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SPREMINJANJE KULTURNE POKRAJINE NA PTUJSKEM POLJU
Izvleček
Diplomska naloga obravnava kulturno pokrajino na Ptujskem polju in spremembe, ki jih je
doživela v zadnjih dvesto letih. Spremembe kulturne pokrajine so v različnih zgodovinskih
obdobjih potekle z raznovrstno dinamiko, ključni razvojni dejavniki pa so vedno bili povezani
s kmetijstvom in rabo tal. Srednjeveška zasnova rabe tal se je na Slovenskem večinoma
ohranila vse do začetka 19. stoletja, procesi industrializacije pa so Ptujsko polje začeli
intenzivneje preoblikovati šele po koncu druge svetovne vojne. Zato je bila v ključnih potezah
mogoča rekonstrukcija kulturne pokrajine in dejavnikov, ki so jo spreminjali na agrarni,
industrijski in postindustrijski razvojni stopnji. Ohranjena zasnova nekaterih pokrajinskih
struktur nakazuje, da se kulturna pokrajina na Ptujskem polju ni bistveno spreminjala.
Podrobna analiza družbenih sprememb pa opozori na številne razlike med razvojnimi
stopnjami, predvsem pa izpostavi sodobne procese, ki podeželska naselja funkcijsko
spreminjajo.
Ključne besede: kulturna pokrajina, podeželje, raba tal, razvojne stopnje, franciscejski
kataster, Ptujsko polje

CHANGES IN CULTURAL LANDSCAPE: THE CASE OF PTUJSKO POLJE
Abstract
This graduation thesis deals with cultural landscape of Ptujsko polje region and also with the
changes this area underwent in the last two hundred years. Changes varied in speed and
dynamics during the different historical periods, however, the key developmental factors were
always connected with agriculture and land use. Since land use in Slovenia based on the
medieval land use concept up until 19. Century and industrialization processes started their
influence only after the Second World War, the key reconstruction of the cultural landscape
and its modifying factors was possible. Analysed period is divided in three development
stages: agricultural, industrial and post-industrial. Preserved model of some landscape
structures indicate, that cultural landscape in Ptujsko polje region did not endure crucial
changes. However, detailed analysis reveals numerous differences between development
stages and signifies contemporary processes which are transforming functions of rural areas.
Key words: cultural landscape, rural areas, land use, development stages, Franziscean land
cadastre, Ptujsko polje region
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SEZNAM OKRAJŠAV
AC – avtocesta
EU – Evropska unija
GERK – Grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva
G.W. – Gemeindeweide (skupni pašnik)
HE – hidroelektrarna
k.o. – katastrska občina
MKO – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
OECD – The Organisation for Economic Co-operation and Development
RABA – Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
UE – Upravna enota
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IMENA KRAJEV V FRANCISCEJSKEM KATASTRU
Borovci – Worowetz
Bukovci – Puchdorf
Markovci – St. Marxen
Nova vas pri Markovcih – Neudorf
Prvenci – Pervezen/Perwinzen
Sobetinci – Sobetinzen
Stojnci – Steindorf
Strelci – Strelzen
Zabovci – Sabofzen

PREVOD KATEGORIJ RABE TAL UPORABLJENIH V FRANCISCEJSKEM
KATASTRU
Acker, der, – njiva
Bäume, die, – drevje
Brandwirtschaft, die, – požigalništvo (vrsta rabe tal)
Beerdigungsplatz, der, – pokopališče
Dorfraum, der, – vaški prostor
Drau Arm, der, – rokav reke Drave,
Drau Fluss, der, – reka Drava
Eggärten, die, – vrtstenke (vrsta rabe tal)
Feldweg, der, – poljska cesta
Gemeindeweide, die, – skupni pašnik
Gemüsegarten, der, – zelenjavni vrt
Gestrüpp, das, – goščava
Hutweide, die, – (slab) pašnik
Jungemais Laub, der, – listnati gozd
Laubholz, das, - listavec, les listavcev
Mittelholz gemischt, das, – mešani drevesni sestoj star od 31 do 60 leta
Mittelholz Laub, das, – listnati drevesni sestoj star od 31 do 60 leta
Nadelholz Jungmes, das, – iglasti drevesni sestoj star od 1 do 30 leta
Obstbäume, die, – sadno drevje
Obstgarten, der, – sadni vrt
Öde, die, – pušča, pustota; ali öde – nerodoviten, pust, puščoben;
Ortsraum, der, – krajevni prostor
Rothacker, der, – požigalniška njiva (gl. Brandwirtschaft)
Stangenholz Laub, das, – drogovnjak listavcev
Stangenholz Nadel, das, – drogovnjak iglavcev
Schottergrube, die, – gramozna jama
Weg, der, – pot
Wiese, die, – travnik
Weide, die, – pašnik
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1 UVOD
1.1

Namen in cilji

Današnja podoba kulturne pokrajine slovenskega podeželja je rezultat več stoletij dolgega
procesa preoblikovanja klasične agrarne družbe v kulturno pokrajino dinamične moderne
družbe. Ta proces, ki se v bistvu nikoli ne zaključi, se je odvijal v treh fazah, ki so bile
soodvisne od specifičnih oblik gospodarskega in političnega razvoja.1
Na proučevanem območju Ptujskega polja se je tradicionalna kulturna pokrajina v številnih
potezah ohranila vse do 20. stoletja. Skromna zastopanost naravnih virov in gospodarska
nekonkurenčnost Ptuja v primerjavi z Mariborom in ostalimi kraji z razvito industrijo, sta dva
izmed razlogov za stagnacijo in celo nazadovanje mesta v 19. in na začetku 20. stoletja.
Istočasno pa so ugodne razmere za kmetijstvo, ki je agrarnemu prebivalstvu zagotavljalo
relativno dober življenjski standard, povzročile, da so se neagrarne dejavnosti na podeželju
razvijale predvsem za lastne in lokalne potrebe.
Ptujsko polje se uvršča med kmetijsko intenzivna območja v Sloveniji, kjer se s kmetijstvom
ohranjajo elementi kulturne pokrajine (raba tal, parcelacija, delno tudi oblika poselitve).
Zaradi pritiskov suburbanizacije, neagrarnih dejavnosti in modernizacije kmetijstva je v
zadnjih desetletjih izpostavljeno številnim spremembam, ki kulturno pokrajino korenito
spreminjajo. Za določanje splošnih smernic razvoja je nujno ovrednotenje posameznih
elementov kulturne pokrajine in njihove vloge pri nadaljnjih spremembah.
Namen diplomske naloge je predstavitev Ptujskega polja, s poudarkom na spremembah
kulturne pokrajine v obdobju zadnjih dvesto let, za katerega je značilna močna intenziteta
družbenih sprememb. Proučevanje sprememb je temeljilo na predpostavki, da na (zunanji)
videz kulturne pokrajine močno vpliva raba tal, le-to pa določajo naravne razmere in družbeni
dejavniki določene pokrajine.
Pri ugotavljanju sprememb kulturne pokrajine na Ptujskem polju želimo odgovoriti na
vprašanja:
· kako se je spreminjala raba tal v 19., 20. in v začetku 21. stoletja?
· kateri so glavni dejavniki, ki so usmerjali spreminjanje kulturne pokrajine?
· kateri sodobni procesi na podeželju nakazujejo bodoče spremembe kulturne pokrajine
na Ptujskem polju?

Na podlagi zapisanih ciljev sta bili postavljeni naslednji delovni hipotezi:
Hipoteza 1: Kulturna pokrajina Ptujskega polja kljub dinamičnim procesom v neposredni
okolici v zadnjih dvesto letih ni doživljala bistvenih sprememb.
Hipoteza 2: Kulturna pokrajina na Ptujskem polju se bo v prihodnosti verjetno spreminjala
predvsem zaradi intenzifikacije kmetijstva ter pritiskov neagrarnih dejavnosti in poselitve.

1

Klemenčič, 2003, str. 154.
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1.2 Metode dela
Diplomsko delo je izdelano v več fazah. Začetnemu študiju obstoječe literature je sledilo
zbiranje podatkov iz različnih vrst virov: arhivskega gradiva, zemljiške knjige, statističnih
podatkov. Temu je sledila analiza uporabljenih podatkov in digitalna obdelava gradiva
franciscejskega katastra. Franciscejski kataster in GERK/RABA sta omogočila umestitev
posameznih elementov kulturne pokrajine v prostor in ob medsebojni primerjavi tudi pokazala
dinamiko sprememb. Pomanjkljivost uporabljenih virov pa je, da ne morejo vizualizirati
nekaterih elementov pokrajine (na primer tip stanovanjskih zgradb, posevki na njivah), ki dajo
celotno sliko v določenem momentu in ki so ključni pokazatelji sprememb v pokrajini. To je
predstavljalo problem predvsem za časovno bolj odmaknjena obdobja, ko je na voljo omejena
količina preostalih virov za dopolnitev informacij o stanju pokrajine in razmerah v družbi.
Aktualne razmere smo lahko proučevali tudi z opazovanjem na terenu, v pogovorih s kmeti in
javnimi uslužbenci pa so bile pridobljene raznovrstne, zaradi subjektivnosti intervjuvanih
oseb, bolj ali manj zanesljive informacije o razvojnih težnjah.
Pregled razvoja kmetijstva, industrije, prometa, spreminjanja števila prebivalcev in poselitve
smo neposredno primerjali s procesi sprememb rabe tal v različnih obdobjih 19., 20. in 21.
stoletja. Za prikaz odzivanja rabe tal na politične, gospodarske in širše družbene vzvode smo
uporabili koncept civilizacijskih razvojnih stopenj, s katerim lahko pojasnimo kompleksne
povezave, ki so značilne za spreminjanje kulturne pokrajine.2
Dinamiko sprememb rabe tal in družbenega razvoja na Ptujskem polju smo ugotavljali na
podlagi proučevanja sprememb na območju današnje občine Markovci. Izbrana je bila zaradi
reprezentativnosti, saj lahko znotraj občine Markovci opazujemo procese, ki so prisotni na
celotni ravnini. Pet od skupno osmih katastrskih občin, ki sestavljajo preučevano občino, leži
ob Dravi, preostale tri pa na osrednjem delu polja; skupaj zajemajo vse pokrajinskoekološke
enote, značilne za Ptujsko polje.3 K odločitvi za izbor občine Markovci kot vzorčne občine za
analiziranje sprememb na Ptujskem polju je pripomogla tudi med Ptujem in Markovci
zgrajena infrastruktura HE Formin, ki je drastično posegla v prostor in kulturno pokrajino
najbolj spremenila. Pomemben dejavnik sta bila tudi razpoložljivost podatkov in dobro
poznavanje občine.

2
3

Petek, 2005, str. 11.
Za obpesniške k. o. so značilni podobni, a nekoliko manj izraziti procesi kot v obdravskih katastrskih občinah.
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1.3 Uporabljena literatura in viri
1.3.1

Literatura

Obravnavano območje Ptujskega polja je bilo predvsem v geografski literaturi v preteklosti
večkrat predmet znanstvenih obravnav. Pisanje diplomskega dela se je začelo s študijem te
obstoječe literature.
Bračič (1975) in delno Melik (1957) sta izdala prve kompleksnejše zgodovinsko-geografske
študije o Ptujskem polju za obravnavano obdobje, vendar je problem teh študij skoraj
polstoletna časovna odmaknjenost. Hkrati pa sta odličen vir za starejše obdobje. Po letu 1990
je bilo Ptujsko polje dvakrat predmet poglobljenih regionalnogeografskih študij (Zborovanje
slovenskih geografov 1996, Oddelek za geografijo FF v Ljubljani 2011), vendar pa so bile
raziskave in tudi ugotovitve zastavljene v širšem okvirju Spodnjega Podravja in so
vključevale tudi Haloze in Slovenske gorice (bistveno različni pokrajinskoekološki enoti, v
katerih se odvijajo drugačni razvojni procesi).
Prispevki o posameznih tematskih sklopih so bili objavljeni v Ptujskih zbornikih I - VI (1954
- 1996), a je njihova uporabna vrednost zaradi zastarelosti in ideološkega naboja, ki je
povezan z družbenim sistemom v drugi polovici 20. stoletja, zelo omejena.
Ugotavljanje sprememb v kulturni pokrajini je metodološko sledilo delom Urbančeve (2002),
Petka (2005) ter Ažman Momirski in Kladnika (2009). Opredeljevanje in določanje
civilizacijskih razvojnih stopenj izhaja iz del M. M. Klemenčiča (2003) in V. Klemenčiča
(2005).
Temeljna uporabljena literatura o zemljiškem katastru so dela Ribnikarja (1982), Golca
(2010) ter Petka in Urbančeve (2004), za zemljiško knjigo pa dela Bukoškove (2005) ter
Petka in Urbančeve (2004).

1.3.2

Viri za proučevanje rabe in sprememb rabe tal

Za nastanek diplomskega dela so zelo pomembni viri za proučevanje rabe tal. Tovrstne
podatke lahko zajemamo iz različnih vrst virov, kot so statistični, fotografski, satelitski,
kartografski, slikovni ali pisni. Te vrste virov se med seboj razlikujejo po prvotnem namenu,
zanesljivosti in obsegu ter zato tudi po kakovosti in uporabnosti. Med najbolj zanesljive in
informacijsko bogate vire za zadevno problematiko sodi franciscejski kataster.4
Na podlagi arhivskega gradiva (franciscejski kataster, zemljiška knjiga) lahko
rekonstruiramo kulturno pokrajino in posestne razmere pred industrializacijo. Z uporabo teh
virov smo želeli ustvariti čim bolj natančno podobo Ptujskega polja v 19. stoletju, ki ji je
sledila primerjava s podatki o aktualni rabi tal, ki so v digitalni obliki na voljo na spletnih
straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje.5
Za vmesna obdobja sistematični in časovno usklajeni podatki o rabi tal niso na voljo, saj
sistematičnih popisov zemljišč niso izvajali, vnašale so se le spremembe za vsako parcelo
posebej, ki pa časovno niso primerljive. Delno je pri analizi stanja v obdobju po koncu druge
4
5

Petek, 2005.
GERK/RABA, 2013.
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svetovne vojne bil v pomoč Predlog namenske rabe prostora6 za takratno občino Ptuj. Vendar
ti načrti niso bili v celoti realizirani, ob tem pa so najstarejši ohranjeni Prostorski plani za
proučevano območje šele za obdobje 1985-1989. Zato pa sem se toliko bolj oprla na
Bračičeve ugotovitve v študiji o Ptujskem polju iz leta 1975.7

1.3.2.1 Franciscejski kataster

Zemljiški kataster je temeljna nepremičninska evidenca o zemljiščih, pri čemer je najmanjša
enota v pravnem prometu z zemljišči parcela. To je strnjeno zemljišče z evidentirano mejo in
določeno številko, ki leži znotraj katastrske občine ter pripada istim lastnikom. Pravno
varovanje nepremičnin v njihovem obsegu, glede na evidenco zemljiškega katastra, zagotavlja
zemljiška knjiga.8
SSKJ besedo kataster razlaga kot »uradni popis zemljišč na določenem območju glede na
obliko, obseg, kakovost, kulturo in posestništvo.« Z zemljiškim katastrom država evidentira
vse podatke o zemljiščih, od lastništva zemljišč in pravnih pravic lastnikov, do obsega in
površine zemljišč, njihove lege in oblike, katastrskega razreda, katastrske kulture, uporabe in
donosnosti. Na tej podlagi so določeni kriteriji za oceno katastrskega dohodka in z njim
povezana davčna odmera.9
Franciscejski kataster je bil izdelan na podlagi cesarskega patenta Franca I. z dne 23.
decembra 1817. Zemljiškokatastrska izmera je bila za večino slovenskega ozemlja izdelana v
letih 1818-1828, na Štajerskem v letih 1819-1825. Franciscejski kataster je bil na začetku 40.
let 19. stoletja posodobljen (t.i. rektifikacijska mapa), na osnovi popravkov pa je med leti
1869-1882 nastal reambulančni kataster. Po reviziji 1896 naj bi bil vzdrževan, torej, da naj bi
se vpisovala vsaka sprememba v rabi in lastništvu. Družbene in politične spremembe, ki so
sledile, so vplivale tudi na odnos do katastra in na njegovo vzdrževanje.10
Gradivo franciscejskega katastra je najpomembnejši in najbolj uporabljan zgodovinski vir za
ugotavljanje zemljiških kultur. Hrani ga Arhiv Republike Slovenije, delno pa v arhivih izven
meja Slovenije. Za nekatere katastrske občine Arhiv RS hrani celotne katastrske operate, za
nekatere le katastrske mape, za druge pa spisovno gradivo. Iz Slike 1 je razvidna ohranjenost
franciscejskega gradiva po arhivih. Podatki za katastrske občine, ki smo jih analizirali, niso
povsem točni, saj je spisovno gradivo bilo na voljo le za tri od osmih katastrskih občin.
Katastrske mape so bile za občino Markovci na voljo v celoti.

6

Prostorski plan občine Ptuj…, 1985.
Bračič, 1975.
8
Ribnikar, 2001, str. 156.
9
Ribnikar, 1985, str. 321.
10
Petek, Urbanc, 2004, str. 108.
7
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Slika 1: Ohranjenost gradiva franciscejskega katastra po arhivih in tedanji upravni razdelitvi.

Vir: Petek, Urbanc, 2004, str. 94.

Franciscejski katastrski operat ima dva dela: spisovnega in grafičnega. Grafični del vsebuje
katastrske mape in indikacijske skice. To so kopije katastrskih map za terensko kontrolo
pravilnosti map, ki so vsebovale številne podatke o lastništvu, rabi tal ipd. Spisovni del pa
sestavljajo obrazci, v katerih so zajeti vsi podatki o izmeri ter podatki za pridobitev hitre
informacije o posameznem posestniku ali o posameznem zemljišču. V spisovnem delu
najdemo zapisnik (protokol) zemljiških in stavbnih parcel, abecedni seznam posestnikov,
sumaričen seznam kultur in končni opis meje katastrske občine.
Franciscejski kataster je ločil tri skupine katastrskih kultur: enostavne, mešane in
spreminjajoče se. Posamezne zemljiške kategorije v navodilih za izvedbo katastra niso bile
natančno opredeljene, ampak so jih le pojasnili z navajanjem glavnih primerov.11 Dokončna
odločitev o določitvi posamezne zemljiške kategorije je bila prepuščena popisovalcu, ki je
imel tudi možnost opredelitve dodatnih, podrobnejših kategorij. Zaradi tega prihaja do razlik
že ob primerjavi katastrskih občin znotraj popisnih okolišev. Na večje razdalje pa so razlike
lahko še večje.12
Originalna katastrska mapa (ali katastrski načrt) je bila izdelana kot avtentičen naris vseh
zemljišč v katastrski občni v merilu 1: 2880 (v mestih 1 : 1440 ali celo 1 : 720, v težko
dostopnih krajih pa se je lahko uporabljalo tudi merilo 1 : 5760). Originalna katastrska mapa
je obarvana z barvami, določenimi za označitev posameznih katastrskih kultur po navodilih za
izvedbo katastrske izmere. Barvni odtenki po posameznih kategorijah rabe tal so se morali
znotraj k. o. ujemati. Za glavne kategorije rabe so bile določene naslednje barve: rumenkasto
rjava za njive, »sočno zelena« za vrt, temno siva ali »bledo črna« za gozd, za potok in vodo
svetlomodra, jezera in ribniki so bili obarvani z »močno modro«, šotišča in gramozne jame pa
11
12

Petek, Urbanc, 2004, str. 109.
Valenčič, 1970, str. 139.
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z rjavo barvo. Pustote so bile brezbarvne, kamnolomi modro obarvani s tušem, za vozno pot
se je uporabljala svetlo rjava, za steze in poti svetlo rumena barva. Zidane hiše in kamniti
mostovi so bili svetlo rdeče, javne zgradbe pa rdeče barve s poudarkom sprednje fasade,
lesene hiše so svetlo rumene s poudarkom fasade z debelejšo črno črto. Stavbne parcele so
oštevilčene s črnim tušem, zemljiške pa z rdečim.13 Prav tako so natančno določeni simboli za
označevanje cest, mostov, sakralnih zgradb, vodnih in nerodovitnih površin. Vendar je bil
nabor topografskih znakov omejen, prav tako niso označevali vseh objektov.14 Rektifikacijska
mapa je bila izdelana od začetka 40. let 19. stoletja in so jo dopolnjevali vse do
reambulančnega katastrskega operata. Vsebuje popravke in dopolnitve, ki so nastale po
prvotni katastrski izmeri. Dopolnjevali so se predvsem podatki o lastništvu in spremembah
parcelnih meja ter spremembah rodovitnih v nerodovitna zemljišča in obratno. Za
rektifikacijske mape so uporabljali nebarvne mapne kopije. Popravki in dopolnitve, ki so
nastali v času po prvotni izmeri, so izrisani z rdečim tušem.15
Franciscejski kataster vsebuje tehnične, gospodarske, prostorske in numerične informacije o
zemljiščih in je zato uporaben vir za preučevanje sprememb v kulturni pokrajini. V svoji
celovitosti nam franciscejski kataster podaja podatke o lastništvu zemljišč in s tem tudi
strukturo gospodarskega stanja in razslojevanja posestnikov. Med drugim nam nudi vpogled v
agrarno gospodarstvo: rabo tal, izkoriščanje servitutnih pravic, oblikovanje in širjenje naselij
in podatke o razširjenosti imen in priimkov. Originalne katastrske mape in indikacijske skice
nam dajejo vizualno podobno narisa pokrajine s posebnim ozirom na upodobitev zemljiških in
stavbnih parcel. Zajetje stanja pokrajine je bilo opravljeno še pred razcvetom urbanizacije,
suburbanizacije in razmaha prometnih zvez. Daje nam torej sliko stare agrarne pokrajine,
poljske razdelitve in naselij.16 Prednost njegove uporabe je dovolj enotna metodologija
zajemanja podatkov na začetku 19. stoletja. Za potrebe diplomskega dela so bili iz
zemljiškega katastra najbolj prišli v poštev podatki o rabi tal in podatki o posestnih
razmerah.17

