolj
razširjen, vinski turizem. Tako so v največjem številu zastopani vinotoči in vinogradništva,
sledijo izletniške kmetije in kmetije z nastanitvijo. Vinotoči in vinogradništva nudijo
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degustacijo in prodajo vin, izletniške kmetije in kmetije z nastanitvijo svojo temeljno
ponudbo gradijo predvsem na domači in okusni kulinariki, kmetije z nastanitvijo pa ponujajo
tudi prenočitve. Območje je še vedno turistično slabo prepoznavno in vinski turizem bi lahko
bil eden od dejavnikov razvoja turistične ponudbe. Z vinskim turizmom in geografskim
poreklom vina se na trgu pojavi celotno območje z vsemi naravnimi in kulturnimi
znamenitostmi, zgodovino in tradicijo. Možnosti za razvoj ima v ponudbi kulinaričnih
specialitet, vinskih cest in kleti ter v večji vlogi turističnih kmetij. Zato potrjujem svojo tretjo
delovno hipotezo: »največji pomen in nadaljnje razvojne priložnosti ima na tem območju
vinski turizem«.
Razvoj turizma je s seboj prinesel vrsto pozitivnih posledic, hkrati pa je sprožil različne
neželene stranske učinke. Za območje, ki nima prav veliko potencialnih razvojnih možnosti,
sta ohranjanje in nadaljnji razvoj turizma še kako pomembna. Prebivalcem ponuja nova
delovna mesta, pospešuje urejanje in obnovo vasi ter ohranja tradicijo običajev in del, ki so
značilna le za te kraje. Hkrati pa omogoča prepoznavnost območja preko trženja turističnih
storitev in lokalnih proizvodov in tako ustvarja dohodek, ki je za to gospodarsko ogroženo
območje še kako pomemben. Dolgoročno gledano je razvoj turizma lahko pozitiven proces, ki
bo pripomogel k razvoju območja, a seveda le v primeru sonaravne in trajnostne dejavnosti.
Slabost je sicer sezonskost vinskega turizma in s tem vir zaslužka le del leta, a v
obravnavanem primeru ne gre za zelo pereč problem. Na tem območju se pojavljajo še druge
vrste turizma, ki imajo možnosti širitve turistične ponudbe tudi v zimskem obdobju. Eden od
primerov je lahko poslovni turizem, kjer bi se srečanja, seminarji, izobraževanja in drugi
podobni dogodki odvijali v zimskem času. Tudi povečan promet in s tem onesnaževanje
okolja zaenkrat (tudi zaradi skromne razvitosti turizma) še ne predstavljata resnega okoljskega
problema. Zato potrjujem svojo četrto delovno hipotezo, ki trdi da: »skupni pozitivni vplivi
presegajo negativne vplive turizma na obravnavanem območju«.
Stopnja razvoja turizma pa še vedno ni dosegla svojega vrhunca. Veliko bo potrebno še
storiti, da bo turizem na tem območju zaživel v celoti. V mislih imam predvsem medsebojno
sodelovanje med ponudniki, katerih produkti in storitve so poleg naravnih danosti osnova za
turistično dejavnost. Vendar je prav to eden ključnih zaviralnih dejavnikov za razvoj turizma,
poleg slabe promocije turističnih proizvodov in storitev.
Predlogi, ki so bili navedeni v zaključni seminarski nalogi, so le ena od možnih razvojnih
priložnosti tega območja. Velik potencial imata vinski turizem in turizem na kmetiji, slednji
tudi v povezavi z uvajanjem dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kot so jahanje,
turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, izposoja športnih rekvizitov … Premalo je tudi
ponudbe, ki bi prikazovala tradicionalne običaje in dela iz kmetijskih, gozdarskih in drugih
dejavnosti. Tudi povpraševanje po ekološkem kmetijstvu in ekoloških živilih je vse večje,
zato bi bilo treba spodbujati kmete, da bi se jih čim več odločilo za to obliko kmetovanja in da
bi svoja pridelana živila ponudili turistom. Organizirali bi lahko številne ekološke tržnice, kjer
bi ponujali ta živila. Za tiste, ki uživajo v naravnem okolju, bi bilo potrebno urediti prostore
za piknike in dodati še kakšno tematsko ali športnorekreacijsko pot. Večjo prepoznavnost
ponudbe bi lahko dosegli s postavitvijo razstavne infrastrukture (rojstne hiše znanih
Slovencev, muzeji ...), ponudbo spominkov in razglednic ter postavljanjem informativnih
kart, na katerih bi bila označena obstoječa turistična ponudba. Tudi na številne običaje, šege
in navade ne smemo pozabiti, saj so pomembna zapuščina naših prednikov. Potrebno jo je v
čim večjem obsegu spet obuditi in predstaviti širši množici. To bi lahko dosegli s številnimi
kulturnimi, zgodovinskimi in etnološkimi prireditvami.