1.3.2.2 Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je javna knjiga, v kateri so zapisani podatki o stvarnih pravicah na
nepremičninah, ki so potrebni za ugotavljanje lastniškega stanja in varnost prometa z
nepremičninami. Vodijo jih zemljiškoknjižni uradi okrožnih sodišč.18
Zemljiška knjiga dopolnjuje podatke franciscejskega katastra, predvsem glede prometa z
zemljišči in hipotekarnega zadolževanja. Začetki zemljiške knjige segajo v sredino 18.
stoletja. Predhodnice današnje zemljiške knjige so bile knjige prepisov kupnih,
kupoprodajnih, izročilnih, odpovednih listin, ženitovanjskih pogodb, zadolžnic, protokoli
predzaznamb in zaznamb in knjige zadolžnic. Ker je bil takšen način vpisovanja nepregleden,
so zemljiška gospostva v prvi polovici 19. stoletja na podlagi rektificiranih urbarjev nastavila
glavne zemljiške knjige, v katere so se vnesli podatki iz obstoječih knjig listin. Z izdelavo
pripadajočih kazal so dosegli večjo preglednost o pravnih poslih z nepremičninami.19
13
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Do marčne revolucije so zemljiško knjigo vodila patrimonialna sodišča v okviru zemljiških
gospostev.20 Leta 1851 pa so prevzela vodstvo zemljiške knjige novoustanovljena okrajna
sodišča, ki pa so še naprej vodila stare zemljiške knjige po zemljiških gospostvih. Bistvene
novosti je v zemljiško knjigo vnesel splošni zakon o zemljiški knjigi iz leta 1871,21 po
katerem so zemljiškoknjižni uradi okrajnih sodišč nastavili novo zemljiško knjigo na osnovi
katastrskih občin.22 Po letu 2003, ko je bil sprejet nov Zakon o zemljiški knjigi, vodenje
zemljiške knjige prehaja v elektronsko obliko.23
»Zemljiško knjigo sestavljajo glavne knjige, urejene po katastrskih občinah, zbirka listin in
kopija katastrske mape. Glavna knjiga, ki se vodi po tekočih številkah zemljiškoknjižnih
vložkov, je sestavljena iz popisnega, lastninskega (imovinskega) in bremenskega lista. Na
popisnem listu se vodi (na podlagi podatkov zemljiškega katastra) evidenca parcel enega
zemljiškoknjižnega vložka, s pripadajočimi kulturami in površino. Vključuje tudi podatke o
pripisih oz. odpisih posameznih parcel ter stvarne pravice na nepremičninah. V lastninskem
listu je zabeleženo ime lastnika z njegovim bivališčem ter omejitvami pri upravljanju njegove
posesti. Bremenski list je namenjen vpisu obremenitev, omejitev pri razpolaganju z zemljiškoknjižnim telesom in predkupne pravice. Zbirke listin so overjeni prepisi listin, na osnovi
katerih so opravili zemljiškoknjižne vpise.«24

1.3.2.3 GERK (Grafična evidenca rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva)

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč GERK, ki je okrajšava za
Grafično Evidenco Rabe zemljišča Kmetijskega gospodarstva, opredeljuje kot strnjeno
površino kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe, ki je v lasti enega kmetijskega
gospodarstva. Je osnovna enota za prijavo zemljišč v Register kmetijskih gospodarstev
(RKG).25
GERK-i se vpisujejo na podlagi Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(RABA), ki jo za celotno območje Republike Slovenije vodi Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje (MKO). RABA vsebuje podatke o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč,
podatki pa se zajemajo na osnovi ortofoto (letalskih posnetkov) in drugih virov (resorna
ministrstva, priglasitve sprememb s strani uporabnikov spletne aplikacije, preverjanje na
terenu, itd. Podatki so javno dostopni na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Vsebujejo podatkovno bazo in, kot pove ime samo, grafični kartografski prikaz razmestitve
zemljiških kategorij.26
Najmanjša enota površine, ki se izloči kot samostojni GERK ni enaka za vse zemljiške
kategorije, ampak je opredeljena s Šifrantom vrst dejanske rabe kmetijskih zemljišč in
določena glede na zemljiško kategorijo. Šifrant določa tudi barvno lestvico za posamezne
zemljiške kategorije.27 Opredeljuje 18 različnih kategorij dejanske rabe: njiva, hmeljišče,
trajne rastline na njivskih površinah, rastlinjak, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak,
ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi, trajni travnik, barjanski
20
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travnik, kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, kmetijsko zemljišče v zaraščanju,
plantaža gozdnega drevja, drevesa in grmičevje, neobdelano kmetijsko zemljišče in gozd. Za
namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike pa se zajemajo tudi
druge vrste dejanske rabe in sicer: pozidano in sorodno zemljišče, barje, trstičje, ostalo
zamočvirjeno zemljišče, suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom; odprto
zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom in voda.28

28

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, 2008.
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1.4 Opredelitev območja proučevanja
Ptujsko polje leži v obpanonski severovzhodni Sloveniji in je del večje uravnave reke Drave,
ki se v obliki mogočnega naplavinskega dravskega vršaja začenja pri Mariboru in pri Ormožu
prehaja v Varaždinsko ravan. To v osnovi suho prodnato ravnino z mokrotnim obrobjem je
Drava med Ptujem in Halozami prerezala v večji in širši zahodni del (Dravsko polje) in
manjši in ožji vzhodni del (Ptujsko polje). Ravnina se proti vzhodu pred Veliko Nedeljo zoži,
nato pa se ponovno razširi in se nadaljuje z Ormoško dobravo in Središkim poljem.29 Drava je
s svojim vrezovanjem v prodne naplavine vrezala sistem rečno-ledeniških teras, vendar je na
Ptujskem polju jasno izražena le ena. Aluvialna ravnica ob Dravi je ob visokih vodah še
vedno izpostavljena nevarnosti poplav. Nad tem širokim pasom holocena pa se začenja na
mladopleistocenskih (diluvialnih) tleh strnjen svet njiv, torej »pravo polje.«30
Ptujsko polje ima obliko na vrhu stoječega trikotnika, ki ga na severu omejuje železniška
proga Ptuj-Ormož, na jugu pa reka Drava. Na severu Ptujsko polje oklepajo južni obronki
Slovenskih goric z dolino Pesnice, na jugozahodu na črti Ptuj – ustje Dravinje, mejo z
Dravskim poljem predstavlja reka Drava, med ustjem Dravinje in Zavrčem Ptujsko polje
omejujejo Haloze, na skrajnem vzhodu (med Zavrčem in Ormožem) pa mejo spet predstavlja
Drava.31
Slika 2: Lega in upravno-teritorialna razdelitev Ptujskega polja.

Slovenske gorice

Dravsko
polje
Haloze
Avtorica: Prelog, 2013. Vir: Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKO, 2013.

Ptujsko polje sodi v Podravsko statistično regijo, v upravno-teritorialni razdelitvi pa je
razdeljeno med upravni enoti Ptuj in Ormož. Razdeljeno je med pet občin: mestno občino
Ptuj, Dornavo, Gorišnico, Markovce in Ormož. Približno dve tretjini polja pokrivata občini
Markovci in Gorišnica. Občine v UE Ptuj se na medobčinski ravni povezujejo v Območnem
razvojnem partnerstvu Spodnjega Podravja.32
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Reka Drava je na Ptujskem polju nasula ogromno fluvioglacialnega materiala, na katerem so
se razvile na aluvialni ravnici obrečne prsti, na pleistocenskih terasah pa distrične rjave prsti.
Drava je z intenzivnim akumulacijskim delovanjem Pesnico in ostale manjše pritoke iz
Slovenskih goric odrivala na rob ravnine in njihov izliv v strugo prestavljala navzdol po toku.
Pritoki z gričevja so ob robu ravnine nasuli glino, ilovico in pesek. Posledično ob robu
ravnine prihaja do zastajanja vode in razvoja mokrotnih oglejenih in psevdooglejenih prsti.33
Pritoki Drave so hudourniškega značaja, zato je bil v preteklosti velik del Ptujskega polja
ogrožen zaradi poplav. Poplavljanje Pesnice so omejili z obsežnimi hidromelioracijskimi
posegi v 60. letih 20. stoletja, poplavljanje Drave pa je omejila izgradnja infrastrukture,
povezane s HE Zlatoličje in HE Formin.34 Vendar se je ob poplavah 5. in 6. novembra 2012
izkazalo, da omenjena infrastruktura ne more zadržati t.i. stoletnih voda reke Drave.
Čeprav je Drava že močno regulirana, pa reka s poplavnim območjem ostaja pomemben
bivalni prostor velikega števila redkih rastlinskih in živalskih vrst (npr. močvirska sklednica,
bolen). Da bi omejili nadaljnje prekomerne posege v strugo reke Drave, so ožji pas ob reki
med Mariborom in Središčem ob Dravi skoraj v celoti vključili v območje Nature 2000 kot
posebno zaščiteno območje za ptice in druge živalske ter rastlinske vrste in habitatne tipe.
Območje največjega mrtvega rokava na desnem bregu Drave med jezom in reko Dravinjo je
zaščiteno kot Krajinski park Šturmovci.35
Ptujsko polje spada med najbolj gosto poseljena območja Slovenije. V 26 naseljih živi
približno 12.000 ljudi, gostota poselitve pa znaša 138 prebivalcev na km2 (Slovenija: 101
preb./km2).36 Naselja so praviloma številčno relativno velika (med 200 in 1000 prebivalci) in
so v zadnjih 40 letih doživela intenziven prebivalstveni in prostorski razvoj, še zlasti na
širšem urbaniziranem območju Ptuja in Ormoža. Jedro zgostitve je ob glavnih prometnicah
Ptuj-Ormož in Ptuj-Zavrč. Zaradi lege na ravnini je prisoten konflikt interesov med
ohranjanjem kmetijskih zemljišč, širjenjem poselitve, infrastrukture in gospodarskih
dejavnosti in ohranjanjem ekološko pomembnih varovanih območij. Občine težavo s širitvijo
poselitve zaenkrat rešujejo z gradnjo na strnjenih območjih in s prostorskim zaokroževanjem
naselij, za neagrarne gospodarske dejavnosti pa ustanavljajo obrtne cone.37
Poselitvenemu vzorcu sledi tudi omrežje središčnih naselij, ki imajo pomembno vlogo
oskrbnih in gospodarskih središč. Ptuj je regionalno središče Spodnjega Podravja in Ptujskega
polja. Z nastankom manjših občin se je v podeželskih občinskih središčih opremljenost z
oskrbnimi in drugimi dejavnostmi izboljšala, vendar je velika večina prebivalcev še vedno
zaposlena v naseljih izven domače občine in tudi v zaposlitvenih središčih izven regije.38
V primerjavi s Slovenijo je v Spodnjem Podravju kmetijstvo še vedno pomembna
gospodarska panoga. Pomen je razviden tako v deležu kmečkega prebivalstva (leta 2010 je v
Spodnjem Podravju znašal 6,3 %, v Sloveniji pa 4,9 %)39 kot v podobi sodobne kulturne
pokrajine z velikim deležem kmetijskih zemljišč. Predvsem Dravsko in Ptujsko polje
izstopata po deležu njiv, ki dosega skoraj 60 % celotne ravnine, delež kmečkega prebivalstva
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pa presega 20 %. Oviro za intenzivno kmetijstvo predstavlja razdrobljena lastniška struktura
in velik delež mešanih in dopolnilnih kmetij,40 ki niso tržno usmerjene.41
Za Ptujsko polje je značilna skromna zastopanost naravnih virov, ki so v preteklosti
pogojevali razvoj in razmestitev neagrarnih gospodarskih dejavnosti ter industrializacijo. Ptuj
je imel pomembno vlogo v srednjeveški trgovini, vendar brez večjega vpliva na razvoj
agrarne okolice. Ko je v slovenske kraje vse bolj prodirala industrializacija, pa je zaostajal za
konkurenčnim Mariborom. Južna železnica, ki se je Ptuju izognila, je značilni pokazatelj
premoči Maribora. Ptuj in Ptujsko polje sta železnico dobila v drugi fazi širitve železniškega
omrežja, tj. leta 1860, ko je bil zgrajen odsek Pragersko-Ormož.42 Tudi danes Ptuj in Ptujsko
polje ostajata na obrobju pomembnih prometnih tokov. Stanje je delno izboljšala izgradnja
AC odseka Maribor-Ptuj leta 2009, ki je del X. panevropskega prometnega koridorja (veja
Salzburg-Gradec-Maribor-Zagreb). V tem okvirju je bila ob pomoči evropskih sredstev
posodobljena železniška proga Pragersko-Ormož, pomembna pridobitev pa bo izgradnja hitre
ceste Ptuj-Ormož, ki je v fazi načrtovanja.43
Ptujsko polje je agrarno fazo razvoja prešlo šele po koncu druge svetovne vojne. Pred vojno
se je nekaj industrije razvilo le na Ptuju (usnjarstvo, tekstilna in živilska industrija,
proizvodnja pijač), vendar je ta po vojni skoraj v celoti propadla. Razlogi so bili različni, od
nekonkurenčnosti do izčrpanosti naravnih virov, močan vpliv so imele tudi spremembe
družbenega sistema. Osnova za industrializacijo po vojni so bile posamezne tovarne iz časa
pred njo (obrati tekstilne industrije in različna podjetja s področja živilskopredelovalne
industrije) in manjše obrtne delavnice, ki so se združile v večja podjetja (na primer AGIS 44).
Pomembno spodbudo industriji v Spodnjem Podravju je pomenilo odprtje tovarne glinice in
aluminija v Kidričevem leta 1954, ki je vse do danes med večjimi zaposlovalci v regiji.45
V vaseh na Ptujskem polju je bilo, razen redkih obrti, kmetijstvo edina gospodarska
dejavnost. Najpomembnejše poljedelske kulture pred drugo svetovno vojno so bile koruza,
pšenica, krompir in še posebej čebula. Po čebuli ali lüku je osrednji del polja med Ptujem,
Muretinci in Dornavo dobil posebno ime, tj. Lükarija ali Lükova dežela. Na področju
živinoreje sta prevladovala perutninarstvo in prašičereja.46 Med obrtniki so bili pomembnejši
kovači, kolarji in mlinarji. Krojači, šivilje in čevljarji pa praviloma niso imeli prijavljene
obrti. V farnih središčih in nekaterih večjih vaseh so bile še krčme in prodajalne z mešanim
blagom.47 Razmestitev gospodarskih dejavnosti na Ptujskem polju se ni bistveno spremenila
niti po drugi svetovni vojni. Ravno nasprotno, delež drobnega gospodarstva se je v prvih
desetletjih po vojni v vaških naseljih celo zmanjšal, prebivalci pa so se množično zaposlovali
na Ptuju in v Kidričevem ter ostalih industrijskih središčih izven regije. Po osamosvojitvi
Slovenije in spremembi družbeno-gospodarskega sistema so se razmere izboljšale predvsem
na področju storitvenih dejavnosti v obliki samozaposlovanja. Podeželske občine tudi načrtno
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in zaposlovanje na podeželju, med drugim z obrtnoposlovnimi conami.48
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Mešane kmetije so kmetije, kjer je vsaj en član jedra družine zaposlen na kmetiji. Dopolnilne kmetije so
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
Termin naravna pokrajina označuje tiste predele na zemeljskem površju, kjer so prisotne
samo naravne pokrajinske sestavine, oziroma predele, kjer je človekova navzočnost
nezaznavna. Ker pa je v novejši dobi vpliv človeka viden tako rekoč povsod, ta termin
uporabljamo z zadržkom in je primernejši kulturna pokrajina, ki je preplet naravnih in
družbenih prvin v okolju. Zaradi dinamične povezave med naravnimi in družbenimi oziroma
kulturnimi dejavniki pa se tudi kulturna pokrajina spreminja in razvija.
Za razumevanje razvoja pokrajine sta nujna dva pristopa: sistemski in genetični/časovni.
Sistemski pristop zapletene odnose med razvojnimi dejavniki prikaže v horizontalni
perspektivi (prostorska diferencialnost) in s tem realno predstavi vse bolj zapletene odnose
med razvojnimi dejavniki (omrežje mrež). Vertikalni (časovni) pristop pa omogoča časovno
sledenje pomena razvojnih dejavnikov. Celovit pristop, ki zaobjame oba pogleda in omogoča
dokaj objektivno vrednotenje razvojnih stopenj posameznih območij, ki je uporabljen tudi v
tej diplomski nalogi, je koncept razvojnih stopenj civilizacije. Ta koncept spremembe v
pokrajini analizira po splošnih razvojnih stopnjah, ki so opredeljene kot agrarna, industrijska
in informacijska.49

2.1 Kulturna pokrajina
Kulturna pokrajina je rezultat vzajemnega delovanja naravnega okolja in človekovih
družbenih, predvsem gospodarskih aktivnosti v njem. Je vidna, stvarna pokrajina, ki jo je
določena družbena skupina oblikovala s svojim načinom življenja. Kulturne pokrajine so
lahko mestne ali urbane in podeželske ali ruralne.50
Med naravne prvine kulturne pokrajine štejemo:
-

reliefne prvine (nadmorska višina, nakloni, ekspozicija, tip reliefa),
podnebne prvine (padavine, temperature, sončno obsevanje),
hidrološke prvine (količina padavin, rečna mreža, zaloge pitne vode, poplavna
ogroženost),
pedološke (globina, tekstura, prepustnost, kemična sestava prsti) in vegetacijske prvine
(pestrost rastlinskih vrst).

Slednje so tesno povezane z ostalimi naravnimi prvinami v pokrajini, saj te močno vplivajo na
nastanek in kakovost prsti ter razširjenost rastlinskih združb. Na oboje pa je s svojim
delovanjem močno vplival človek, ki je v legah, ugodnih za poselitev in pašništvo sčasoma
izkrčil gozd ali pa za svoje potrebe hote ali nehote spremenil njegovo sestavo. Obenem je z
uvajanjem novih poljedelskih kultur in opuščanjem starih spreminjal razmerje med njimi.
Družbene prvine kulturne pokrajine so posledica človekovega delovanja v pokrajini in jih ne
moremo obravnavati ločeno od naravnega okolja, saj v večini primerov kažejo tesno
navezanost nanj. Med njimi moramo poudariti:
- gospodarske prvine (raba tal, zemljiška razdelitev, industrializacija),
- prebivalstvene in naselbinske prvine (tipi podeželskih naselij, tipi hiš),
- komunikacijske prvine (prometne poti itd.).
49
50

Klemenčič, 2003.
Urbanc, 2002, str. 15.
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Prepletanje elementov kulturne pokrajine je razvidno iz Slike 3. Posebej so izpostavljeni
elementi, ki so izrazito vplivali na razvoj in spremembe kulturne pokrajine na Ptujskem polju.
Slika 3: Elementi kulturne pokrajine.

Infrastruktura HE Formin

prometna
infrastruktura

kmetijstvo

Vir: Urbanc, 2002, str. 22.

Današnja kulturna pokrajina je rezultat večstoletnega delovanja človeka. Dolgotrajni procesi,
ki so skozi različna obdobja zgodovine oblikovali slovenske pokrajine, so se časovno zlivali
in prekrivali ter jim pustili svoj pečat. Zlasti je bila pomembna srednjeveška kolonizacija, saj
je slovenska pokrajina takrat dobila svoje najosnovnejše poteze, ki so se delno spremenjene
ohranile v današnji čas,51 v zadnjih dvajsetih letih pa doživljajo bistvene spremembe.
Ptuj, ki se ponaša s tradicijo najstarejšega slovenskega mesta, ima kontinuiteto že iz časa
rimskega imperija, zasnova naselbinske mreže na Ptujskem polju pa je nekoliko mlajšega
nastanka. Prve zapisane omembe krajev na Ptujskem polju so iz srednjega veka. Najstarejše
naselje je Dornava, največ krajev pa se v pisnih virih prvič pojavi v 13. stoletju.52
Preglednica 1: Prve omembe krajev na Ptujskem polju

Stoletje
12.
13.
14.
15.

Kraji
Dornava
Bukovci, Formin, Gorišnica, Mezgovci, Podvinci, Sobetinci, Spuhlja, Stojnci
Cvetkovci, Gajevci, Mala vas, Muretinci, Prvenci, Trgovišče, Zagojiči
Borovci, Moškanjci, Osluševci, Placerovci, Strelci, Zabovci, Zamušani

Vir: Blaznik, Mihelič, 1986.
*Vir ne omenja krajev Markovci in Nova vas pri Markovcih.
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Urbanc, 2002, str. 55.
Blaznik, Mihelič, 1986.
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Po kriterijih OECD se 77 % vsega ozemlja Slovenije uvršča med podeželska območja, v
podeželskih občinah pa živi 41 % vsega prebivalstva. Po nekaterih ocenah slovensko
podeželje zajema več kot 90 % ozemlja, na katerem živi več kot polovica prebivalstva.53
Izoblikovanje kulturnih pokrajin v Sloveniji je bilo v preteklosti najbolj povezano s
kmetijstvom in gozdarstvom. V večjem delu Slovenije so se torej oblikovale podeželske
kulturne pokrajine. Po vmesni fazi deagrarizacije in depopulacije podeželja se s sodobnimi
procesi suburbanizacije in revitalizacije podeželja spreminjajo tudi funkcije podeželja.
Prihajajo še druge gospodarske dejavnosti, povečuje se delež neagrarnega prebivalstva na
podeželju. Posledično se intenzivno spreminjajo socialna struktura podeželja, življenjski in
delovni ritem in s tem tudi način življenja na podeželju. To pa s seboj prinaša tudi nezaželene
učinke, v katerih prevladuje konflikt interesov v rabi prostora in izginjanje tradicionalne
kulturne pokrajine.54 Čeprav na spreminjanje kulturnih pokrajin vpliva več dejavnikov, je
kmetijstvo že zaradi rabe tal pomemben dejavnik preoblikovanja pokrajine. Spremembe rabe
tal sodijo med pomembnejše prvine procesa preoblikovanja kulturne pokrajine, saj na splošno
velja, da različne rabe tal ustvarjajo različne pokrajine.55
Za Slovenijo je kljub ozemeljski majhnosti značilna velika naravna pestrost, kjer so se pod
vplivom štirih velikih naravnogeografskih pokrajinskih enot (alpski, dinarski, panonski in
sredozemski svet) in štirih kulturnih prostorov izoblikovale številne kulturne pokrajine.
Urbančeva jih je v poskusu tipologije razčlenila na več kot 300 tipov, ki jih je nato združila v
20 skupin.56 Ptujsko polje se na podlagi omenjene tipologije uvršča v skupino kulturnih
pokrajin panonskih ravnin. Za to skupino je značilna prevlada njiv v rabi prostora;
zemljiška razdelitev v delce, deloma v sklenjene proge; pretežno obcestna naselja in hiše
osrednjeslovenskega tipa, ki proti jugu in vzhodu prehajajo v različice panonskega tipa.
Značilni so procesi suburbanizacije, ponekod prihaja do stagnacije, lahko pa tudi do šibkega
zgoščevanja ali pa do redčenja prebivalstva.
Na Ptujskem polju je bilo kmetijstvo skozi vsa obdobja zgodovine tista gospodarska
dejavnost, ki je najpomembneje preoblikovalo kulturno pokrajino. V 70. letih 20. stoletja pa je
podobo pokrajine močno spremenila izgradnja infrastrukture HE Formin. V drugi polovici 20.
stoletja pa je pokrajino zaznamovalo intenzivno posodabljanje prometne in intenzivna gradnja
ostale infrastrukture, ki so v pokrajino vnašale nove elemente (asfaltirane ceste, daljnovodi,
javna razsvetljava ipd).

2.2 Civilizacijske razvojne stopnje
Procese, ki so izoblikovali kulturne pokrajine, najlažje določimo, če družbene prvine kulturne
pokrajine (rabo tal, zemljiško razdelitev, prebivalstvene in naselbinske značilnosti ter poti)
poskusimo umestiti v zgodovinski prostor in jih predstavimo v kontekstu okoljskih razmer.
Razločimo lahko tri temeljne razvojne stopnje, skozi katere se je pokrajina klasične statične
agrarne družbe preoblikovala v kulturno pokrajino dinamične moderne družbe. Razvojne
stopnje so bile v Sloveniji močno povezane s spremembami družbeno-političnega sistema v
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drugi polovici prejšnjega stoletja.57 Opredelitev civilizacijskih razvojnih stopenj v Sloveniji je
povzeta po Klemenčič (2003) in Klemenčič (2005).
Agrarna stopnja (do konca 2. svetovne vojne): zelo pogosta je maksimalna izkoriščenost
kmetijskih zemljišč, ne glede na naravne danosti. Meja med mestom in podeželjem je bila
večinoma še dokaj jasno začrtana. Na podeželju je močno prevladovalo kmečko prebivalstvo,
ki je bilo navezano na samooskrbno kmetijstvo, pri katerem raba strojev ni bila mogoča ali
vsaj ne gospodarna. Proizvodnja za trg je bila tako omejena le na redke večje kmetije. Na prvi
pogled je družba delovala socialno homogeno, v podrobnostih pa je bila zelo diferencirana z
manjšim številom hierarhičnih stopenj. Poselitev je bila izrazito razpršena, gospodarska
struktura in izgled pokrajine pa zelo pestri.
Industrijska stopnja (od konca 2. svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije): s koncem
druge svetovne vojne in z uvedbo socialističnega družbenega sistema se je začela pospešena
industrializacija in množično zaposlovanje v neagrarnih poklicih. Delež čistega kmečkega
prebivalstva je hitro padal in večina kmečkih gospodinjstev se je sčasoma preoblikovala v
polkmečka ali v nekmečka gospodinjstva. Kmetijska proizvodnja se je začela optimizirati, kar
je privedlo do opuščanja obdelave manj primernih kmetijskih površin. S socialno preobrazbo
in vse manjšo odvisnostjo lastnikov zemlje od kmetijstva se je začela spreminjati tudi zunanja
podoba podeželja, zlasti na ravninskih območjih in na obrobju hribovitega sveta v zaledju
središčnih krajev. Kljub delni urbanizaciji podeželja je ostala zemljiška struktura v glavnem
nespremenjena, kar je skupaj z zakonsko uvedbo 10 ha zemljiškega maksimuma močno
oviralo oblikovanje tržno naravnanega kmetijstva v zasebnem sektorju. Do sprememb v
zemljiški strukturi je prišlo le tam, kjer so se na večjih prostorsko sklenjenih kompleksih
(večinoma nacionaliziranih) zemljišč oblikovala tržno naravnana državna kmetijska
gospodarstva socialističnega tipa.
Postindustrijska (informacijska) stopnja (po letu 1990): po osamosvojitvi Slovenije je
sledilo obdobje velikih sprememb v zunanji podobi podeželja, ki sta jih spodbujala tranzicija
iz socialističnega, na družbeno lastnino vezanega, gospodarskega sistema v zasebno in tržno
usmerjeno kmetijstvo ter uveljavljanje kmetijskega reda EU, ki je sledilo priključevanju
Slovenije EU. Uveljavlja se vse bolj zapletena mrežna struktura, ki se bolj kot na zunaj kaže v
prikritih razmerjih med razvojnimi dejavniki. Za to obdobje je značilna »koncentrirana
dekoncentracija« dejavnosti (gospodarska struktura, raba tal, poselitev, itd.). Jasne razmejitve
dejavnosti dajejo prednost odnosom, torej povezovanju. V iskanju možnosti preživetja in
socialno-gospodarskega dviga posamezniki in skupine obujajo gospodarske modele, ki so bili
značilni za agrarno razvojno stopnjo (raznovrstnost proizvodov, prilagodljivost proizvodnje
zahtevam potrošnika) in v posodobljeni obliki tržijo v industrijski dobi preživete izdelke in
običaje.
Učinki omenjenih treh faz se odražajo tudi v zunanji podobi pokrajine, med katerimi izstopa
prepletenost elementov klasičnega bolj ali manj samooskrbnega kmetijstva z oblikami
modernega tržno naravnanega kmetijstva. Ta prepletenost se najbolj izraža v zemljiški in
posestni strukturi ter v gospodarski in socialni strukturi prebivalstva. V zunanji podobi se na
podeželju kažejo težnje h krčenju obsega kmetijskih zemljišč v uporabi in hitro večanje
neagrarnih površin namenjenih stanovanjski ali industrijski gradnji, prometni infrastrukturi
itd.58
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Slika 4: Matrika civilizacijskih razvojnih stopenj.

Agrarna stopnja
pretežno kmečko
prebivalstvo

samooskrbno kmetijstvo

(navzven) homogenost
podeželske skupnosti

razpršena poselitev,
maksimalna izkoriščenost
kmetijskih zemljišč

Industrijska stopnja
industrializacija in
deagrarizacija

suburbanizacija

polkmečka struktura na
podeželju

optimizacija kmetijske
proizvodnje

Postindustrijska stopnja
tržna usmerjenost
kmetijstva, specializacija

neagrarne dejavnosti na
podeželju

funkcijske spremembe na
podeželju

Vir: Klemenčič, 2003; Klemenčič, 2005.
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"koncentrirana
dekoncentracija" dejavnosti

3 ANALIZA IN OBDELAVA PODATKOV O RABI TAL V OBČINI
MARKOVCI
Rabo tal smo ugotavljali za občino Markovci v časovnem obdobju med leti 1824 in 2012.
Kartografsko gradivo na ravni katastrskih občin je bilo izdelano za leti 1824 in 2012 na
podlagi franciscejskega katastra in podatkov Ministrstva za kmetijstvo in okolje
(GERK/RABA). Za vmesno obdobje so bili primerjalno uporabljeni podatki Bračičevih
ugotovitev rabe tal za leto 1969.59 Za potrebe diplomskega dela so bili vzeti iz zemljiškega
katastra podatki o rabi tal po katastrskih kategorijah (kulturah rabe tal). Podatki o sedanji rabi
tal so bili v digitalni različici na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.60

3.1 Poenotenje kategorij rabe tal za leti 1824 in 2012
Rabo tal lahko proučujemo z različno natančnostjo, največkrat pa ločimo sledeče kategorije:
njive, trajne nasade, travnike, pašnike, gozdove, nerodovitna in pozidana zemljišča. V
kontekstu obravnave podeželske kulturne pokrajine namenjamo pozornost zlasti kmetijski in
gozdni rabi.61 Ker je za Ptujsko polje v 20. stoletju značilna intenzivna širitev pozidanih
površin na račun kakovostnih kmetijskih zemljišč, smo jim namenili posebno pozornost.
Oblika vzdrževanja zemljiškega katastra se od leta 1869 skorajda ni spreminjala, kar pa ne
velja za vrste in obseg zemljiških kategorij. Franciscejski zemljiški kataster je bil zelo
podroben, dokumentirali so veliko mešanih kategorij (travnik s sadnim drevjem, pašnik z
grmičevjem, travnik z drevjem ipd.), ki jih je bilo potrebno uskladiti z današnjimi
kategorijami rabe tal.62 Odstopanja od dejanskega stanja se pojavijo predvsem pri kategoriji
sadovnjaki. Teh je v franciscejskem katastru zabeležen minimalni delež, v nekaterih k. o. pa
jih sploh ni. S temi navedbami lahko ustvarimo napačno podobo stanja sadjarstva. V večini
k.o. se namreč v franciscejskem katastru pojavlja sadno drevje v kombinaciji s travniki in
pašniki. K sadovnjakom so tako (verjetno) šteli le res urejene parcele s sadnim drevjem,
medtem ko so sadno drevje okrog domačije razporedili v ostale kategorije.63 Različni sočasni
in kasnejši viri (Hlubek, Schmutz, Melik)64 poročajo, da so bile vasi obdane s sadnim
drevjem. Ker pa je šlo večinoma za ekstenzivne kmečke sadovnjake, se jih je pripisalo
prevladujoči zemljiški kategoriji.
Pri izdelavi kartografskega gradiva za leto 2012 je kot posebna kategorija izločeno
»neobdelano kmetijsko zemljišče.« Vanjo GERK uvršča zemljišča, ki: so rigolana in
pripravljena za zasaditev novih trajnih nasadov (trenutno počiva za eno leto ali več z
namenom, da bo na njem v bodoče nov nasad), se začasno ne uporabljajo zaradi gradnje
infrastrukture, niso porasla s travinjem in na katerih so ograde za konje, prašiče ali druge
živali ter zemljišča, ki so začasno neobdelana zaradi socialnih ali drugih razlogov (razen
prahe).65
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Preglednica 2: Usklajevanje in združevanje kategorij rabe tal med franciscejskim katastrom in današnjo
kategorizacijo.

osnovne kategorije leta
1824

osnovne kategorije leta
2012

vrtovi
njive
njive z vinogradi
vinogradi
vinogradi z drevesi oljk
travniki s sadnim drevjem
sadni vrtovi
pašniki s sadnim drevjem
skupni pašniki s sadnim
drevjem
travniki
travniki z drevjem
travniki z grmičevjem
pašniki
pašniki z drevjem
skupni pašniki
skupni pašniki z drevjem
gozd

njive in vrtovi
začasni travniki
vinogradi

grmičevje

stavbe
dvorišča
poti, ceste
vode, pušče

usklajene in združene
kategorije uporabljene v
diplomskem delu
njive in vrtovi
ekstenzivni sadovnjaki in
vinogradi

oljčniki
ekstenzivni sadovnjaki
intenzivni sadovnjaki
trajni travniki in pašniki

travniške površine

z gozdnim drevjem porasla
kmetijska zemljišča
zemljišča v zaraščanju
drevesa in grmičevje
gozd
pozidana in sorodna
zemljišča

gozd

vode
odprta zamočvirjena
zemljišča
trstičje
suha odprta zemljišča s
posebnim rastlinskim
pokrovom.

vodne površine in
nerodovitno

pozidana in sorodna
zemljišča

Vir: Ažman Momirski, Kladnik 2009, str. 71; Petek, 2005, str. 35.

3.2 Omejitev proučevanega območja
Franciscejski kataster za 23 katastrskih občin, ki pokrivajo Ptujsko polje, je nastal v letih
1824/1825. Območje današnje občine Markovci pokriva osem izmed njih: Zabovci,
Markovci, Nova vas pri Markovcih, Bukovci, Stojnci, Borovci, Prvenci in Sobetinci.66
Leta 1937 so k. o. Sobetinci odvzeli 106,11 ha ozemlja in jo zmanjšali s prejšnjih 279,80 na
sedanjih 173,69 ha. Iz odvzetega ozemlja so formirali novo k. o. Zagojiči, 7,14 ha pa so
66
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pripojili k. o. Moškanjci. Hkrati so odvzeli tudi k. o. Prvenci 7,41 ha in to ozemlje prav tako
pripojili k. o. Moškanjci. Katastrska občina Prvenci se je zmanjšala od prejšnjih 256,16 ha na
sedanjo velikost 248,75 ha.67 Zaradi lažje primerjave smo te spremembe upoštevali pri
analizi: parcele, ki danes niso v k. o. Prvenci in Strelci, so izključene iz analize stanja za leto
1824.
Nekoliko drugačna je situacija v k. o. Markovci, kjer se meja katastrske občine ni spremenila.
Ko so v 90. letih prejšnjega stoletja nastale nove občine, je zaradi sprememb struge Drave
prišlo do težav pri zarisu meja. Občini Videm, katere del so danes Šturmovci, in Markovci, se
namreč glede poteka mejne črte nista strinjali. Pristojni na občini Markovci so za južno mejo
svoje občine določili skrajno mejo k. o. Markovci (ki je ob danes mrtvem rokavu reke Drave),
na Vidmu pa so zagovarjali, da meja teče po črti današnje struge reke Drave.68 Šele s sodno
poravnavo so določili mejo v neposredni bližini današnje dravske struge, tik pod zapornicami
jezu Markovci. Zato v današnjem stanju meje k. o. Markovci niso usklajene z mejami občine
Markovci – del k. o. Markovci sodi v občino Videm. V tem primeru smo v analizi upoštevali
celotno k. o., vključno s tistim delom, ki sodi v občino Videm pri Ptuju. Za to smo se odločili,
ker so k. o. tiste, ki so se skozi celotno proučevano obdobje najmanj spreminjale in so ostale
razen drobnih sprememb v enakem obsegu, kar pomeni, da so še najbolj primerljive in
reprezentativne. Upoštevan je tudi vidik, da gre za del k. o., kjer so bile zaradi reke Drave
spremembe najbolj intenzivne.
Zaradi že omenjenih dilem, povezanih s spremembami meja parcel, neažurnostjo katastra in
GERK ponekod ugotovljeno stanje ne ustreza dejanskemu. Manjša odstopanja so lahko
povzročila tudi preračunavanja površin iz starih merskih enot (oral, kvadratni seženj) v
sedanje (hektar, ar, kvadratni meter). Ker pa je takšnih primerov malo, verjamemo, da so
izsledki raziskave verodostojni in kljub mogoči zmerni metodološki napaki, reprezentativni,
ko gre za ugotavljanje razvojnih procesov in njihovih teženj.

3.3 Digitalna obdelava kartografskega gradiva
Analiza in kartografija temelji na uporabi geografskih informacijskih sistemov, in sicer
programske opreme Quantum GIS (QGIS različica 1.8.0-Lisboa). Liste franciscejskega
katastrskega načrta iz leta 182469 za posamezne k. o. v občini Markovci je bilo najprej
potrebno georeferencirati: sestaviti in vpeti v Gauss-Krügerjev koordinatni sistem, nato smo
jim z GIS orodji pripisali vrednosti, ki jih imajo na originalnih upodobitvah. Kjer je bilo
možno smo pri georeferenciranju upoštevali v protokolih zemljiških parcel navedene
zemljiške kategorije.70 S pomočjo površin in lokacije posameznih kategorij rabe tal smo
ugotavljali lastnosti rabe tal, s primerjavo starejših podatkov o rabi tal z današnjim stanjem pa
spremembe rabe tal obdobju med letoma 1824 in 2012.71
Številne meje parcel so ostale do danes skorajda nespremenjene, kar je georeferenciranje
katastra precej olajšalo. Kljub temu pa ni bilo mogoče doseči popolnega ujemanja. Na
natančnost georeferenciranja je vplivalo različno merilo in triangulacija. Parcelne meje so se
ponekod spreminjale tudi zaradi delitev ali združitev posameznih parcel.
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Bračič, 1975, str. 71.
Lukman Žunec, 2007.
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AS 177, k.o. Borovci K 766, k.o. Muretinci K 356, k.o. Markovci K 345, k.o. Prvenci K 458.
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Priloga 1. Protokoli zemljiških parcel, ki vsebujejo podatke o zemljiških kategorijah, so bili dosegljivi za 3
k.o. Izris kartografskega gradiva za ostale k.o. temelji na dostopnih katastrskih načrtih.
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Petek, Fridl, 2004, str. 75-87.
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Slika 5: Sestavljen franciscejski katastrski načrt za k. o. Markovci, Nova vas in Zabovci.

3.4 Spremembe rabe tal v občini Markovci med letoma 1824 in 2012
Na prvi pogled se raba tal v občini Markovci ni bistveno spreminjala. Razmerja med
posameznimi kategorijami rabe tal so ostala v različnih obdobjih razmeroma enaka,
spreminjala se je edino razmestitev posameznih zemljiških kategorij. Na račun zmanjšanja
kmetijskih površin se je močno povečal delež pozidanih površin, v osrednjem sušnem delu
polja so se razširile gozdne površine, njivske površine pa so se približale reki Dravi. Največja
dinamika spreminjanja rabe tal je ravno v obrečnem prostoru, v katerega je grobo posegel
človek z gradnjo hidroelektrarne.
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3.4.1

Drava – determinanta Ptujskega polja

Drava je v preteklosti pogosto poplavljala in spreminjala strugo. O spremembah dravske
struge beremo tudi v zapisih v kroniki župnije sv. Marko. Župnik Matej Slekovec72 je ob
koncu 19. stoletja v kroniko zabeležil, da je Drava v času visokih voda odnesla rodovitno
zemljo pri Novi vasi. V kroniki je zapisal tudi po ustnem izročilu ohranjene zgodbe o
nastanku krajevnih imen v župniji. Po ljudskem izročilu je z reko povezano ime več
obdravskih vasi. Na primer, v Markovcih naj bi vaščani ob posebno visoki vodi, ko je Drava
začela spodjedati rob terase, na katerem leži vas, v strahu za svoje domove postavili znamenje
v priporočilo sv. Marku, zavetniku pred poplavami. Narava je vasi prizanesla, kraj pa se odtlej
imenuje Markovci. Nova vas pri Markovcih naj bi ime dobila po tem, ko so morali po
uničujočih poplavah del vasi preseliti na višjo lego, saj je nekatere hiše odnesla voda.73
Eden najbolj reprezentativnih dokazov, da je Drava tudi v zadnjem tisočletju spreminjala
svojo strugo, je primer k. o. Šturmovci in njene povezanosti z Markovci. Šturmovci so bili vse
do leta 1783 sestavni del salzburške nadškofije, kljub temu da ležijo na desnem bregu Drave
in da bi morali potemtakem pripadati oglejski nadškofiji. Še ob ustanovitvi župnije sv. Marko
in vse do 1819, ko so jih prepisali k župniji sv. Vid, so bili del markovske župnije. Iz tega
sledi, da je bilo ozemlje Šturmovcev leta 811 še na levem bregu Drave in da je morala Drava
svojo strugo pod Ptujem spremeniti po določitvi cerkvene meje po Dravi.74 Drava je torej
tekla takrat bližje še danes lepo vidni terasi Spodnji Breg - Turnišče - Pobrežje - Videm, v
kasnejših stoletjih pa se je pomikala proti vzhodu.75 V župnijskih kronikah najdemo tudi
zapise, da so Šturmovci bili občasno – vsaj ob visokih vodah – tudi otok. Spisovno gradivo
jožefinskega vojaškega zemljevida pa za kraj Šturmovci piše, da je »stojijo na ¾ ure dolgem
in ¼ ure hoda širokem otoku na Dravi, ki se tu razdeli na sedem različnih rokavov.«76
Leta 1975 je med Ptujem in Markovci, na mestu, kjer je reka tekla v številnih pasovih in
ustvarjala mnoge rečne otoke in mrtvice, nastala umetna akumulacija Ptujsko jezero. Z
usmeritvijo večjega dela pretoka proti HE Formin pa je bil Dravi pretok zmanjšan iz
povprečno nad 400 m3/s na minimalni pretok, ki še vzdržuje vodno strugo (35-50 m3/s).77 To
je povzročilo že omenjene intenzivne spremembe v rabi tal v obdravskem prostoru, ki so
razvidne iz Slik 6 in 7. Travniške površine so se močno skrčile na račun gozda in njivskih
površin, pa tudi površina struge reke Drave se je močno skrčila.
Desni breg Drave, v k. o. Markovci in Nova vas, je območje
ugotavljamo največjo mozaičnost zemljiških kategorij. Ker
krajinski park Šturmovci, so posegi v prostor omejeni. Visok
zemljišč pa dokazuje, da kljub temugre za območje, ki
spremembam rabe tal.
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intenzivnih sprememb. Tukaj
se na tem območju razteza
delež neobdelanih kmetijskih
je trenutno zelo podvrženo

Matej Slekovec (1846 –1903). Zgodovinopisec. Duhovnik. 1877 –1903 služboval kot župnik v Markovcih.
Kot samouk je zbiral zgodovinsko gradivo, predvsem za posamezne kraje na slovenskem Štajerskem.. Za
Markovce še nekatere župnije je sestavil vzorno kroniko. Soustanovitelj in prvi predsednik Zgodovinskega
društva za Slovensko Štajersko (Osebnosti. Veliki…, 2008, str. 1041).
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Župnijska kronika župnije sv. Marko.
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Baš, 1933, str. 93.
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Župnijska kronika župnije sv. Marko.
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Slovenija na vojaškem zemljevidu, 2000, str. 187.
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Agencija RS za okolje, 2013.
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Slika 6: Raba tal v občini Markovci leta 1824.

Slika 7: Raba tal v občini Markovci leta 2012.
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3.4.2

Spreminjanje površin njiv in vrtov

Da je za 19. stoletje še vedno veljala maksimalna izkoriščenost kmetijskih površin, ne glede
na kakovost, opazimo tudi na Ptujskem polju. V katastrskih občinah na osrednjem delu
Ptujskega polja je bil delež njivskih površin do 95 %. Obdravske k.o. so imele zaradi visokega
deleža vodnega in obvodnega prostora nekoliko manj njiv. V osrednjem delu prevladuje
plitvejša prst, bolj ogrožena za pojav suše. Večanje deleža gozda v kasnejših obdobjih kaže na
racionalizacijo in optimizacijo kmetijske rabe.78 Glede na velik delež njivskih površin je delež
ostalih obdelovalnih površin v vseh k. o. toliko manjši.
Na splošno je bilo pravih vrtov leta 1824 malo. Kmetje so večino zelenjave gojili kar na
bližnjih njivah, in imeli praviloma doma pri hiši le ½ vrta oziroma do dva ara vrta, marsikje
pa le po nekaj kvadratnih metrov, zato pri mnogih kmečkih gospodarstvih vrt kot posebna
kategorija sploh ni omenjen.79 Najmanjših parcel namreč franciscejski katastre ni zaznaval,
ampak so jih pripisali k najbližji parceli s podobno rabo. Stavbne parcele pa so lahko
vključevale tudi majhna obdelovalna zemljišča tik ob zgradbah, torej vrtove neposredno ob
hiši.80
Iz primerjave rabe tal v k. o. Borovci (Sliki 8 in 9) je razvidna izrazito enolična raba tal.
Razen travniških površin v neposredni bližini hiš, so bile ostale površine namenjene skoraj
izključno njivam. Stanje leta 2012 je nekoliko bolj pestro, čeprav njive še vedno prevladujejo.
Ogozdeni skrajni vzhodni del je del večjega sklenjenega kompleksa gozda na sušnem
osrednjem delu polja, kjer so tudi v k. o. Borovci leta 1824 njive še zavzemale znatne
površine.
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Golec, 2010, str. 367.
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Slika 8: Raba tal v k.o. Borovci za leto 1824.