Prednost za razvoj turizma je še bližina hrvaške meje, pa tudi meje z Madžarsko in Avstrijo,
ki omogoča lažje sodelovanje med slovenskimi in tujimi turističnimi ponudniki ter lažje
izvajanje čezmejnih projektov. Odprtost meja po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in
letošnja priključitev Hrvaške sta omogočili večje število turistov, poleg tega pa večji nakup
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vina, ker ni carinske omejitve za količino vina, ki jo lahko prepeljemo preko meje. Tudi
tranzitna lega na pomembnem evropskem koridorju (evropsko stičišče SZ in JV Evrope) in s
tem avtocestna povezanost s sosednjimi evropskimi prestolnicami je zagotovo pomembna
prednost območja. Tudi povezovanje med občinami Prlekije ali Spodnjega Podravja in njihov
skupni nastop na trgu bi pripomogla pri prepoznavnosti območja. Zaradi teh prednosti in še
mnogih drugih potrjujem še zadnjo hipotezo: »turizem ima na tem območju velik razvojni
potencial«.
Zavedati pa se moramo, da je območje krajinskih parkov zavarovano, zato je pomembno, da
se turizem razvija po sonaravnih načelih. Vedno je potrebno iskati ravnotežje med
povpraševanjem turistov in ohranjanjem narave. Od obiskovalcev in turističnih ponudnikov
pa se pričakuje, da se vedejo po načelih odgovornega turizma – zavedanje o tem, kakšne so
posledice turizma ter kako potovati na okolju in človeku bolj prijazen način.
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13. SUMMARY
The Jeruzalemsko-ormoške gorice and Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice Landscape
Parks, located in the Jeruzalemske gorice region, are distinguished by significant development
of tourism in recent years.
Both landscape parks gained status of protected area in the second half of the last century.
Since the reason for their establishment is not entirely clarified, it can be considered that the
key reason is maintaining distinctive cultural landscape and to prevent unstructured and
illegal construction and other environmental impact projects. Although the area is protected,
the development of the area is subject to no control. Therefore, it can be assumed that the
existence of parks has never been a limiting factor for the development of tourism and there
are no barriers for further development thereof.
The current tourism development is due to combination of natural and social geographical
features of the area. The tourism is based on the beauty of the landscape and wine growing.
There is a rich wine culture, which was the main reason for development of tourism. The
region is visited primarily by tourists who are interested in wine-growing tradition, restaurants
and tourist farm offer, in particular wine farms and wine shops.
The primary form of tourism is a wine growing landscape, with tourism infrastructure, such as
wine roads with restaurants, wineries and farmhouses. Also Jeruzalem is of great tourist
importance for the region, attracting many for the mystical name and views. A number of
traditional events are visited by many, although mostly by local residents. Due to demand for
sport and recreational facilities, there are bicycle and pedestrian paths and trails as an
important part of the tourist offer.
The predominance of wine shops, wine houses, wineries and wine trails demonstrates the
popularity of wine tourism, in addition to cultural, sports and recreation and tourism. Wine
tourism is one of the factors in the development of tourist services. Thus, the entire area
together with all the natural and cultural attractions, history and tradition is present in the
market with its products of wine tourism and the geographical origin of wine. Further
development opportunities are in a range of culinary specialties, offer provided by wine roads
and wineries as well as the increased role of rural tourism.
Tourism also has potential to introduce new accommodation facilities and additional
supplementary activities on farms. There should be picnic areas and some thematic or sport
recreational trail for nature lovers. The visibility of the area could be obtained by exhibition
infrastructure, offering souvenirs and postcards displaying traditional practices, organisation
of more events, etc. Also information cards displaying complete tourist offer. Much is
required to be implemented with the aim to promote tourism service providers that by fact
control the development of tourism.
A number of positive effects and only a few negative ones reveal that the tourism
development has had a positive impact on the region. Due to increased demand, the area is
gaining visibility, new jobs are created, marketing of tourism services and local products
create income, management and restoration of the village is promoted ... Disadvantages such
as the seasonality of wine tourism and the only source of income for part of the year are no
longer present as tourists visit the area throughout the year, as the present statistic data show.
Also, increased traffic and the pollution of the environment, for the moment, do not constitute
serious environmental problems. Therefore, it can be concluded that the development of
tourism is a positive process that contributes, in the long run, to the development of the whole
area.
Bearing in mind that the area of a landscape park is protected, the tourism in such area should
be developed according to sustainable principles. It is always necessary to find a balance
between the demand of tourists and nature conservation.
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