Slika 9: Raba tal v k. o. Borovci za leto 2012.
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3.4.3

Spreminjanje travniških površin in površin ekstenzivnih sadovnjakov

Travniške površine, ki so bile vedno sekundarnega pomena, so se v občini Markovci med
letoma 1824 in 2012 še zmanjšale, predvsem kot posledica širitve gozda in njivskih površin v
obdravskem prostoru. Bračič je za leto 1969 ugotovil ravno obraten proces. V obdravskih
katastrskih občinah so se v primerjavi z letom 1824 površine njiv zmanjšale, povečale pa so
se travniške površine. Kaže, da so slabše njive ob Dravi, ki bo bile ogrožene zaradi poplav,
prepustili travnikom, ki so jih ob uvajanju intenzivnejše živinoreje še posebej potrebovali.81
Po zajezitvi reke se je nevarnost poplav zmanjšala, travnike pa so ponovno začeli množično
spreminjati v njive.
Grafični in statistični prikaz travniških in pašniških površin v neposredni bližini naselij ne
kaže dejanskega stanja. Travniške in pašniške površine v neposredni bližini naselij so bile
običajno namenjene vsakodnevni paši živine, prevladovala pa je mešana raba tal. Obhišni
travniki so običajno imeli zasajenega nekaj sadnega drevja (jablane, slive), zaradi česar je
natančno določanje travniških površin in sadovnjakov oteženo. Pravih intenzivnih
sadovnjakov franciscejski kataster v občini Markovci ne evidentira. Zajeti so v kategoriji
»travnik s sadnim drevjem« v nekaterih primerih v protokolu zemljiških parcel za Markovce
pa tudi kot »sadni vrt«
Podobno kot za sadovnjake lahko ugotavljamo za vinogradništvo, ki na Ptujskem polju ni
evidentirano, kar pa ne pomeni, da ga ni bilo. Na samorodnih trtah okrog hiš (brajde) so
kmetje pridelali nekaj grozdja za lastne potrebe.82
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Bračič, 1975, str. 137.
Bračič, 1975, str. 162.
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Slika 10: Raba tal v k. o. Markovci, Nova vas pri Markovcih in Zabovci leta 1824.

Slika 11: Raba tal v k. o. Markovci, Nova vas pri Markovcih in Zabovci leta 2012.
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Ekstremno zmanjšanje travniških površin v obdravskih k. o. je deloma rezultat povečanja
deleža gozda. V Zabovcih in delu k. o. Markovci je velik del nekdanje poplavne ravnice ob
reki danes trajno poplavljen pod Ptujskim jezerom. Podobno kot v Zabovcih in Markovcih se
je tudi v Novi vasi z novogradnjami pod dravsko teraso naselje približalo vodi (Sliki 10 in
11). Vendar pa so Markovci in Zabovci pred poplavami varni zaradi jezera, Nova vas pa je,
kot se je izkazalo novembra 2012, ob visokih vodah že močno ogrožena. Ravno ime tega
naselja naj bi bilo, kot smo že spoznali, posledica prestavitve struge naselja na višjo lego
zaradi škode, ki so jo povzročale poplave.

3.4.4

Spreminjanje gozdnih površin

Gozdne površine so bile leta 1824 predvsem v k. o. ob Dravi, na občasno poplavljenih otokih
in holocenskih površinah. To so bili bolj logi kot pravi gozdovi, v njih so prevladovale jelše,
vrbe, topoli in breze. Vse ob Dravi ležeče k. o. so imele 1824 in še leta 1969 od 10 - 35 %
obrečnih gozdov. To je v povprečju okrog 20 % vseh površin. Najvišji je bil delež gozda v k.
o. Markovci, zgoščen predvsem na območje Šturmovcev.83
Bistveno so se povečale gozdne površine v k. o. v osrčju polja. Na močno prodnih tleh so
opustili nekatere njivske površine, ki s svojo plitvo prstjo in občutljivostjo za sušo niso bile
primerne za poljedelstvo. Podobno kot na Dravskem polju so tudi tu njive pogozdili. Zasadili
so jih z bori, vmes pa so zrasli tudi listavci. V tem osrednjem delu sta danes dva bolj ali manj
strnjena kompleksa gozda. Med Borovci in Strelci ter med Markovci in Zagojiči oba gozdna
kompleksa razbijata sicer enotne njivske površine Ptujskega polja.84 Posamezne manjše
zaplate gozda pa najdemo raztresene po celotnem polju. Vprašanje, ali je tudi tukaj šlo za
zaraščanje z gozdom izključno zaradi nerodovitnosti ali je zaraščanje posledica posebnega
obdelovalnega načina požigalništva, je presegalo okvir te diplomske naloge.85
Prvenci so ena od t.i. osrednjih k.o., kjer so njive leta 1824 zavzemale 89,6 % vseh površin.
Delež njiv se je do leta 1969 zmanjšal na račun gozda, ki je leta 1824 pokrival le pet
hektarjev, leta 2012 pa 49 hektarjev (Sliki 12 in 13). Spremembe so verjetno posledica
opustitve obdelave slabše rodovitnih njiv v osrednjem delu polja.
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Glej 4. poglavje.
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Slika 12: Raba tal v k. o. Prvenci in Sobetinci leta 1824.

Slika 13: Raba tal v k. o. Prvenci in Sobetinci leta 2012.
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3.4.5

Procesi spreminjanja rabe tal v občini Markovci

Georeferencirani franciscejski katastrski načrt je ob primerjavi s sedanjim stanjem uporaben
tudi za določanje elementov, pomembnih za oblikovanje in spreminjanje kulturne pokrajine. S
prekrivanjem vektorskih slojev za obravnavani obdobji smo dobili nov sloj, iz katerega smo
lahko ugotovili, kje se raba tal ni spremenila, ter vrsto novih poligonov z več deset možnimi
kombinacijami spreminjanja rabe tal. Analiza sprememb temelji na metodologijo, ki sta jo
uporabila Ažman Momirski in Kladnik.86
Poglavitne smeri spreminjanja rabe tal so sintetizirane v naslednjih procesih:
· Ekstenzifikacije:
- ogozdovanje in pogozdovanje (sprememba zemljiških kategorij v gozd),
- ozelenjevanje (zatravljanje zemljiških kategorij),
· intenzifikacija rabe tal (sprememba gozdnih in travniških površin v obdelovalna
zemljišča),
· širitev zazidalnih površin (sprememba v pozidana zemljišča, vključno s cestami in
potmi).
V primerjavi s splošnimi tendencami spreminjanja kulturne pokrajine v Sloveniji (intenzivno
ogozdovanje in ozelenjevanje) se je kulturna pokrajina na Ptujskem polju malo spreminjala.
Že bežni pogled na pokrajino nam potrdi, da je po prevladujoči gospodarski panogi še vedno
agrarnega značaja. Skozi stoletja so se kulturne kategorije zemljiške posesti spreminjale zelo
počasi. Bračič je v obdobju do leta 1969 ugotovil minimalne spremembe v rabi tal oziroma
med deleži posameznih kategorij rabe tal.87 Za naslednje 40-letno obdobje v splošnem velja
podobno, ob podrobnejši analizi pa ugotavljamo večje spremembe in številne konflikte med
porabniki prostora. Po letu 1970 sta na Ptujsko polje vplivala dva ključna procesa: intenzivna
širitev stanovanjske gradnje in prometne infrastrukture ter gradnje povezane z vzpostavitvijo
HE Formin. Odvodni kanal HE je ravnino presekal skoraj na polovico, še večja posledica pa
je ekstremno zmanjšanje mokrotnih travnikov v poplavni ravnici. Na nekdanjem širokem
poplavnem območju sta aktualna dva procesa: intenzifikacija oziroma širjenje njivskih
površin (predvsem na račun travnikov) in ogozdovanje (prav tako na račun travnikov). Močno
se je zmanjšal delež travniških površin. V njivske površine so spremenili tudi ozke pasove
pašniških in travniških površin neposredno za vasmi. Nekdanji kolovozi, ki jih je vsaka hiša
vzdrževala zaradi dostopa do bolj oddaljenih njiv, dandanes izginjajo. Obsežni deli sklenjenih
njivskih površin pa niso bili deležni večjih sprememb.
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Ažman Momirski, Kladnik, 2002, str. 72.
Bračič, 1975, str. 202.
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Slika 14: Procesi spreminjanja rabe tal v občini Markovci med leti 1824 in 2012.

Drugi najpomembnejši proces spreminjanja kulturne pokrajine na Ptujskem polju v zadnjih
desetletjih predstavlja širitev stanovanjskih površin in z njimi povezane preostale
infrastrukture. Opazimo lahko dva sklenjena pasova poselitve – ob Dravski terasi in ob glavni
cesti na severnem robu. Naselja se praviloma širijo na rodovitne kmetijske površine ob
prometnicah in so v dolgem nizu marsikje že prehajajo druga v drugo in ogrožajo kmetijska
zemljišča.
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4 GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ PTUJSKEGA POLJA OD
19. DO 21. STOLETJA
4.1 Razvoj kmetijstva in z njim povezanih družbenih procesov
Kot je razvidno že iz analize franciscejskega katastra in primerjave z aktualnim stanjem, je
bilo kmetijstvo, predvsem poljedelstvo, skozi vsa obdobja vse do danes, pomembna
gospodarska panoga na Ptujskem polju. V tem poglavju je podrobneje analiziran razvoj
kmetijstva in spremembe v rabi tal, ki najbolj vidno preoblikujejo kulturno pokrajino.
V 18. stoletju je med poljedelskimi obdelovalnimi načini na Slovenskem bilo v navadi
natriletno kolobarjenje s praho. To je bil izrazito žitni sitem brez pridelovanja krmnih rastlin
in prave hlevske živinoreje.88 Že s terezijansko-jožefinskimi reformami so želeli v skladu s
fiziokratskimi načeli uvesti v kmetijstvu številne spremembe, ki bi ugodno vplivale na
donose. Ukrepi so bili usmerjeni predvsem na področje sprememb načina kolobarjenja
(ukinjanje prahe), delitve kolektivne posesti, prehoda na hlevsko živinorejo in vpeljevanja
novih poljedelskih kultur. Dejansko pa je to bil dolgotrajen proces, ki se je na Slovenskem
zavlekel daleč v 19. stoletje, posamezne elemente preteklih obdobij pa zasledimo še v prvi
polovici 20. stoletja, saj so se med konzervativnim kmečkim prebivalstvom nove oblike
kmetovanja le počasi uveljavljale. Kasneje raba tal ni doživljala bistvenih sprememb, z
modernizacijo in intenzifikacijo se je le izboljševala donosnost na kmetijski zemljiščih,
uporaba strojev pa je zamenjala človeško in živalsko delovno silo. Sodobni procesi pa zaradi
uporabe kmetijske mehanizacije in specializacije pri obdelovanju polja usmerjajo preurejanje
polja predvsem v smislu združevanja poljedelskih površin v večje obdelovalne enote.89
Pri načrtovanju novih posegov (na področju kmetijstva in drugod) ter ocenjevanju njihove
spornosti v prostoru moramo biti v prihodnosti zelo pazljivi, saj so le-ti pogosto neprepoznani,
v preteklosti pa so bili tudi napačno interpretirani. Tako konvencionalno kmetijstvo, ki zaradi
svoje intenzivnosti in razširjenosti predstavlja pomemben vir okoljskega obremenjevanja, vse
do 90. let dvajsetega stoletja na Ptujskem polju ni bilo prepoznano kot okoljski problem, pa bi
zaradi pomembnih zalog pitne vode moralo biti.90 Vzporednico lahko povlečemo tudi s posegi
v vodni prostor Drave in Pesnice, kjer so z regulacijami pridobili nova kmetijska zemljišča,
vendar pa je treba upoštevati možne dolgoročne okoljske posledice intenzifikacije rabe tal in
posegov v obvodnem prostoru.

4.1.1

Raba tal

Raba tal odseva tako naravne prvine kot tudi družbene dejavnike pokrajine. Odvisna ni samo
od razlik v fizičnogeografskih značilnostih, ampak tudi od razvoja in usmeritve kmetijstva ter
drugih panog gospodarstva. Še več kot podatki o rabi tal, nam o pokrajini pove podatek o
spremembah rabe tal. To je proces, ki mu lahko sledimo, če primerjamo med seboj dva ali
več časovno odmaknjenih načinov rabe tal v neki pokrajini. Če poznamo še ključne dogodke,
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ki so zaznamovali vmesna obdobja, lahko ugotavljamo tudi, kateri so temeljni vzroki nastalih
sprememb.91
Specifične morfološko-petrografske poteze Ptujskega polja92 (holocen – ježa terase –
pleistocenska terasa – na severu prehod v poplavni svet Pesnice), so bile odločilnega pomena
kot mejni dejavniki med različnimi zemljiškimi kategorijami. V preteklosti je bila značilna
tradicionalna razporeditev kultur: od vasi (na robu terase) proti Dravi so se na marsikje
mokrotni, pogosto poplavljeni holocenski ravnini razprostirali travniki, pašniki in logi, proti
notranjosti ravnine pa obdelan svet. Čeprav je prehod terase proti poplavnemu svetu Pesnice
na severnem robu manj izrazit, se je tudi tam oblikovala podobna meja med polji in travniki.93
Gozd je bil že zgodaj izkrčen in je pogosto komaj zadovoljeval domače potrebe.94
Od rabe tal je odvisna tudi oblika poljske razdelitve in tip poselitve. V osnovi razlikujemo
poljsko razdelitev v celke, grude, delce in sklenjene proge.95 Ob tem pa se pojavlja vrsta
prehodnih oblik. Za Ptujsko polje je tako kot za večino ravninskih uravnav z večjimi in
sklenjenimi vasmi značilna poljska razdelitev na delce. Celotno polje je razdeljeno na več
poljskih skupin, ki so nastale deloma glede na kakovost tal, deloma pa kot posledica
nekdanjega kolobarjenja. V vsaki od teh poljskih skupin, razkosanih na dolge, med seboj
vzporedne njive, imajo vsaj prvotni vaški grunti praviloma po eno ali več njiv. Obdelovalna
zemlja kmetij je torej po določenem redu razdeljena na številne parcele, ki so razporejene po
celotnem vaškem zemljišču. Poleg delitve na delce se na ptujskem polju pojavlja tudi
kombinacija sklenjenih prog in pravilnih delcev. V tej razdelitvi ima kmetija poleg osrednje
proge še vrsto manjših pasov, ki so kot delci razporejeni po vaškem polju.96 Da so bile vasi
prvotno enoredne, razberemo še iz map katastrskega elaborata iz leta 1824.
S kasnejšim pridobivanjem novih njivskih površin v središču polja so se njive delile tudi na
grude in pravilne delce. Enakomerna je bila tudi razdelitev gmajnskih travnikov in obrečnega
gozda, zato so na teh mestih nastali majhni pravilni delci. 97 Kataster iz leta 1824 in popravki
zarisa mejnih črt z rdečim tušem izkazujeta, da so srenjske površine vasi razdelili šele po letu
1824.98

4.1.1.1 Spremembe rabe tal in obdelovalnih načinov

Spremembe rabe tal so lahko priložnostne ali ciklične. Priložnostne spremembe se odvijajo
na daljša časovna obdobja, k njim pa sodijo krčenje gozda v njivo ali travnik, opustitve
njivskih površin za daljšo dobo, rigolanje vinogradov itd. Pri cikličnih spremembah je
spreminjanje kultur na zemljišču del normalnega, ponavljajočega se procesa, ki je običajen za
določeno pokrajino. Tipični primer cikličnega spreminjanja kultur na Slovenskem je bilo
natriletno kolobarjenje s praho. Seveda pa je prihajalo do krajevno modificiranih različic. Če
je bila zaradi slabše kakovosti njiv doba počivanja daljša kot pri običajni prahi je šlo za
vrstenke (Eggärten). Če je obdobje počivanja trajalo tako dolgo, da se je njiva v vmesnem
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času zarasla z grmovjem ali drevjem in so jo morali pred setvijo ponovno izkrčiti in požgati,
je šlo za požigalništvo (Rothacker). 99
Razen redkih primerov, ko so zemljišča primerna le za eno vrsto rabe tal (npr. visokogorski
pašniki nad gozdno mejo), so se kulture marsikje spreminjale, ali pa je eno zemljišče hkrati
pod dvema kulturama (npr. travnik s sadnim drevjem, gozd in pašnik). Spremembe kultur,
posebno ciklične, še bolj pa dvojne kulture otežujejo kategorizacijo posameznih zemljišč po
zemljiških kategorijah. To je treba upoštevati pri uporabi statističnih podatkov, ki zemljišča
praviloma uvrščajo le pod eno kategorijo in ki ne izkazujejo vedno cikličnih in dvojnih
kultur.100 Prav tako je treba to upoštevati pri neposredni primerjavi rabe tal v različnih
obdobjih, kjer se je vrh tega spreminjala tudi kategorizacija rabe tal.
Ciklični način obdelovanja zemlje, ki je v 19. stoletju na Ptujskem polju povsem izginil je
požigalništvo (Brandwirtschaft ali Rothacker). Požigalništvo je obdelovalni način, pri
katerem njive niso ustaljene, ampak se v določenih časovnih zaporedjih občasno obdeluje zdaj
en, zdaj drugi del gozdnatega zemljišča. Po Hlubku101 je proces požigalništva potekal tako, da
so posekali grmovje ali del gozda, vejevje in pogosto tanjša debla so enakomerno razprostrli.
Ko se je les posušil so poseko zažgali in pepel enakomerno porazdelili, zemljo pa motično
obdelali. Enkrat ali dvakrat so posejali na njej rž ali oves, in jo nato tako dolgo uporabljali za
pašo, dokler ni znova zraslo grmovje ali gozd, ki sta preprečila takšen načina uporabe. Nato se
je proces začel znova ali pa so takšno rabo opustili in ga uporabili za vzgojitev gozda. Na
Ptujskem polju in v Mariborski kresiji so na požigalniških njivah običajno gojili proso ali
oves, nato pa zemljišče še štiri do šest let uporabljali za pašnike. Za tem pa do šest let
zemljišča niso rabili, da se je pogozdilo. En cikel je trajal 10-15 let.
Podatke o takšnem načinu obdelave zasledimo predvsem v starejši literaturi (Hlubek, 1846).
O problematiki opredeljevanja Rothackra je pisal tudi Meze.102 Ugotavlja, da kategoriziranje
požigalniških njiv v franciscejskem katastru ni bilo dosledno. Enako ugotavljamo v nekaterih
katastrskih občinah na Ptujskem polju. Kjer so bile požigalniške njive uvrščene v posebno
kategorijo, se je za njih v protokolih uporabljala oznaka Roth Acker in na katastrskih mapah s
črnim tušem pripisana beseda »Rott«.
Dilema o pojavljanju Rothackra na Ptujskem polju se je pojavila tudi pri analizi
franciscejskega katastra za občino Markovci. Vse k. o. sodijo v skupni okraj (Ptuj, Muretinci).
V protokolih za k. o. Prvenci je skoraj polovica njiv kategorizirana kot Rothacker, tako v
protokolih kot na katastrskih načrtih. Vendar pa v sumariju zemljiških kategorij Rothacker ni
vpisan v dodatni kategoriji, ampak je prištet k preostalim njivam. K. o. Borovci in Markovci
pa sta brez te oznake. Vse njivske površine so kategorizirane kot »običajna njiva.« Za k. o.
Zabovci in Nova vas pri Markovcih spisovnega gradiva v Arhivu Republike Slovenije ni,
vendar je tudi na mapah katastrskih oznak Rothacker ne najdemo. V katastrskih občinah
Bukovci in Stojnci, spisovnega gradiva katerih prav tako ne hrani Arhiv Republike Slovenije,
pa se oznaka Rott na katastrskih načrtih spet pojavi, v še večjem obsegu kot v k. o. Prvenci. V
sosednji k. o. Muretinci, ki je izrisana na skupni katastrski mapi z Bukovci in Stojnci, pa je
oznaka Rothacker vnovič odsotna.
Presenetljivo je, da se Rothacker pojavlja tudi na stiku katastrskih občin, pri čemer je skoraj
nemogoče, da bi v eni k. o. požigalništvo izvajali, na sosednji parceli, ki je že v drugi k. o. pa
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ne. Tudi to dokazuje, da oznaka Rothacker v franciscejskem katastru v resnici ne označuje
požigalniških njiv. Ne moremo trditi niti, da je kategorizacija Rothackra odvisna od
popisovalca, saj so imele omenjene tri k. o. (Bukovci, Muretinci, Stojnci) skupnega
popisovalca. Še več, nahajajo se v skupni katastrski mapi. Za natančnejše razlage bodo
potrebne dodatne raziskave. Prav tako je nemogoče z gotovostjo odgovoriti na vprašanje, ali
obstaja povezava med opuščenimi požigalniškimi njivami in današnjim gozdom. Iz
primerjave kategorij rabe tal je namreč razvidno, da se na nekaterih parcelah, v
franciscejskem katastru označenih z Rothacker, danes pojavljajo manjše zaplate gozda.
Vprašanje je, ali so lastniki parcel po obdelavi nekdanje požigalniške njive opustili in jih je
trajno prerasel gozd. Rothacker se pojavlja tudi na osrednjem delu Ptujskega polja, kjer so
danes največje (nove) sklenjene površine gozda. Ugotavljanje, ali gre dejansko za območje
nekdanjega Rothackra, ki so ga prepustili gozdu, ali pa za načrtno pogozdovanje pa je
presegalo obseg diplomske naloge. Na spodnjih slikah je primer današnje rabe tal na parcelah,
ki so bile v franciscejskem katastru označene kot Rothacker. Le tri na izseku vidne komplekse
tovrstnih njiv (na desni strani meje k. o. Bukovci in Stojnci; glej Sliki 15 in 16) danes prerašča
gozd.
Slika 15: Izrezek iz franciscejskega katastra 1824 (Bukovci, Stojnci).

Vir: ARS AS 177, k.o. Muretinci K 256, list 5.
Slika 16: Ortofoto posnetek k. o. Bukovci in Stojnci.

Vir: MKO, Javni pregledovalnik GERK, 2013.
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Kolobarjenje s praho (natriletno) je bil izrazito žitni sitem, ki v prvotni obliki ni poznal
pridelovanja krmnih rastlin in prave hlevske živinoreje. Polje je bilo razdeljeno na tri dele, na
katerih so se vsako leto menjavali ozimno žito, jaro žito in praha. 103 Njiva v strnišču ali v
prahi je bila po žetvi pašnik, podobno kot služijo travniki po košnji za pašo. Za to
kolobarjenje je bilo značilno povezovanje vasi v kolektivno obdelovalno celoto, saj so
obvezno zaporedje posevkov na vasi načrtovali skupaj, zaradi potreb skupnih pašnikov na
njivah v prahi in na strniščih. Del polja, ki je bil namenjen skupni paši je bil ograjen s skupno
ogrado, niso pa ograjevali vsake njive posebej. Zato je bilo nujno, da so vsi hkrati začeli pasti
na strnišču in da so vsi v istem letu prahi namenili isti del vaškega polja.104 V novem veku so
natriletni kolobar intenzificirali z uvajanjem strniščnih posevkov, postopoma pa je praho v
celoti zamenjalo vrstenje poljščin.
Za kolobarjenje z vrstenjem poljščin velja, da se žito praviloma menjava z drugačnimi
pridelki (tipični kolobar je obsegal npr. deteljo – koruzo – proso ali krompir – pšenico – rž –
ječmen – detelja). Tak kolobar je še bolj pester, kjer se goji tudi krmilna pesa, korenovke itd.
Pestrost povečuje tudi t.i. prosto obdelovanje, za katerega je značilno povezovanje različnih
kultur, ki se med seboj v rasti ne ovirajo, na isti njivi v istem času (npr. koruza, fižol in buče;
konoplja, krompir in proso; repa, pesa, krompir in leča). Ob izboljševanju zemljišča s
postopnim intenzivnejšim gnojenjem je omogočilo višje donose.105 Na Štajerskem je bilo v
navadi, da so na boljših njivah v žitni kolobar v zaporedje vpletli tudi koruzo (koruza,
pšenica, rž) z ajdo, njivo pa so gnojili vsaj enkrat na tri leta, praviloma pred ržjo in strniščno
ajdo. Slabše njive so gnojili pogosteje, v kolobar pa večkrat vpletali deteljo.106
Uvajanje novega kolobarja je potekalo postopno (ponekod daleč v 19. stoletje) s
podaljševanjem obdelovalnega zaporedja, iz katerega praha še ni povsem izginila, na daljše
razdobje s tem, da so sicer v nespremenjenem zaporedju (ozimno žito, jaro žito, praha) enkrat
ali dvakrat vpletli namesto prahe deteljo ali krompir. Tako se je postopoma manjšal delež
neobdelanega zemljišča, dokler ni vrstenje poljščin »izrinilo« prahe. Pogoj za vse to pa je
urejena hlevska živinoreja in zbiranje hlevskega gnoja za čas oranja in s tem izboljšano
gnojenje.107
S prehajanjem na hlevsko živinorejo je bilo nujno potrebno zagotoviti prehrano živine z
uvajanjem krmnih rastlin in s povečanjem pridelka sena. Po drugi strani pa hlevsko živinorejo
omogoči prav uvedba novih krmilnih rastlin in sistematična skrb za travnike. S hlevsko
živinorejo so njive izgubile svoj pomen za skupno pašo, za prejšnji cikel značilno
povezovanje vasi v kolektivno obdelovalno celoto tako ni bilo več nujno. Gospodarstvo
posamezne kmetije se je osvobodilo obveznega zaporedja posevkov, na državni ravni pa so z
zakonodajo spodbujali tudi delitev srenjskih zemljišč med posamezne kmetije. Ta krepitev
individualne posesti naj bi omogočila spremembo starih ekstenzivnih pašnikov v donosnejše
travnike ali pa naj bi se z njo celo razširilo njivsko zemljišče. Prenehanje prahe in delitev
srenjskih zemljišč pa je kmetije osamosvojila v individualne gospodarske enote, zaradi česar
je kmet samostojno odločal o posevkih na posameznih njivah.108
Za nov način obdelovanja zemlje (vrstenje poljščin, uvedba okopavin) je značilno povečanje
potreb po delovni sili v poljedelstvu, saj so okopavine so zahtevale več intenzivnega dela
103

Petek, 2005, str. 49.
Grafenauer, 1970a, str. 230.
105
Grafenauer, 1970a, str. 245.
106
Grafenauer, 1970a, str. 243-244.
107
Grafenauer, 1970a, str. 243-244.
108
Grafenauer, 1970a, str. 230.
104

43

(trebljenje plevela na njivi, gnojenje, pobiranje pridelkov itd.). Hkrati je najbolj očitna
sprememba pri ukinjanju prahe povečanje obdelovalne površine v enem letu, z boljšim
gnojenjem in novimi kulturami pa so se povišali tudi donosi zemljišča. Slednje, predvsem
listnate krmilne rastline (zlasti detelja, pa tudi korenovke) in stročnice, uvrščene v novo
kolobarjenje, so pomagale zemljišču, izčrpanemu od žitne kulture, pri njegovi regeneraciji.109

4.1.2

Družbeni procesi, ki vplivali na razvoj kmetijstva v 19. stoletju

4.1.2.1 Delitev kolektivne posesti

Enote agrarne posesti se delijo v souporabljane dele (kolektivna posest), ki jih uporablja več
gospodarjev hkrati, in individualno posest, ki jo obdeluje vsako kmetijsko gospodarstvo
zase. Meja med obema vrstama ni vedno ostra, predvsem v primerih, ko je souporaba omejena
na majhno število gospodarjev. Individualna posest je v 18. stoletju začela izpodrivati
kolektivno zemljo. Delitev je bila pogojena z delitvijo gozdov in srenjskih zemljišč ter
istočasnim opuščanjem paše na orni zemlji, ko je bila ta do kraja uvrščena v individualno
skupino. Čeprav je individualna posest izrivala kolektivno, pa se ta proces ni izvedel do
konca, ostanke kolektivne zemlje je namreč je mogoče opaziti vse do danes.110
Individualna posest je bila enota kmečke zemljiške posesti v lasti posameznika in njegove
družine. V začetku je imela takšna enota, v osnovi kmetija kot poljedelski gospodarski obrat,
tolikšen obseg, da je posestnik zmogel preživljati povprečno kmečko družino in predpisane
obveznosti. 111
V ravninskem delu je bila najbolj pogosto skupnemu uživanju namenjena slabša zemlja v
bližini vasi (gmajna). Uporabljali so jo za pašo, če je bila porasla z drevjem ali grmičevjem,
pa je služila še za nabiranje dračja, manjše sečnje, steljarjenje ipd. Na gmajnah so tudi lomili
kamenje ali kopali pesek. V to vrsto gmajn so se navadno uvrščale tudi vaške poti, kali za
napajanje živine in nekateri studenci, redkeje pa pravi gozdovi. V obdravskih vaseh je bil
velik del skupnih pašnikov na občasno poplavljenih površinah ob Dravi. Ob tem pa so lahko
bile predmet gospodarjenja s skupnimi sredstvi tudi druge nepremičnine (npr. mlini), pa tudi
premičnine, kot so brodovi, poljedelsko orodje ali pa poljedelski stroji.112
Že terezijansko-jožefinske reforme so želele povečati delež individualne posesti na račun
kolektivne posesti. Z uvajanjem krmnih rastlin je bil vse večji poudarek na hlevski živinoreji.
S takimi prizadevanji se je močno spremenil tudi odnos do srenjskih zemljišč. Zakonodaja je
že od leta 1768 dalje težila za tem, da se skupne pašnike povsod razdeli med podložnike. Ker
pa je bilo soglasje o delitvi zemlje med dotedanje uporabnike v obliki deležev težko doseči, so
kljub številnim predpisom pretežni del skupnega zemljišča še vedno uporabljali na stari
način.113
Rešitve problema kolektivne kmečke posesti so se ponovno lotili po zemljiški odvezi. Leta
1853 so s patentom določili, da se morajo bivša zemljiška gospostva rešiti servitutov,114 če ne
gre drugače, tudi z odstopom zemljišč kmetom. Praviloma so odstopljena zemljišča pripadla
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vaškim skupnostim v celoti, prihajalo pa je tudi do individualnih razdelitev. Gozd so na
primer razdelili med posamezne kmete, pašnik pa dodelili v skupno uživanje. Tako je delež
kolektivne posesti v sredini 19. stoletja ponekod celo narasel.115
V drugi polovici 19. stoletja pa se je razpadanje skupnih gozdov in pašnikov v individualne
enote nadaljevalo. Z delitvijo srenjske zemlje so nastopile številne spremembe. Zemlja se je
večinoma delila med podložnike sorazmerno s številom živine ali pa sorazmerno s pravicami
na srenjski zemlji oziroma sorazmerno z velikostjo osnovnih posesti brez upoštevanja kasneje
pridobljenih parcel. Takšen razvoj je še olajšal širjenje kapitalističnih oblik na podeželju in
poglobil socialno diferenciacijo na vasi.116 Krepila se je gospodarska moč gruntov in
»celih/pravih« kmetov, ki so kot nasledniki starih hub (glede na pridelek) postajali močnejše
gospodarske enote, kot so bili ob nastanku. Gospodarske temelje pa so obenem utrjevale tudi
številne kajže, saj jim je delitev kolektivne posesti ponekod omogočila širitev nekdaj drobnih
posesti. Po drugi strani pa so mnogi kajžarji in bajtarji utrpeli škodo, saj so imeli od novo
pridobljenih kosov zemlje manj koristi kot prej od skupne paše. Tem so dotlej v mnogih
primerih dovoljevali, da so bodisi po pogodbi bodisi brez nje gonili na pašo svojo živino
(navadno po eno kravo ali nekaj prašičev).117 Pravice pri izkoriščanja skupnih pašnikov so
bile namreč omejene – običajno v skladu z deležem, ki so ga prispevali k skupni zemlji.
Pomemben kriterij je bilo tudi število živine, ki ga je posestnik lahko preredil čez zimo, toliko
živali je namreč smel gnati na pašo. Prav tako je bila pravica pri soodločanju na srenjskih
sestankih odvisna od deleža, ki ga je posamezna kmetija prispevala k skupni zemlji.118
Delitev skupnih površin je tudi na Ptujskem polju potekala počasi. Pivko navaja, da je večina
bila razdeljena v letih 1880-1890.119 Situacija pa je razvidna tudi iz analiziranega katastra,
kjer so predvsem v obdravskih katastrskih občinah leta 1824 velike površine označili z G.W.
tj. Gemeindeweide. Gre za pašnike, podvržene, poplavam, ponekod porasle z grmičevjem in
poplavnim gozdom, ki so deloma bili tudi na prodnih otokih ter med mrtvimi rokavi. Poleg
tega pa so bile v skupni lasti manjše površine v središčih ali na obrobju vasi ter ozki pasovi
travnikov ob vaških poteh in cestah. V katastrskem operatu so gmajne (za k.o. Borovci,
Markovci in Prvenci) označene kot vaški prostor (Dorfraum) ali pa kot ceste (Weg, Strasse).
Iz protokola lastnikov zemljiških parcel lahko za Markovce razberemo, da je bil sorazmerno
velik delež parcel še vedno v lasti Gemeinde St. Marxen, tj. vaške skupnosti Markovci. Manj
je bilo skupnih površin v katastrskih občinah odmaknjenih od Drave. Borovci (Worowetz)
tako skupnih pašnikov sploh več niso imeli, v k. o. Prvenci (Gemeinde Perwenzen) pa jih je
bilo zelo malo, pa še tukaj je šlo za majhne površine ob cesti oz. kolovozih.
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Slika 17: K. o. Nova vas pri Markovcih. Izsek dravskega brega iz mape franciscejskega katastra (1824).

Vir: ARS AS 177, k.o. Markovci K 345, list 10.

Na sliki 17 je zajet desni breg Drave ob stranskem rokavu. Oznaka G.W. označuje skupne
pašnike. Rdeče črnilo, s katerim je izrisana parcelacija dokazuje, da gre za parcele, ki so bile
med posamezne lastnike razdeljene naknadno. Kolektivna posest še je v drugi polovici 19.
stoletja obstajala vsaj v Novi vasi pri Markovcih. V obdravskih naseljih na Ptujskem polju je
bila skupna posest, kolikor še je je bilo, večinoma razdeljena približno med leti 1880 in 1890.
V primerjavi z ostalimi katastrskimi občinami je bilo v Novi vasi v kolektivni lasti veliko
skupnih pašnikov in pa brod oz. čoln za čez reko Dravo.120
Svoje obveznosti iz naslova izkoriščanja skupne lastnine so vaščani na Ptujskem polju
poravnavali na letnem srečanju, ki se je imenovalo sosečka. Zadnjo sosečko so po pisanju
Pivka v Novo vasi na tradicionalni način121 obeležili leta 1906, od takrat naprej pa kar v vaški
gostilni. Torej je skupna vaška lastnina obstajala vsaj še takrat. Glede na podatke, da so v vseh
občinah sedanje občine Markovci v desetletjih pred 2. svetovno vojno večji del dohodkov
predstavljale občinske doklade, drugi prejemki pa so bili dohodki od »lovnine«, od občinskih
travnikov, prodaje gmajnskega sena, šibja, listja in podobno,122 je nekaj skupne zemlje je bilo
še takrat.
Minimalni delež nekdanje skupne vaške lastnine pa se je praviloma v vaseh ohranil do danes.
Tvori skupno lastnino vaške skupnosti pod okriljem občine. Večinoma gre za vaška središča,
ki še vedno nosijo ime gmajna, ponekod na njih stoji še kapela, križ ali drugo sakralno
znamenje, ob njej pa tudi vaška lipa, ali kakšno drugo drevje. Kjer je ostanek vaške posesti bil
dovolj obsežen, so po tem ko se je skozi 20. stoletje njegova prvotna funkcija izgubila, ta
vaški prostor, predvsem v obdobju socialistične Jugoslavije, namenili vaškim in gasilskim
domovom, trgovinam, mlekarnam ali pa so ostali občasni prireditveni prostor ob dogajanju na
vasi (npr. velikonočni obredi, postavitev prvomajskega drevesa, ipd.).
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4.1.2.2 Zemljiška odveza

Kmet je osebno svobodo dobil z nevoljniškim patentom leta1782, lastnik obdelovalne zemlje
pa je postal z zemljiško odvezo 1848, ko je bila dokončno odpravljena fevdalna veleposest.
Fevdalcem je ostala predvsem zemlja, ki so jo zemljiški gospodje obdelovali v lastni režiji
(obsežna polja, pašniki in gozdni kompleksi, marsikje obremenjeni s servitutnimi pravicami).
Nekdanja fevdalna posest je v novih razmerah predstavljala osnovo za razvoj kapitalistične
veleposesti.123 Na Ptujskem polju je bila to posest v lasti dornavskih Attemsov, nekoliko
manjši delež pa še v lasti komende Muretinci.
Kmet je z zemljiško odvezo sicer postal lastnik zemlje, istočasno pa je bil obremenjen z
visoko odškodnino, ki jo je moral plačati prejšnjim lastnikom.124 Ob tem pa je bila poglavitna
davčna obveznost kmetov davek od zemljišča. Določili so ga na podlagi ocene v
franciscejskem katastru, ki je stopil v veljavo 1844. Ta je bil s svojo visoko stopnjo, določeno
na podlagi katastrske ocene, kljub večkratni reviziji katastra in dohodka, v razmerju do
resnične vrednosti pridelka velika obremenitev za kmete. Oboje je na dolgi rok, predvsem pa
v času agrarne krize konec 19. stoletja, predstavljalo ključne dejavnike, ki so privedli do
propada številnih kmetij na Slovenskem.125
Ker so morali kmetje vse dajatve poravnati v denarju in v določenih rokih, so se povečale
potrebe po denarju, kar je kmete prisililo v vključevanje v tržno gospodarstvo, ob padcih cen
ali slabih letinah pa sunkovito dvigalo kmečko zadolženost. Nove obveznosti so posebej
prizadele vaško prebivalstvo z malo zemlje, ker je izgubilo ugodnosti, ki so jih omogočala
kolektivna in srenjska zemljišča.126

4.1.2.3 Propadanje kmetij na Slovenskem ob koncu 19. stoletja

Zgoraj opisani procesi; tj. odškodnine, povezane z zemljiško odvezo, davki in v neredkih
primerih negativne posledice in delitve kolektivne posesti so splošno gospodarsko krizo in
diferenciacijo pospeševali. Po drugi strani pa se je s težkim gospodarskim stanjem malega in
srednjega kmeta znal okoristiti nov sloj prebivalstva na podeželju. Zlasti pa je rasla drobna
posest. Z zemljiško odvezo se je namreč sprostil promet s kmečko zemljo, svobodnejše
trgovanje in delitev posesti pa je pospeševal še zakon o dednem pravu iz 1868, ki je
dovoljeval svobodno delitev kmetij. Delitve srednje velikih kmetij med dediče so poskušali
omejiti z državnim zakonom 1889, vendar so bili uspehi minimalni.127 Drobljenje posesti je
zlasti veljalo za srednje velike in majhne kmetije. Večji kmetje so imeli več možnosti, da so
otroke izplačali ali pa jim kupili novo zemljo in tako obdržali domačijo v istem obsegu. Na
račun drobitve in odprodaje delov posesti se je na vasi krepila tanka plast vaške buržoazije,
med katero so bili poleg velikih kmetov še trgovci, gostilničarji, obrtniki, ipd.128 Omenjene
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Višina odškodnine je bila odvisna od prejšnjih podložnikovih dajatev in služnosti. Od ocenjene vrednosti
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skupine prebivalcev so namreč bile kreditno sposobne in so za visoke obresti posojale denar
obubožanim kmetom. Ti procesi pomenijo uveljavljanje kapitalističnega načina gospodarjenja
na vasi in zaostrovanje socialnih razlik. V porastu je bilo število kajžarjev in tistih brez
zemlje, ki so vedno težje dobili zaposlitev, zato so se začeli izseljevati in iskati kruh v
neagrarnih dejavnostih. Te procese je začasno prekinila prva svetovna vojna.129
Gospodarsko krizo in zadolževanje kmetov so po 1873 skušali reševati s kreditnim
zadružništvom (Vošnjak, Krek), vendar so bili uspehi relativni – krizo so ustavljali, reševali
pa (še) ne. Poleg organizacije kmečkega kredita, ki jo je podpirala tudi državna podpora
rajfajznovkam, je skušala država izboljšati agrarni položaj z zaščitnimi carinami na
poljedelske proizvode, podpore pa je bila deležna zlasti živinoreja. Številni ukrepi za dvig
kmečkega gospodarstva so pomagali predvsem srednjim in večjim kmetom, medtem ko velike
zadolženosti niso mogli odpraviti.130
Poljedelsko intenzivne pokrajine so običajno lažje prebrodile gospodarske krize in so si
kmetje občasno celo izboljšali svoj gmotni položaj, k čemu so še posebej pripomogli
skokoviti porast cen pšenice in drugih žit.131 Takšne splošne težnje so ugodno vplivale na
gospodarski razvoj Ptujskega polja. Zemljiška odveza v sredini 19. stoletja je v razvoj vnesla
novo dinamiko. Veliko agrarno krizo, ki je v letih 1875-1893 zajela domala vso Evropo, so na
Ptujskem polju nekoliko lažje prebrodili, ker so cene žit in živine doživele le manjše
spremembe. Kmetje s Ptujskega polja so ta bremena nekoliko lažje plačevali, kot prebivalci
gričevnatih Haloz in Slovenskih goric, vendar je tudi na ravnini prihajalo do diferenciacije in
propadanja malih kmetov.132 To se je potrdilo tudi ob analizi zemljiške knjige za k. o.
Borovci.133
Pomemben vir zaslužka je obubožanemu delu prebivalstva lahko predstavljalo delo pri
veleposestnikih. Bračič piše, da so še v šestdesetih letih 20. stoletja prebivalci kajžarskih
naselij hodili pomagat kmetom v vas pri večjih poljskih delih (žetev, mlačev, spravilo sena
itd.). Največkrat so odsluževali kos njive, ki so ga dobili v obdelavo, in pomoč, pa tudi
različna dela, ki so jih večji kmetje opravili zanje (oranje, kakšen prevoz). Tisti mali kmetje,
kajžarji in kočarji, ki so bili vešči domačih obrti, so z njimi ustvarjali nujni dodatni zaslužek.
Občasno so si nekateri med njimi s tem gospodarsko tako opomogli, da so si nakupili zemlje
in postali trdni kmetje.134
Na delo pa so na Ptujsko polje prihajali tudi obubožani prebivalci Haloz, ki jih je ob koncu
19. stoletja dodatno prizadelo uničenje vinogradov zaradi trtne uši. V času gospodarske krize
konec 19. stoletja so množično hodili prosit denar ali živež za izposojo. Na njihov račun so
prebivalci Ptujskega polja podobno kot ptujski meščani svoj gospodarski položaj poskušali
izboljšati s kupovanjem posesti v Halozah, množično so se krepili tudi viničarski odnosi.
»Poljanci«, kot je lokalno ime za prebivalce Ptujskega polja so bili lastniki manjših viničarij
in manjšega deleža viničarij kot meščani iz Ptuja. Kljub temu je vinograd v Halozah močno
izboljšal gospodarski položaj marsikaterega kmeta s Ptujskega polja.135
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V obdobju med obema vojnama se je Ptujsko polje spopadalo z novimi težavami. V
Kraljevini SHS in nato Kraljevini Jugoslaviji Ptuj s šibko razvito industrijo in podeželskim
zaledjem ni mogel tekmovati s poceni vojvodinskim žitom in dalmatinskimi vini. Ob
spremembi političnih meja so se mnogi Nemci s Ptuja izselili in opustili svojo obrtno in
trgovsko dejavnost, kar je povzročilo nadaljnjo (propadanje) zaostajanje mesta, ki je bilo v
globoki krizi vse od sredine 18. stoletja. Mestna občina je morala zapreti plinarno, pralnico,
gospodinjsko šolo in prodati večino mestnih nepremičnin, celo stavbo starega rotovža.136
Kljub nekoliko lažjemu položaju poljanskega kmeta v primerjavi s Halozami in Slovenskimi
goricami, pa se tudi tukaj niso mogli izogniti propadanju in siromašenju podeželja. Kmete so
mučili dolgovi, pridelki so imeli nizko ceno, davki so bili vse višji, priložnosti za dodatni
zaslužek so bile skromne. Med obema vojnama je zašlo v težave celo tradicionalno lükarstvo.
Kmetje so začeli zmanjševati površine zasajene s čebulo, vedno manj je bilo značilnih
lükarskih vozov. Število vaške revščine je naraščalo, zaradi česar je vedno pogostejše
postajalo sezonsko delo v tujini (Nemčija, Banat in Vojvodina). Kljub temu je Ptujsko polje
primerjavi z ostalimi deli Slovenije dalo malo izseljencev. Navezanost na zemljo in upanje, da
se bo situacija izboljšala sta bila običajno močnejša motiva.137
Še v Krajevnem leksikonu dravske banovine za vse kraje na Ptujskem polju zasledimo v opisu
kot najpomembnejšo gospodarsko dejavnost kmetijstvo. Predvsem je šlo za samooskrbno
poljedelstvo, sicer pa so presežke vseh vrst, katerih količina je bila odvisna od letine;
prodajali preko trgovskih posrednikov na Ptuju in v Ormožu. Večina presežkov je bila
namenjena lokalni oziroma regionalni potrošnji. Naselja v okolici Ptuja so s presežki
oskrbovala mesto, v preostalem delu polja pa so živež kupovali prebivalci Haloz in
Slovenskih goric.138 Med največkrat omenjenimi presežki so žita (koruza, rž, ajda), krompir,
čebula, zelje, v dobrih letinah pa tudi sadje. Ob tem pa še mleko in mlečni izdelki (sir, maslo),
perutnina, jajca. Ob poljedelstvu se za Ptujsko polje omenjajo še živinoreja, perutninarstvo in
čebelarstvo (Markovci, Podvinci), ki je začelo upadati skupaj z izginjanjem ajdovih polj
(žitno čebelarstvo – ajdova paša).139 Pri živinoreji je bila pomembna predvsem prašičereja,
govedoreja je bila zaradi pomanjkanja pašnih površin vedno sekundarnega pomena.

4.1.2.4 Spreminjanje posestne strukture v k.o. Borovci

V kolikšni meri in na kakšen način so zgoraj opisani procesi in spremembe vplivale na
Ptujsko polje smo poskušali ugotoviti z analizo zemljiške knjige za katastrsko občino
Borovci. Osredotočili smo se predvsem na spremembe v posestni strukturi, saj le-te, kot smo
že nakazali največji pokazatelj socialne diferenciacije na podeželju.
Zemljiška knjiga za k. o. Borovci140 je bila nastavljena 1. decembra 1882 s prvim vpisom 21.
avgust 1883 in drugim 30. junij 1884.
Zapisi za prva desetletja (okvirno do 1915) so v nemškem jeziku in v gotici, kasnejši so
praviloma v slovenskem jeziku, gotica se je opuščala. Vendar tudi pred letom 1915 zasledimo
vpise v slovenščini.
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Zemljiška knjiga za k. o. Borovci je v »klasični knjižni« obliki v treh knjigah:
1. knjiga: zemljiškoknjižni vložki 1–72,
2. knjiga: zemljiškoknjižni vložki 73–207,
3. knjiga: zemljiškoknjižni vložki 208–?141
Analizirani so bili zemljiškoknjižni vložki, nastali v časovnem obdobju 1882–1945. Gre za
vložke s številkami od 1 do 150. Analiza je obsegala pregled popisnih listov (A) v glavni
knjigi, kjer so najprej navedene vse parcele in kultura na njih nato pa podatki o pripisih oz.
odpisih posameznih parcel, delitvah parcel, popravkih mejne črte ipd. Za pet
zemljiškoknjižnih vložkov so se proučile še spremembe posestne strukture in v zemljiški
knjigi dokumentirano zadolževanje.
Od nastavitve zemljiške knjige pa do 1945 je bilo v popisnih listih zabeleženih 241 sprememb
na vključenih zemljiškoknjižnih vložkih. Vpisov je bilo več, kot je zabeleženih sprememb,
vendar je najprej potrebno izločiti dvojne vpise. Če se sprememba nanaša na dve parceli, ki
sta vpisani v različna zemljiškoknjižna vložka, se sprememba (popravek zarisa mejne črte,
menjava parcel, odpisi in pripisi parcel) praviloma vpiše dvakrat, in sicer pri obeh vložkih, ki
ju sprememba zadeva. Navadno en vpis označuje en »dogodek«, lahko pa je znotraj le-tega
zabeleženo zaporedje dogodkov (primer: delitev parcele - odpis parcele - sprememba kulture).
Pri ugotavljanju sprememb je bilo največ pozornosti namenjeno:
1. vrsti spremembe (pripis, odpis parcele, sprememba kulture, menjava parcel),
2. vzrokom sprememb (nakup, prodaja, dedovanje, ostale odločbe sodišča),
3. časovni razporeditvi sprememb (kdaj se zgodile, v katerih obdobjih so zgostitve, kdaj so
zgostitve posameznih sprememb).
Ker gre za relativno dolgo, 60-letno časovno obdobje, je prikaz ugotovljenih sprememb
prikazan po desetletjih: 1882 – 1890,142 1891 – 1900, 1901 – 1910, 1911 – 1920, 1921 – 1930
in 1931 – 1945.143
Za vpis sprememb v zemljiško knjigo so načeloma uporabljali poenoten obrazec vpisa:
Datum in zaporedna številka vložitve
Na podlagi ___(pravna podlaga)__ z dne ___(datum)___ (in ___(pravna podlaga)___ z
dne)144 se na parcelni št. ___ ___(odpiše/pripiše/spremeni/izloči…/)___ .
Oziroma:
Na podlagi ___(pravna podlaga)__ z dne ___(datum)___ (in ___(pravna podlaga)___ z
dne)145 se parcelna številka ___ od tega vložka št. ___ odpiše in pripiše k vložni številki ___ te
katastrske občine Borovci.
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zaznamovala vojna, v zemljiški knjigi dokumentiranih manj kot pet sprememb.
144
Posamezen vpis v zemljiško knjigo je lahko posledica več različnih sklepov (npr. dedna pogodba in odločba
sodišča).
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Gl. opombo 144.
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Pri uporabi tega obrazca so se v praksi pojavljala odstopanja, spreminjala se je tudi
terminologija. Zato je bilo pri ugotavljanju sprememb in razlogov za spremembe v zemljiški
knjigi uporabljene nemške in slovenske izraze potrebno združiti v smiselne kategorije.
Vrste sprememb, ki jih beleži zemljiška knjiga so predvsem sprememba zemljiške kategorije,
popravek zarisa mejne črte,146 menjava parcel,147 odpis/pripis parcel, delitev parcel in
združitev parcelnih številk.
Razlogi, na podlagi katerih so se spremembe zabeležile: so kupoprodajne pogodbe, različni
pravni in drugi dokumenti,148 združitev vložkov, menjalne, poročne, delilne, darilne, izročilne
in druge podobne pogodbe.
Spremembe parcelne in lastniške strukture
Kot je razvidno iz Preglednice 1 v prilogi 2 in Slike 18, pri spremembah, zabeleženih v
zemljiški knjigi v vseh šestih desetletjih močno izstopa kategorija odpisov/pripisov parcel
(skupaj 152). V skupnem številu je bilo za dve tretjini manj delitev parcel (55). Združitev
parcel je zabeležena v devetih primerih, menjava parcel se je zgodila dvakrat, sprememba
zemljiške kategorije desetkrat, nekoliko več (14) pa je bilo primerov popravka zarisa mejne
črte.
Največ sprememb se je zgodilo v obdobjih 1901-1910 in 1921-1930, najmanj pa v vmesnem
obdobju 1911-1920. Gre za obdobje prve svetovne vojne in čas ustanovitve Kraljevine SHS,
torej za obdobje velikih političnih sprememb, ki so verjetno vplivale na prioritete v družbi in
zato trgovanje z nepremičninami ni bilo v ospredju ali pa je bilo knjiženje v zaostanku.
Slika 18: Spremembe, zabeležene v zemljiški knjigi po 10-letnih obdobjih.
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Ne delitve parcel, ampak spremembe, ugotovljene pri ponovnih meritvah.
Ni bila izražena s samostojno besedno zvezo, ampak s povedjo tipa »…parc. št. ___ se tukaj odpiše in k
vložku št.___ prenese, tam vpisana parc. št. ___ pa se v tale knjižni vložek prenese.«
148
Odločbe in sklepi sodišča, naznanilne pole, naznanilna pisma, parcelni načrti ipd.
147
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Podatki o spremembah zemljiških kategorij nam dajejo informacije o spremembah rabe tal. Iz
primerjave franciscejskega katastra z današnjim stanjem149 je razvidno, da se je v k.o. Borovci
največji delež sprememb rabe tal zgodil na nekdanjih njivskih površinah, ki so se spreminjale
v gozd ali pa v zazidalne parcele. Zemljiška knjiga pa nam daje podrobnejše podatke, kdaj so
bile spremembe najbolj intenzivne. V našem primeru je največ sprememb zemljiških kategorij
dokumentiranih v obdobju 1911–1930. Popravek zarisa mejne črte se pogosteje pojavlja po
letu 1921. Ti popravki niso povezani z delitvami in združitvami parcel, ampak gre le za
popravke, ko so ob ponovnih meritvah ugotovili neujemanje dejanskega stanja z zemljiško
knjigo.
Menjave parcel so bile bolj izjema kot pravilo, pa tudi združitev parcel je bilo le nekaj. Iz tega
sklepamo, da je dinamika drobljenja posesti še vedno močno prevladovala nad
zaokroževanjem posestne strukture, saj je bilo delitev parcel šestkrat toliko. Delitve se
pojavljajo v vseh desetletnih obdobjih, medtem ko združitev v prvem in zadnjem desetletju ne
zasledimo.
Kot je razvidno iz Preglednice 2 (Priloga 2) in Slike 19, med razlogi za odpise parcel močno
prevladuje nakup oziroma prodaja, torej ekonomski razlog. Združitev vložkov, ki je na
drugem mestu, lastniške strukture ni spreminjala. Posamezni lastnik je lahko imel zaradi
različnih razlogov (dokupovanje zemlje, dedovanje) lastnino vpisano v več zemljiškoknjižnih
vložkih. Združevanje vložkov je bil ukrep, s katerim so zagotavljali večjo preglednost
lastniške strukture in s tem lažje vodenje. Posluževali so se ga predvsem v primerih, ko je bila
v enem izmed vložkov vpisana le ena parcela.
Slika 19: V zemljiški knjigi opredeljeni razlogi oziroma temelji, na podlagi katerih je prišlo do
odpisa/pripisa parcel.
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Sodne odločbe, ki so določale odpise parcel, so bile povezane z dednim pravom, sodnim
reševanjem sporov, pogosto pa razlog ni naveden. Če primerjamo prvo obdobje z zadnjim,
ugotovimo, da v prvem skoraj ni bilo poročnih pogodb, medtem ko v zadnjih treh desetletjih
več ni odločb sodišča. To lahko razlagamo z dejstvom, da so se ob koncu 19. stoletja tovrstne
spremembe preprosto zabeležile kot različne pravne pogodbe in odločbe sodišča (npr.
zapuščinski sklepi). Druga možnost pa je, da se je po letu 1911 spremenila podrobnost vpisov
149
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v zemljiško knjigo. Za ugotavljanje natančnih sprememb lastništva pa bi morali za vse
zemljiškoknjižne vložke analizirati lastninski list (B), kamor se je vpisovala lastninska pravica
na določen delež (npr. do polovice, do četrtine) parcel in je iz nje razvidno tudi dedovanje na
podlagi porok.
V vseh obdobjih je bil odpis parcel največkrat posledica prodaje oziroma nakupa parcel (86).
Največji delež prometa z nepremičninami se je zgodil v prvih treh obravnavanih obdobjih, kar
sovpada z obdobjem največjega propadanja kmetij na Slovenskem. Močno izstopa obdobje
1901–1910, kar delno verjetno lahko pojasnimo z že omenjenim časovnim zamikom knjiženja
za dejanskim stanjem. V naslednjem obdobju je bilo spreminjanje posestne strukture skoraj
zaustavljeno, ponovno poraste v obdobju po prvi svetovni vojni. V tem desetletnem obdobju
je bilo tudi največ odpisov na podlagi združitve zemljiškoknjižnih vložkov (12).
Pri vpisih pripisov in odpisov parcel smo ugotavljali tudi stopnjo zadolženosti, saj vpise
načeloma spremlja pripis »z bremeni« ali »bremen prosto,« ki je opredeljeval, ali je določena
parcela obremenjena s terjatvami ali ne. Razmerje med zadolženimi in dolgov prostimi
parcelami je približno 1 : 1 z rahlim prevladovanjem parcel, obremenjenih s terjatvami. Ob
primerjavi teh vpisov z vpisi na bremenskem listu (C) pa ugotovimo, da ta način vpisa ni bil
dosleden in bi za natančno analizo dolžniške strukture morali podrobno analizirati vse
bremenske liste za vse zemljiškoknjižne vložke, kar pa časovno ni bilo izvedljivo.
V celotnem obdobju je bilo ugotovljenih 55 delitev zemljiških parcel (Priloga 2, preglednica
3). Delitve parcel so se največkrat zgodile kot predhodna faza prodaje (20). Torej se je
posamezna parcela najprej delila v dva ali več enakih delov, nato pa se je del parcele prenesel
v drug zemljiškoknjižni vložek. Podrobneje smo dinamiko kupoprodajnih pogodb proučevali
na primeru izbranih zemljiškoknjižnih vložkov. Različni pravni dokumenti in civilne
pogodbe, ki so bili osnova za delitev parcel, so sklepi o dedovanju, razsodbe sodišča, darilne
in izročilne pogodbe in ostale listine.
Slika 20: V zemljiški knjigi zabeležena osnova, na podlagi katere je prišlo do delitve parcel.
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1921-1930
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Izločitev stavbnih parcel

Delitev parcel zaradi sprememb v rabi tal na delu parcele povezana najprej s samo
spremembo, razlog, da so lastniki spremembe v rabi tal dali vknjižiti pa je verjetno tudi
različna odmera katastrskega dohodka in z njim povezanega davka. Vzrok za delitve je bilo
tudi dedovanje, s katerim je bila posamezna parcela razdeljena na sorazmerno velike dele med
dediče.
Pomemben razlog za delitve parcel je bila izločitev stavbnih parcel. Število izločenih stavbnih
parcel se v celotnem 60-letnem obdobju ujema z večanjem števila hiš, evidentiranem v
popisih prebivalstva. Prihaja pa do zamika v podrobnejših 10-letnih časovnih obdobjih. To
lahko razlagamo z neažurnostjo vpisov, tudi z različnim »kritičnim datumom« ki se razlikuje
v popisih prebivalstva in v opravljeni analizi. Kako so se širile nove zazidalne površine, je
razvidno iz analize rabe tal.150

Analiza izbranih zemljiškoknjižnih vložkov
V drugem delu analize zemljiške knjige je bilo za isto obdobje (1882–1945) podrobneje
analiziranih pet zemljiškoknjižnih vložkov, ki so splošne ugotovitve dopolnili in podali
natančnejšo sliko vzrokov sprememb in dinamike prometa z nepremičninami ter odgovorili na
vprašanje, ali so bile spremembe lastniške strukture povezane z zadolženostjo lastnikov
zemlje. Zneski niso nikjer navedeni, saj predvsem zaradi inflacije in menjave valute po letu
1918 niso medsebojno neposredno primerljivi. Izbrani so bili zemljiškoknjižni vložki številka
1, 2, 3, 4 in 10.
Izbor zemljiškoknjižnih vložkov ni bil naključen. Za ugotavljanje dinamike skozi daljše
časovno obdobje je bilo potrebno izbrati vložke z večjim številom parcel, kjer je bilo tudi več
prometa z nepremičninami. V obravnavanem obdobju je v k. o. Borovci več kot pet parcel
imelo 31 lastnikov. 14 zemljiškoknjižnih vložkov je vključevalo več kot deset parcel.
Dodatni kriterij je bila kontinuiteta lastništva, evidentiranega v franciscejskem katastru vsaj
do leta 1882. Torej od popisa lastnikov zemljišč leta 1824 do nastavitve tukaj analizirane
zemljiške knjige. Iskanje zveznosti je potekalo v več korakih. Primerjanju priimkov v
abecednih seznamih posestnikov v obeh virih (kataster in zemljiška knjiga) je sledila
primerjava posestnih sprememb parcelnih številk v obeh obdobjih. Kjer te povezave ni bilo,
se je za posestnike iz franciscejskega katastra, ki so bili posestniki več kot pet parcel iskalo
zveznost hišnih številk in zemljiških parcel. To je bilo mogoče, ker predvsem za
zemljiškoknjižne vložke v začetku zemljiške knjige velja, da se zaporedne številke vložkov
ujemajo s hišnimi številkami.
Ujemanje priimka s parcelnimi številkami, vključno s hišno številko, je bilo mogoče ugotoviti
v treh primerih. V še šestih primerih so zemljiške parcele ostale v zelo podobnem ali celo
istem obsegu, priimek pa se je spremenil. Zanje lahko predvidevamo, da se je kmetija
dedovala po ženski liniji in kontinuitete priimka ni kljub dedovanju po družinski liniji, ali pa
je kmetija v celoti prešla v roke tretjega posestnika zaradi različnih razlogov kot so
ekonomski propad, migracije, ni bilo dedičev ipd. Manjše posestnike so gospodarska nihanja
najbolj prizadela, zato je bila dinamika spreminjanja posestne strukture pri njih toliko večja.
Franciscejski kataster za Borovce v abecednem seznamu posestnikov151 evidentira 41
posestnikov parcel. Nad pet parcel je imelo trinajst posestnikov, nad deset pa devet
150
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posestnikov. V 18 primerih je imel posestnik v posesti eno parcelo, osem pa je bilo takšnih, ki
niso posedovali nobene parcele (če ne upoštevamo stavbnih parcel). Na podlagi posestnih
razmer parcel lahko sklepamo, da so prevladovali mali kmetje in kočarji, srednjih kmetov je
bilo malo, velikih pa približno ena petina.152 Franciscejski kataster za Borovce tudi ne
evidentira skupne vaške zemlje, ki je bila takrat očitno že razdeljena med posamezne
posestnike. Upoštevati je treba tudi, da gre za k. o. z najvišjim deležem njiv, v skupni lasti pa
so običajno bili travniki in pašniki, ki se tukaj skorajda ne pojavljajo.

Zemljiškoknjižni vložek 1 lahko neposredno primerjamo z vpisom v franciscejski kataster
pod zaporedno številko 14. Do leta 1895 lahko sledimo kontinuiteti priimka, takrat se zaradi
dedovanja po ženski liniji priimek spremeni.
Pri primerjavi šestnajstih parcel leta 1824 z letom 1945 se je izkazalo, da so bile do 1882
odpisane le 3 zemljiške parcele. Odpisov in pripisov parcel po letu 1882 ni bilo. Do leta 1945
se število parcel celo poveča na 26 na račun delitev parcel zaradi sprememb kulture na delu
parcele. Posebnost tega vložka je, da je bilo v njem vknjiženo lastništvo treh parcel v Dornavi,
ki pa so se 1923 prenesle v nov vložek v k.o. Dornava. Ohranjanje posestnega stanja
nakazuje, da je šlo za dobro stoječo kmetijo, kar potrdi tudi analiza bremenskega lista.
Lastniki so sicer najemali kredite, vendar so jih načeloma uspešno vrnili. Odpovedati so se
morali omenjenim parcelam v Dornavi, za katere je bilo leta 1901 lastništvo preneseno na
ptujsko poslovalnico banke Sparkasse.
Zemljiškoknjižni vložek 2: Na hišni številki 2 kontinuiteti priimka od 1824 ne moremo
slediti, saj je bil tedaj na hišni številki 2 drugačni priimek kot leta 1882. Po tej letnici dednost
po družinski liniji ostaja, vendar pa se je priimek nosilcev posesti nekajkrat spremenil.
Na tej vložni številki je bila intenzivna dinamika sprememb. Najprej so uspeli do leta 1882, v
primerjavi z letom 1824, povečati število parcel iz 6 na 13 (najverjetneje s poroko), nato pa je
po letu 1882 ponovno sledilo razprodajanje premoženja zaradi nezmožnosti odplačevanja
posojila. Vendar pa so nasledniki z dedovanjem v letu 1939 v last pridobili pet drugih parcel.
Zemljiškoknjižni vložek 3: Kontinuiteta priimka je sledljiva do 1824. Od leta 1824, ko bilo
na tej hišni številki 25 parcel, do 1882 ostane enajst istih parcelnih številk. Do leta 1945
število parcel naraste na 34. Vendar je bilo povečanje vedno le kratkotrajno, ko so se vpisale
delitve parcel, ki so se potem prenesle v nove zemljiškoknjižne vložke. Sicer pa so v obdobju
1887-1845 skupaj odpisali 24 parcel.
Vložna številka tri daje vpogled v kmetijsko gospodarstvo, ki je v drugi polovici 19. in v
začetku 20. stoletja doživljalo globoko eksistenčno krizo. Razlog je bilo v prvi vrsti
zadolževanje in nezmožnost odplačevanja kreditov in ostalih dolgov različnim fizičnim
osebam. Posledično so se nabirale zamudne obresti in vedno nove hipotekarne obremenitve na
nepremičninah kot garancija za povrnitev dolgov. Drugi pomembni razlog je bila delitev
premoženja zaradi dedovanja. Za 1909 je evidentirana delitev posesti med tri dediče, in
zaznamba zastavnih pravic na posameznih deležih zaradi nepravočasnega odplačevanja
sodnih taks in davka na dediščino.
Zemljiškoknjižni vložek 4: Ugotavljamo lahko znatno kontinuiteto parcel, sodečih k hišni
številki, ne pa kontinuitete priimka od franciscejskega katastra. Tudi po letu 1882 se je na tej
152
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hišni številki priimek lastnikov večkrat spremenil zaradi dedovanja po ženski liniji. Od
skupno 16 parcel leta 1824 jih je bilo ob koncu obravnavanega obdobja 13 še vedno
evidentiranih pod isto vložno številko. Leta 1882 je vpisanih 24 parcel. Do leta 1920 se je
zgodila odprodaja devetih parcel zaradi zadolženosti pri različnih bankah in posojilnicah. Leta
1932 pa se je enajst parcelnih številk preneslo k novemu vložku na podlagi izročilne in
ženitne pogodbe.
Zemljiškoknjižni vložek 10: Kontinuiteta priimka ostaja tudi po letu 1945. Leta 1824 je v
franciscejskem katastru evidentiranih 14 parcel, do leta 1945 pa se je njihovo število povečalo
na dvajset. Istih parcel je ostalo devet. Do konca leta 1945 je bilo le pet odpisov parcel in en
primer menjave parcele ob sklenitvi poroke. Sicer pa na tej vložni številki ni bilo večje
dinamike v prometu s parcelami.
Splošne ugotovitve
V k. o. Borovci je bil glavni vzrok za spremembe lastniške strukture nakup oziroma prodaja
parcel, v posameznih primerih pa je bilo ključni dejavnik dedovanje oziroma dogodki
družinskega cikla. Najbolj intenzivno obdobje sprememb je prvo desetletje 20. stoletja.
Deljivost parcel je še vedno prevladovala nad združevanjem. Analiziranje vknjižb prepisov z
dolgovi obremenjenih oziroma neobremenjenih parcel nam sicer pokaže, da je bila zadolžena
polovica parcel. Vendar pa moramo upoštevati, da so se posamezniki lahko odločili za
prodajo, namesto da bi najemali kredite in je torej prodaja že znak težkega finančnega
položaja. Na točnost ugotovitev pa vpliva tudi (ne)natančnost in (ne)ažurnost vodenja
zemljiške knjige.
Povečanje števila parcel ne pomeni nujno povečanja premoženja. Lahko je le posledica
delitve ene parcele na več delov. Ali so jo razdelili zaradi spremembe kulture na enem delu ali
pa je bila delitev osnova za zmanjšanje posesti zaradi odpisa enega ali več delov. Odpisane
parcele se niso brisale, ampak so se podčrtale z rdečim tušem, kar je pomenilo, da je parcela
prenesena v drug zemljiškoknjižni vložek.
Odpisi/pripisi parcel, ki so v posestnem listu (A) utemeljeni s kupoprodajnimi pogodbami, so
bili večkrat posledica nezmožnosti vračanja posojil in je bila prodaja le poravnava dolgov.
Samo najemanje posojil in vpisovanje hipotek je v nekaterih primerih posestnike potisnilo v
brezizhoden položaj. V teh primerih se je prvotno posojilo spremenilo v kupnino za
nepremičnino, ki je prešla v roke posojilodajalca, ki s tem postal kupec.
Za manjše posestnike je problem predstavljalo tudi dedovanje, saj je bilo ob dedovanju treba
plačati davščine, ki jih novi lastniki pogosto niso zmogli poravnati. V teh primerih se je dolg
vpisal na nepremičnino, kar pa je lahko povzročilo spiralno zadolževanje novih posestnikov,
podobno kot pri posestnikih, ki niso zmogli odplačati posojil.
Posestnikom, ki niso zmogli plačevati niti glavnice, kaj šele obresti, se je dogajalo, da je
skupna višina obresti ob roku vrnitve posojila presegala znesek posojila, zaradi česar so
morali najemati nova posojila, ki so bila ponovno obremenjena z visokimi obrestmi in
zavarovana z nepremičninami. Takšen začaran krog je bilo zelo težko presekati.153
Načeloma so do 1882 vsi lastniki na nek način povečali število parcel. Del parcel je skoraj
povsod do tega leta odpadel (verjetno zaradi načela enakomerne delitve parcel med dediče),
vendar pa so pridobili nove zemljiške parcele, zelo verjetna je razlaga, da je šlo povečanje
premoženja na račun porok. Po letu 1882 je razvoj posameznih lastnikov šel v dve smeri: na
153
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eni strani so tisti, ki se jim premoženje ni spremenilo ali pa se je celo povečalo, na drugi strani
pa so tisti, ki so bili prisiljeni najemati kredite, ki pa so jih s težavo odplačevali in celo
izgubljali dele posesti, ki so jih zastavili kot garancijo za vračilo posojil.
Pripomniti je treba, da je pri izbranih lastnikih šlo za večje kmete, ki so bremena lažje
odplačevali. Pri malih kmetih in kajžarjih pa je bila situacija še bolj zaostrena. Kot dokazuje
primer posesti znotraj vložka št. 4 pa tudi velikost posesti ni bila zagotovilo za varnost pred
gospodarskim zlomom posameznika.
S pospešeno deagrarizacijo in možnostmi zaposlitve v neagrarnem sektorju po drugi svetovni
vojni življenjski standard več ni odvisen od obsega lastništva nepremičnin, in je torej
analiziranje družbenih sprememb na podeželju treba uporabiti druge kazalce. Nekateri izmed
njih so nakazani v naslednjih poglavjih.

4.1.3

Razvoj kmetijstva po letu 1945

Konec druge svetovne vojne je prinesel spremembe družbeno-političnega sistema, ko je bila
pozornost namenjena predvsem industrializaciji, razvoj podeželja pa je po drugi strani potekal
brez vizije in regionalnega planiranja, kar je pustilo posledice v pokrajini. V kmetijstvu sta se
oblikovali dve vrsti gospodarjenja. Prvo je predstavljal družbeni sektor na velikih
podržavljenih posestih, drugo pa zasebni sektor, katerega razvoj je bil v tem obdobju s strani
države močno oviran.154 Z letom 1965 se je s splošno gospodarsko reformo stanje kmetijstva
nekoliko izboljšalo. Jasneje je bil opredeljen odnos do zasebnega kmeta, reorganizacija
zadružništva je kmetom omogočala samostojnost, hkrati pa zagotavljala odkup viškov
proizvodnje. S Predpisi o zaščiti kmetijskih zemljišč so bila kmetijsko pomembna zemljišča
razvrščena v kategorije I. in II. kakovosti. V prvo kategorijo so uvrstili zemljišča, ki so po
svojih naravnih lastnostih in primernosti za uporabo sodobne tehnologije za kmetijsko
proizvodnjo najbolj primerna, zato so bili posegi v prostor na teh zemljiščih omejeni in
obremenjeni z višjimi prispevki ob spremembi namembnosti. Kmetijska zemljišča Ptujskega
polja skoraj v celoti sodijo v to kategorijo. V II. kategorijo spadajo ostala zemljišča s slabšimi
pogoji za kmetijsko proizvodnjo.155
Prvi pomembnejši gospodarski in politični ukrep oblasti takoj po vojni je bila agrarna
reforma, ki so jo neuspešno poskušali izvesti že po prvi svetovni vojni. Zemljo, ki so jo
odvzeli veleposestim, cerkvam, bankam in raznim družbam, naj bi razdelili med agrarne
interesente po načelu »zemljo tistemu, ki jo obdeluje.« Drugi ukrep v povojni kmetijski
politiki so bile zadruge. Splošne kmetijske zadruge so sprva združevale gospodarsko in drugo
dejavnost na vasi, nato pa so postale osnova kolektivizacije zemlje po vzoru sovjetskih
kolhozov in sovhozov. Kmetje so v zadruge vstopali pod pritiskom, se upirali prisilnemu
odkupu izdelkov in tudi nasploh izražali nestrinjanje, zaradi česar so bili uspehi minimalni, pa
tudi na državni ravni se je kmetijska politika po letu 1948 spremenila in tak način združevanja
na podeželju so kmalu začeli opuščati.156
Nacionalizacija premoženja je bila na Ptujskem polju izvedena v manjšem obsegu, saj je že
pred vojno prevladovala drobna posestna struktura, veleposesti je bilo malo. Kmetijske
površine so na Ptujskem polju ostale večinoma v zasebni lasti. Po nepopolnih podatkih, ki so
154

Kladnik, Ravbar, 2003, str. 14.
Kneževič, 1985, str. 35.
156
Nećak, Repe, 2003, str. 255.
155

57

bili na voljo, je bilo na Ptujskem polju z zaplembo, razlastitvami in odkupi nacionaliziranih
približno 850 hektarjev površin. Od tega je bilo 680 hektarjev nekdanjih fevdalnih posestev
(dvorec Dornava, komenda Muretinci), približno 170 hektarjev kmetijskih površin pa je bilo
zaplenjenih večjim kmetom in pravnim osebam (banke, cerkev). Nekaj zemlje je prešlo v
splošno ljudsko premoženje po Zakonu o agrarnih skupnostih ter po Zakonu o kmetijskem
zemljiškem skladu. Med agrarne interesente je bil razdeljen manjši delež nacionaliziranega
premoženja, večina je bila dodeljena zadružnim organizacijam za njihovo gospodarjenje.
Nacionalizirana posest okrog Dornave pa je bila osnova za novoustanovljeno državno
posestvo, kasnejše Kmetijsko gospodarstvo Dornava.157
V duhu zadružništva je bilo do leta 1948 na Ptujskem polju ustanovljenih 10 samostojnih
splošnih kmetijskih zadrug pod okriljem Kmetijske zadruge Ptuj.158 Splošne kmetijske
zadruge so se ukvarjale predvsem s splošno trgovino in z odkupom kmetijskih pridelkov. V
letih 1946-1952 pa je delovalo tudi pet kmetijsko delovnih zadrug (KDZ),159 ki so nastale z
združitvijo kmetov zasebnikov. Ker so te zadruge praviloma poslovale z izgubo, so vse razen
Sobetincev likvidirali. Začasno so KDZ Sobetinci združili z gospodarstvom Dornava, po letu
1954 pa sta obe organizaciji prešli pod okrilje novoustanovljenega Kmetijskega kombinata
Ptuj, ki je združeval kmetijska gospodarstva v občini Ptuj.160
Začetki zadružništva na Ptuju segajo v konec 19. stoletja, vendar nimajo neposredne
kontinuitete s povojnimi zadrugami na Ptuju. Kmetijska zadruga Ptuj je nastala 1947 kot
trgovska zadruga. Med 1954 in 1979 je delovala v okviru Kmetijskega kombinata Ptuj, nato
so jo reorganizirali v samostojno enoto združenja kmetov. Ta je ob nastanku leta 1979
združevala 1719 članov (kmetov) in je imela zaposlenih 150 delavcev. Po letu 1991 je v
skladu z načeli privatizacije gospodarstva ponovno prišlo do sprememb v lastništvu in
organizaciji. Danes zadruga deluje kot Skupina Kmetijska zadruga Ptuj161 s 765 člani in 115
zaposlenimi. Cilji zadruge so vedno bili usmerjeni v dvig donosov v kmetijstvu, tudi z
izvajanjem izobraževanj za člane in pospeševanjem proizvodnje, usmerjanjem živinoreje, z
zagotavljanjem boljšega semena in prodajo zaščitnih sredstev, umetnih gnojil, kmetijskega
orodja itd.162 Po letu 1990 je v kmetijskih zadrugah in kombinatih prišlo do prestrukturiranja
zaradi sprememb družbenega sistema. Nekoč državna podjetja so prešla v zasebno last,
svetovalno službo in nadzor v kmetijstvu pa je prevzela Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, ki ima na Ptuju samostojno enoto KGZS – Zavod Ptuj. Zavod kot pravni naslednik
Okrajne veterinarske postaje v letu 2013 praznuje 60. obletnico ustanovitve. V okviru zavoda
izvajajo tako nadzor pridelave, izobraževanja in svetovanja za različna področja, dejavnost je
osredotočena predvsem na živinorejo, načrtujejo še širitev na področje sadjarstva in
vinogradništva, ob tem pa tudi spodbujajo dopolnilne dejavnosti na kmetijah.163
V okviru Kmetijske zadruge Ptuj in Kmetijskega kombinata Ptuj je prišlo do začetkov tržne
usmerjenosti kmetijstva na Ptujskem polju. Na podlagi odkupov viškov proizvodnje – na
primer mleka, katerega so zbirali po vaseh za Mlekarne Ptuj. Skupaj s pridelavo na nekaterih
podržavljenih posestvih in industrijskih obratih ter kasnejšim pogodbenim sodelovanjem s
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kmeti so se razvili najpomembnejši živilskopredelovalni obrati na Ptuju: Perutnina Ptuj,
Vinska klet Ptuj, Mlekarna Ptuj, Tovarna sladkorja Ormož in drugi.
Pod vplivom političnega sistema, ki je v drugi polovici 20. stoletja izredno pospeševal
industrializacijo, hkrati pa oviral agrarni sektor z zakonom o 10-hektarskem maksimumu, se
je na podeželju razvila polkmečka struktura. V zasebni lasti je prevladovala majhna in
razdrobljena posest, ki ni omogočala preživetja družine, zato se je vse več aktivnega
kmečkega prebivalstva zaposlovalo v naglo razvijajoči industriji. Pospešena motorizacija je
dnevne migracije olajšala in s tem kmetom po koncu delovnika omogočila še vzdrževanje
majhne kmetije.164 Celotna nekdanja občina Ptuj je imela leta 1985 približno eno tretjino vseh
zaposlenih prebivalcev polkmetov in pa tudi lastnikov zemlje, ki se z agrarno dejavnostjo niso
ukvarjali.165 Zaradi drobljenja posesti na račun dedovanj se je med letoma 1961 in 1991
namesto večanja obsega zemljišč zasebnih kmetijskih gospodarstev ta delež celo
zmanjševal.166
Glavne poljedelske kulture v drugi polovici 20. stoletja so bile pšenica, koruza, krompir in
krmne rastline. Nekatera tradicionalna žita kot so rž, ajda ter oves, pa so postopno izginila s
polj. Spremembe kultur so povezane s spremembami načina življenja (prehrana, traktorji so
nadomestili živalsko delovno silo) in z intenzifikacijo proizvodnje.167 V 80. letih 20. stoletja
so v kolobar uspešno vključili sladkorno peso, kar je bilo povezano z ustanovitvijo Tovarne
sladkorja v Ormožu. Povečanje donosov je omogočila sodobnejša tehnologija pridelovanja in
opremljenost s kmetijsko mehanizacijo ter povečana raba umetnih gnojil, kakovostnih semen,
hkrati z usklajenim planiranjem pridelave, boljšo organizacijo in kakovostjo strokovnega dela
ter z aktivnim spodbujanjem modernizacije kmetijstva s strani kmetijskih organizacij.168

4.1.4

Značilnosti razvoja kmetijstva po letu 1990

Zadnje desetletje 20. stoletja je z osamosvojitvijo Slovenije in hkrati z družbeno in politično
tranzicijo tudi v kmetijstvu omogočilo številne spremembe. Vendar dediščina prejšnjih
sistemov (drobna lastniška in posestna struktura, polkmečka struktura, manjša tržna
usmerjenost in posledično nekonkurenčnost) v kmetijstvu še vedno povzroča preglavice.
Razvoj slovenskega kmetijstva vse bolj usmerjajo standardi EU. Poleg gospodarske se v
kmetijstvu vse bolj prepoznavajo tudi druge družbeno pomembne funkcije, kot so pozitivni
vplivi kmetijstva na okolje, na socialno ravnovesje, na podobo kulturne pokrajine, na
ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine. Vse bolj se poudarja tudi pomen
ekološkega kmetijstva in integrirane pridelave hrane zaradi vloge kmetijstva pri doseganju
ciljev trajnostnega razvoja.169
Čeprav se Slovenija na državni ravni spopada z zaraščanjem kmetijskih površin ter
upadanjem kmetijske dejavnosti in s tem povezanimi težavami s samooskrbo, pa na Ptujskem
polju teh teženj ne zaznavamo. Ptujsko polje z visokim deležem njiv, ki zavzemajo skoraj 60
%, in intenzivno obdelanimi kmetijskimi površinami ostaja nacionalno pomembna kmetijska
regija.170 Kar pa ne pomeni, da Ptujsko polje zgoraj zapisanih težav ne zaznava. Ogozdovanja
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in ozelenjevanja ni zaskrbljujoče veliko, zato pa so toliko bolj intenzivni pritiski neagrarnih
dejavnosti na kakovostna kmetijska zemljišča.171 Ptujsko polje je kot ravninsko območje z
dobro dostopnostjo središčnih naselij in prometno povezanostjo izjemno privlačno za
poselitev,172 intenzivni so tudi pritiski različnih neagrarnih dejavnosti na okolje. Kmetijstvo
ostaja na Ptujskem polju najpomembnejši porabnik prostora, vendar se sooča s številnimi
težavami, med katerimi izstopa majhnost in razdrobljenost posesti, ki otežuje intenzifikacijo
proizvodnje in tržno usmerjenost. Komasacije rešujejo problem razdrobljene posestne
strukture, vendar pa s temi posegi bistveno preoblikujejo videz kulturne pokrajine.173
V zadnjem obdobju se velikostna struktura kmetij nekoliko izboljšuje, kar je posledica
zmanjševanja števila malih kmetij ob hkratnem povečanju velikih kmetov z nad 20 ha
kmetijskih zemljišč. Na Ptujskem polju ostaja delež kmečkega prebivalstva visok, upoštevati
pa je treba tudi, da zemlja lastnikom kmetijskih zemljišč daje občutek socialne varnosti, tudi
če se s kmetijstvom ne ukvarjajo, zato ni velikega interesa za prodajo kmetijskih zemljišč,
bolj naklonjeni so dajanju zemlje v najem.174
Problem torej ostaja drobna posestna struktura. Kmetje, ki z najemanjem ali z nakupom
zemlje večajo svojo posest, s tem praviloma povečujejo tudi število parcel.175 Komasacije in
arondacije kmetijskih zemljišč so učinkovita rešitev tega problema. Zainteresiranost kmetov
za te posege pa ni vedno pri vseh lastnikih kmetijskih zemljišč enaka. To velja predvsem za
polkmete in nekmete, ki dajejo lastništvu nad zemljo večkrat prednost pred smotrno obdelavo
zemlje. Ovira za izvedbo komasacij so tudi različni kakovostni razredi kmetijskih zemljišč in
različni interesi lastnikov, zaradi česar so potrebna številna usklajevanja.176
Na Ptujskem polju se trenutno izvajajo številne komasacije. V prvem planu so jih izpeljali
predvsem na območjih, ki so predvidena za nove projekte (gradnja prometne infrastrukture ali
namakalnih sistemov), načrtovana pa je tudi drugje. V občini Markovci je bila na primer leta
2009 komasacija izvedena na 308 hektarjih južno od kanala HE Formin. Število parcel v lasti
479 lastnikov se je s 789 zmanjšalo na 452. Povprečna velikost nove parcele je za 74 % večja
od povprečne velikosti stare parcele.177 V pripravi je komasacija dela polja severno od vasi
Markovci in Zabovci.
Pomembni dejavnik razvoja in usmeritve na kmetiji so v zadnjem desetletju postale
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dopolnilne dejavnosti zagotavljajo višji in stabilnejši
dohodek na kmetiji, posledično izboljšanje standarda in možnost za nova vlaganja. Z
inovativnostjo, ki jo omogočajo, ohranjajo interes mladih generacij za ukvarjanje s
kmetijstvom, saj dajejo tudi perspektivo in možnost preživetja na podeželju.178 Na tem
področju so gotovo še številni neizkoriščeni potenciali (predelava in prodaja izdelkov, turizem
na kmetiji), ki bi jih bilo treba spodbujati. Tudi v okviru promocije lokalne preskrbe s hrano.
Primer uspešne uvedbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je kmetija Cimerman iz Stojncev.
Lastnika kmetije, Milan in Brigita Cimerman, sta v izčrpnem pogovoru predstavila
organiziranost kmetije in številnih dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo.179 Ključni razlogi,
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da izpostavljamo to kmetijo, so njena perspektivnost z urejenim nasledstvom in vizijo
nadaljnjega razvoja, vključenost v program integrirane pridelave in seveda številne
registrirane dopolnilne dejavnosti. Primarna panoga izbrane kmetije je poljedelstvo:
»V prvi vrsti se ukvarjamo s poljedelstvom. Za pridelavo buč za bučno olje je namenjena
približno polovica njiv, druga polovica pa za kulturne rastline za svinjerejo. Pridelavi
zelenjave trenutno namenimo manj površin (2 hektarja krompirja, 50 arov čebule in 50 arov
za ostalo zelenjavo). S svinjerejo se ne ukvarjamo za direktno prodajo živine, ampak za lastno
predelavo mesa v mesne izdelke. Svinjereja je osnova za dopolnilne dejavnosti na kmetiji".
Za takšno usmeritev pa so se odločili »zaradi ekonomičnosti. Omogoča pa tudi večjo
fleksibilnost ob slabših letinah in za potrebe trga. Za specializacijo v poljedelstvo bi
potrebovali večje površine kmetijskih zemljišč. Pred leti smo nekoliko večji površini gojili tudi
zelenjavo, vendar sedaj ta del pridelave nekoliko zmanjšali. Pridelamo toliko, kolikor lahko
sproti prodajamo na tržnicah, ko prodajamo ostale izdelke.«
Registriranih imajo pet dopolnilnih dejavnosti, med njimi sta najpomembnejši primarna
predelava in prodaja različnih mesnih izdelkov ter prodaja bučnega olja. Kljub temu da imajo
v okviru kmetije tudi lastno klavnico, se s prodajo mesa ne ukvarjajo, ampak je skoraj vse
namenjeno predelavi. Izdelke prodajajo samostojno in neposredno potrošnikom na tržnicah. V
proizvodni proces so ob obeh lastnikih vključeni tudi vsi trije otroci, dva srednješolca in en
študent, ki imajo vsak svoje zadolžitve. V prihodnosti na kmetiji sicer ne razmišljajo o širitvi
kmetijskih površin, imajo pa konkretne načrte za izboljšanje ponudbe, med drugim za
dograditev lastne oljarne, razmišljajo pa tudi o turizmu na kmetiji.
Ko govorimo o konfliktnosti kmetijstva na Ptujskem polju pa moramo ob pritiskih neagrarnih
panog vključiti še okoljski vidik, saj se na Ptujskem polju nahajajo pomembne zaloge
podtalnice, ki je zaradi plitve gladine še posebej občutljiva za onesnaževanje. Na Ptujsko
polje pa v obdravskem prostoru sega tudi območje Nature 2000, ki prav tako pogojuje
omejene posege v okolje. Ravno okoljski pomisleki so tisti, zaradi katerih bo nujno
prestrukturiranje kmetijstva v bolj ekološko naravnane dejavnosti. Ker je Ptujsko polje
kmetijsko intenzivno območje, ki je hkrati močno obremenjeno z ostalimi neagrarnimi
dejavnostmi, je verjetno integrirana proizvodnja primernejša usmeritev kot na primer
ekološko kmetijstvo, saj še vedno omogoča intenzivno pridelavo, vendar z večjim nadzorom
nad vnosom umetnih gnojil, pesticidov in pridelavo.
Z novimi razvojnimi težnjami v kmetijstvu, kot so omenjena poudarjena vloga ekološkega
kmetijstva, uveljavljanje dopolnilnih dejavnosti in poudarjanje naravne pestrosti, se zastavlja
vprašanje, ali je sedanja drobna posestna struktura res ovira za kmetijstvo ali pa je morda
potencial, ki ga moramo ohranjati in razvijati? Razdrobljena posestna struktura vnaša v
pokrajino pestrost rabe tal, je bolj trajnostno naravnana in manj izčrpavajoča do prsti kot
specializirano kmetijstvo na velikih kmetijskih površinah. Manjša parcelna struktura na
primer ni ovira za intenzivno vrtnarstvo, kjer so donosi lahko dovolj veliki že na manjših
njivskih površinah. Tradicionalno so to bile njivske površine zasajene s čebulo. Še leta 1934
je bilo še več kot 40 % vse čebule v Dravski banovini pridelane na Ptujskem polju,180 po drugi
svetovni vojni skoraj popolnoma izginila s polj.181 Po letu 1990 se vrtnarstvo intenzivno
vrača, obnovitev dejavnosti pa se je začela ravno z vnovičnim povečanjem površin, zasajenih
s čebulo. Intenzivno vrtnarstvo je ena najpomembnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
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Ptujskega polja. Kot je v intervjuju omenil g. Cimerman182 pa je ena izmed prednosti
razdrobljene parcelacije tudi neke vrste zaščita pred vremenskimi pojavi ki so lahko
prostorsko zelo omejeni. Sicer priznava, da bi bila obdelava zemlje v enem kosu zagotovo
lažja, dodaja pa, da
»…razdrobljenost parcel ni nujno negativna, predvsem z vidika vremenskih ekstremov (toča,
močni vetrovi, nevihte ipd.), ki se lahko spreminjajo na majhne razdalje. Tako nam je na
primer, ob novembrskih poplavah je voda odnesla približno 1 hektar zemlje in je zdaj tam
brežina, zato sanacija ne bo možna. Če bi imeli v tistem delu večje površine zemlje, bi bila
škoda še večja.«

4.2 RAZVOJ NEAGRARNIH GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
Razvoj industrije in neagrarnih panog je vedno povezan z lokacijskimi dejavniki. Ključnega
pomena za gospodarski razvoj Ptujskega polja so bili agrarni potenciali, ki so vplivali na
razvoj živilske industrije. Čeprav ima Ptuj bogato obrtno in trgovsko tradicijo, pa obrt in
trgovina skozi stoletja nista vplivali na razvoj teh dejavnosti na agrarnem podeželju.
Intenzivna komunikacija med mestom in podeželjem je potekala predvsem v času letnih
sejmov, ki so bili hkrati tudi živinski: na Jurjevo, na Ožboltovo in na Katarinino (23. aprila, 6.
avgusta in 25. novembra). Ob letnih sejmih so bili še vsak prvi in tretji torek v mesecu veliki
sejmi, vsako sredo pa še svinjski sejmi. V zimskem času je bil na Ptuju vsako sredo in petek
špeharski sejem, kjer so prodajali meso po delih. Sicer so bili trgovski tokovi med mestom in
podeželjem mnogo šibkejši. Prav tako pa je bil vpliv obrtne tradicije šibkega pomena za
industrializacijo mesta. Omembe vreden je bil le pomen opekarstva na severnem robu
ravnine, kovinske obrti, mlinarstva in usnjarstva.183
Na vzhodnem robu ležeči Ormož je bil za Ptujsko polje vedno sekundarnega pomena, ker je
prebivalstvo zaradi stopnje razvitosti skoraj v celoti gravitiralo na Ptuj. V 70. letih 20. stoletja
se je v Ormožu sicer razvilo nekaj proizvodnih kapacitet, mesto se je iztrgalo stagnaciji
prejšnje dobe, vendar pa ni (razen za kraje na vzhodnem robu polja) pomembneje povečalo
svojega vpliva na naselja na Ptujskem polju. Gravitacijska moč Ormoža se je bolj širila v
goriški svet.184
Razen posameznih manjših objektov in obrtnih delavnic, se industrijske dejavnosti na Ptujsko
polje niso širile. Lokalna razvojna politika prejšnjega sistema je dajala prednost izgradnji
industrijskih obratov in drugih dejavnosti v občinskih središčih, zaradi česar je prišlo do
izrazito neenakomernega družbenoekonomskega razvoja. Občinska središča (torej Ptuj) so
imela številne lokacijske prednosti, na primer boljšo prometno dostopnost, komunalno
infrastrukturo, in večjo koncentracijo denarja. Značilna je bila tudi zgostitev naselij s vsaj
minimalnim deležem industrijskih dejavnosti vzdolž magistralne ceste Ptuj-Ormož in v krajih,
ki večinoma ležijo v neposredni bližini železniške proge.185 Najnovejše težnje so v smeri
obrtno-poslovnih con na podeželju. Značilna je tudi izrazita majhnost industrijskih obratov.
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4.2.1

Neagrarne dejavnosti na podeželju

Pred drugo svetovno vojno poleg kmetijstva na Ptujskem polju skorajda ni bilo drugih
dejavnosti. Med obrtniki so bili pomembnejši kovači in mlinarji. Slednji so imeli svoje
znamenite plavajoče mline na Dravi (Zabovci, Markovci, Nova vas, Stojnci, Muretinci in
Gajevci) ob Pesnici in ob potoku Zvirenčina (Formin).186 Zadnje plavajoče mline so opustili
nekaj let pred izgradnjo infrastrukture, povezane s HE Formin. Danes je na Ptujskem polju le
en mlin, Kmečki mlin Korošec, ki ima tradicijo v nekdanjih obdravskih mlinih. S krojaštvom,
šiviljstvom in čevljarstvom so se ukvarjali posamezniki, ki praviloma niso imeli prijavljene
obrti. Podeželski obrtniki vasi so bili praviloma kajžarji, ki so imeli običajno vsaj nekaj
zemlje in bi jih torej lahko šteli med tako imenovana mešana gospodinjstva. Ukvarjali s so se
predvsem s pletenjem košar in izdelavo različnega kmetijskega orodja. Svoje izdelke so
prodajali sovaščanom, če ti orodja za svoje potrebe niso izdelali sami. V farnih središčih
(Gorišnica, Markovci) in nekaterih večjih vaseh so bile krčme in trgovine z mešanim blagom
(npr. Gorišnica, Bukovci, Dornava, Stojnci). Edini povsem neagrarni prebivalci na vasi so bili
pred vojno duhovniki in 3 – 4 učitelji ter graščinski ljudje v Dornavi in Muretincih.187
Vendar je tudi domača obrt ob koncu 19. stoletja s širjenjem kapitalističnih odnosov na
podeželje zašla v krizo. Propadanje obrti je povečalo življenjske stroške (obleka, čevlji), pa
tudi novo železno poljsko orodje je moral kmet kupiti, ne pa izdelati doma kot prej. Z obojim
se je sicer sproščala delovna sila, z boljšim orodjem pa povečala tudi učinkovitost
poljedelskega dela, vendar za sproščeni delovni čas v tedanjih razmerah ni bilo lahko najti
novega dela v domačem okolišu. Obseg poljedelske proizvodnje je sicer naraščal, vendar pa
ne dovolj hitro, da bi nadomeščal padec neagrarnih dohodkov in padanje cen glavnih
poljedelskih proizvodov.188
Številni kmetje so v času gospodarskih kriz, predvsem ob koncu 19. stoletja, svoje dobro
dostopne njive spreminjali v gramozne jame in za dodatni zaslužek navažali gramoz na
banovinske, okrajne in občinske ceste.189 Belec je za leto 1960 na Ptujskem polju naštel kar
63 aktivnih in opuščenih gramoznic.190 Nekatere gramoznice imajo že dolgo tradicijo, saj so
vrisane že v operatu franciscejskega katastra, večina pa je novejšega nastanka. 191 Z
asfaltiranjem cest je navažanje gramoza postalo nepotrebno, večino nekdanjih »šoder jam« pa
je zaraslo grmovje, marsikatero so zasuli, ali pa ji spremenili namembnost (športni parki,
ribniki, regijski center zbirališča odpadkov). Nekatere ostajajo aktivne za pridobivanje
gradbenega materiala (Muretinci).
Po drugi svetovni vojni je obrt na podeželju, če je preživela do vojne; skoraj povsem zamrla.
Umaknilo se je tudi še takoj po vojni precej razširjeno kovaštvo, ki so ga počasi nadomestile
mehanične delavnice (motorizacija, strojna opremljenost). Podobno se je zgodilo tudi s
preostalimi obrtnimi dejavnostmi, kot so kolarstvo, sedlarstvo, krojaštvo in čevljarstvo (zadnji
dve zaradi širitve tekstilne industrije). Ohranilo se je le nekaj domačih šivilj. Po podržavljenju
zasebne trgovine se je skrčilo število prodajaln. Motorizacija in delo v mestih pa sta
omogočila vedno več nakupovanja na Ptuju, ki je imel za tiste čase dobro razvito in založeno
trgovsko mrežo. Širitev državne mreže trgovin na podeželje je stanje neagrarnih dejavnosti na
podeželju delno popravila. Gospodarska reforma in uvedba samoupravljanja sta po letu 1963
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nekoliko povečali možnosti razvoja zasebne obrti tako v mestih kot na podeželju, vendar sta
skozi celotno obdobje Jugoslavije razvoj obrtnih dejavnosti oteževali neugodna kreditna
politika in nenaklonjenost sistema.192
Liberalizacija trga je v 90. letih 20. stoletja podjetništvu in razvoju gospodarskih dejavnosti v
privatni lasti dala nov zagon. Kot gobe po dežju so se odpirale različne trgovine (špecerijske,
tekstilne, papirnice, mesnice ipd.), gostilne, lokali različnih storitvenih dejavnosti in tudi
industrijska podjetja manjših samostojnih podjetnikov. Problem drobnega gospodarstva pa je
kratka življenjska doba podjetij, ki so bila mnogokrat osnovana brez prave vizije, brez
pravilne ocene trga, povpraševanja in kupne moči prebivalcev. Kljub temu lahko na splošno
stanje podjetništva na podeželju ocenimo pozitivno, kar še posebej velja za storitvene
dejavnosti. Takšen razvoj je prispeval k funkcijski preobrazbi podeželja, hkrati pa vplival na
dvig življenjskega standarda na podeželju.193

4.2.2

Industrializacija in Ptujsko polje

4.2.2.1 Razvoj industrije do leta 1945

Pred drugo svetovno vojno je na Ptuju delovalo le nekaj podjetij. Najmočneje so bile
zastopane usnjarstvo (Pirich in Potočnik), tekstilna industrija (Delta Ptuj) ter živilska
industrija, ki sta ji poljedelstvo, sadjarstvo in živinoreja nudita dovolj surovin. Pred vojno so
bila važnejša podjetja Mlekarna, Alkoholna industrija Petovia, Mlinsko podjetje. Večina
predvojne industrijske dejavnosti pa je med in takoj po vojni propadla iz različnih razlogov:
nekonkurenčnost, izseljevanje Nemcev, nacionalizacija, ki ji je sledilo prestrukturiranje na
državni ravni in zapiranje nerentabilnih obratov.194

4.2.2.2 Razvoj industrije v Jugoslaviji (1945 – 1990)

Upravljanje z gospodarstvom je po vojni, ko je bilo leta 1946 končano obdobje obnove,
prevzel državni aparat. Gospodarska politika je bila močno ideološko naravnana, zato ni
upoštevala dolgoročnih razvojnih interesov države in potencialov, zaradi česar so bili nekateri
obrati umeščeni v prostor neracionalno, nekatere industrijske panoge (npr. predelovalna
industrija) pa so začele zaostajati za razvojem. Grobi in nepremišljeni so bili posegi v okolje.
Gospodarstvo naj bi se razvijalo po petletnih načrtih. Načrt prve petletke sta bili pospešena
elektrifikacija in industrializacija. Zaradi nerealnih planov so izvedbo podaljšali v drugo
petletno obdobje. Z letom 1960 pa so sistem petletk opustili, v gospodarstvu pa je bil uveden
t.i. decentralizirani samoupravni model. Izmed približno 300 energetskih objektov in 80 novih
industrijskih objektov, ki so bili načrtovani (vendar ne vsi izpeljani) v SR Sloveniji, je bil za
Ptujsko polje najpomembnejši projekt izgradnje Tovarne glinice in aluminija v Kidričevem
(1953).195 Od državnih projektov pa je na Ptujsko polje neposredno posegla le izgradnja
infrastrukture HE Formin (1975).196
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Še leta 1953 je na Ptuju delovalo le štirinajst industrijskih podjetij. Kljub majhnemu številu
podjetij in deležu zaposlenih, pa so bila po produktivnosti zelo pomembna. Industrija je bila s
37 % ustvarjenega narodnega dohodka na drugem mestu v takratnem srezu Ptuj, čeprav je bil
delež zaposlenih v industriji pod 5 %. Nekoliko višji je bil delež zaposlenih v obrti (7,5 %).197
Počasna industrializacija v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni sprva ni mogla zaposliti
presežkov delovne sile, ki so se pojavili ob deagrarizaciji podeželja. Zato pa je bila toliko bolj
pomembna dnevna migracija v večja industrijska središča (Maribor, Kidričevo). V prvih
desetletjih po vojni, ko motorizacija še ni bila tako razvita se je velik del prebivalstva celo
izselil v večja industrijska središča in v tujino. Načrtna in s težnjami policentričnega razvoja
podkrepljena industrializacija v 60. in 70. letih 20. stoletja je bila povezana s presežki cenene
in v glavnem nekvalificirane delovne sile. Predstavljala je odločujoč dejavnik za razvoj
tekstilne industrije, ki je zaposlila odvečno in do tedaj težko zaposljivo žensko delovno silo.
Da bi preprečili odseljevanje, so podpirali ustanavljanje majhnih industrijskih obratov.198
Nekateri pomembni zaposlovalci ob TGA Kidričevo so bili še Opekarna Žabjak, Delta,
tovarna Perila in konfekcije Ptuj ter industrija povezana z razvojem prometa (železniške
delavnice, AGIS – proizvodnja avtomobilske opreme, Elektrokovinar) pa tudi nekaj
dislociranih proizvodnih dejavnosti (npr. Sava Kranj, Gorenje) in že omenjeni obrati
živilskopredelovalne industrije.199
Razvoj drobnega gospodarstva v privatni lasti je bil po letu 1963 še najlažji v tehničnih
strokah, kjer so zasebniki pogodbeno sodelovali z velikimi industrijskimi podjetji. Do porasta
zasebnih obrtnih delavnic je prišlo predvsem v kovinski industriji (strugarji, orodjarji,
elektroinštalaterji) in v izdelovanju osebnih zaščitnih sredstev ter opreme, torej v strokah, kjer
je možna serijska proizvodnja. Problem je bila sektorska navezanost na velike industrijske
proizvajalce, ki so ob razpadu Jugoslavije propadli. Posledično se je v krizi znašel celotni
sektor industrije na tem območju.
Po letu 1989 opazujemo nove procese v slovenskem gospodarstvu, ki se jim tudi Ptuj ni
mogel izogniti: propad težke industrije, preusmerjanje zaposlovanja v terciarnem sektorju,
vedno več zasebnega obrtništva. Vzroke lahko iščemo v specifični panožni strukturi regijske
industrije, veliki horizontalni in vertikalni povezanosti nekaterih industrijskih podjetij z
giganti, ki so propadli (TAM), prepočasni modernizaciji proizvodnje in preveliki odvisnosti
podružničnih podjetij od ekonomske uspešnosti matičnih podjetij. Slovensko industrijo je
močno prizadela tudi izguba jugoslovanskega trga.200

4.2.2.3 Industrija po letu 1990

Razmestitev industrijskih dejavnosti se je, podobno kot struktura industrijskih panog, s vsemi
težavami ohranila tudi po letu 1990. Delovna mesta v industriji ostajajo močno zgoščena v
središčnih naseljih višje stopnje na obrobju polja (Ptuj, Ormož) ali pa izven njega (Kidričevo,
Maribor, ostala manjša središča). Industrija na ptujskem območju iz krize, v kateri se je znašla
po tranziciji, še ni izšla. Pojavlja se tudi vprašanje, ali je nadaljnja industrializacija na tem
območju smiselna. Po eni strani regija s svojo agrarno funkcijo pretirane industrializacije
namreč ne potrebuje, po drugi strani pa so lokacijske dejavniki, vključno s presežki delovne
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sile (stopnja brezposelnosti je med najvišjimi v Sloveniji!) še premalo izkoriščeni. Smiselna bi
bila pot t.i. zmerne industrializacije, torej širjenja obstoječih obratov in spodbujanje srednjih
in majhnih industrijskih podjetij. Primerna bi bila navezava na neposredno bližino kmetijske
proizvodnje. Ti obrati bi pripomogli k dvigu kmetijske proizvodnje, s pogodbenim
vključevanju kmetov, pa k večji varnosti zaslužka kmetov.201
V tem zadnjem obdobju v primerjavi s prejšnjimi leti zasledimo pospešen razvoj podjetništva
na podeželju. Tako drobnega in večinoma razpršenega (samostojni podjetniki in mikro
podjetja znotraj podeželskih naselij), kot večjega in prostorsko zgoščenega v obrtno-poslovnih
conah. Ustanavljanje obrtno-poslovnih con je domena občin ob sodelovanju z lokalnimi
podjetniki. Za njihovo ustanovitev se odločajo, ker želijo na svojem območju urediti prostor
za podjetniške aktivnosti, zagotoviti delovna mesta in nasploh razvijati podjetništvo. Občine
na Ptujskem polju imajo vsaka vsaj eno obrtno cono, večje površine sta jim namenili občini
Ptuj in Ormož, sicer pa prevladujejo manjše obrtne cone (OPC Novi Jork – Markovci: 16 ha),
ki imajo večinoma možnost širitve.202
Dolgoročno se je zaradi širjenja neagrarnih dejavnosti na podeželje v nezavidljivem položaju
znašel Ptuj kot regionalno središče. Z nastajanjem manjših občin se mu je zmanjšala vloga
občinskega središča, istočasno pa s stagniranjem industrije izgublja svojo položaj kot
zaposlitveno središče. Umikanje storitvenih dejavnosti iz mesta na obrobje in razpršitev
upravnih služb na podeželska občinska sedišča skupaj večanjem vpliva Maribora, kot
trgovskega središča, potiskajo mesto Ptuj v vse večjo razvojno krizo.

4.3 Širitev prometne in ostale infrastrukture na Ptujskem polju
Velik del izgradnje komunalne infrastrukture je bil povezan z socialističnim modelom
skladnega razvoja po drugi svetovni vojni. Pomembni element sta bila samoprispevek
prebivalcev in udarniško delo. Do znatnih sprememb na tem področju je prišlo po
preoblikovanju upravno-teritorialne mreže po letu 1995. Novonastale male občine namreč
velik del finančnih sredstev namenjajo izboljšanju prometne in ostale infrastrukture.
Zasnova prometne mreže je dediščina 18. stoletja, minimalno se je v dvesto letih spremenil
le pomen posameznih cestnih odsekov. Od glavne prometnice, ki povezuje Ptuj in Ormož po
osrednjem delu polja, se pri Spuhlji odcepi regionalna cesta do Borla (Zavrča), ki v grobem
sledi Dravski terasi. V Stojncih se odcepi cesta proti Gorišnici, ki po vzhodnem robu polja
povezuje obe glavni cesti. Na severnem robu polja glavne prometnice povezujejo Slovenske
gorice s Ptujem. Ob teh glavnih cestah je Ptujsko polje gosto prepredeno z mrežo lokalnih in
poljskih cest in poti, ki so zaradi parcelacije v delce nujno potrebne za nemoten dostop do
kmetijskih zemljišč. Te lokalne ceste so bile do 90. let 20. stoletja makadamske, danes pa je
velik del teh cest asfaltiran.
Železniško progo je Ptujsko polje dobilo z izgradnjo odseka Pragersko-Velika Kaniža leta
1860. Med gradnjo so dobili ljudje iz bližnjih krajev začasno delo, vozniki so dovažali
gramoz. Ob koncu del je nekaj ljudi dobilo stalno zaposlitev pri vzdrževanju proge.
Posebnega vpliva na razvoj gospodarstva na Ptujskem polju pa železnica ni imela. Pomembna
je bila predvsem zaradi tranzitnega prometa z Madžarske v Italijo. Velik vpliv je imela na
povečanje mobilnosti prebivalstva. Moškanjci kot najpomembnejša železniška postaja na
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Ptujskem polju, so bili živahnejši le jeseni, ko so Haložani tja vozili mošt in jabolka, Poljanci
pa nekaj krompirja. Tukaj je ljubljanski trgovec Bolafio postavil prevzemno vinsko klet, s
katero je konkuriral ptujskim vinskim trgovcem, a je bil le delno uspešen.203
Prva desetletja po drugi svetovni vojni so usmerjale petletke, katerih cilj je bil elektrifikacija
in industrializacija države. V ta okvir sodi tudi elektrifikacija Ptujskega polja, ki je bila
izvedena v 50. in 60. letih 20. stoletja. Vodovodno omrežje je za elektrifikacijo nekoliko
zaostajalo. Dravsko in Ptujsko polje so z javnim vodovodom opremili v obdobju od 1971 do
1981, Haloze in Slovenske gorice pa še nekoliko kasneje. Gradnja vodovoda je potekala v več
fazah. Od leta 1947, ko je bilo zgrajeno glavno črpališče v Skorbi na Dravskem polju, pa do
1967 je bilo težišče gradbenih del na območju mesta Ptuj. Na Ptujskem polju pa se je
vodovodno omrežje pospešeno gradilo istočasno kot so potekala gradbena dela za HE Formin.
Pred tem so imela gospodinjstva hišne vodnjake na dvoriščih, kar je omogočala talna voda na
primerni globini.204 Globina do podtalnice je na Ptujskem polju v povprečju 3 - 8 metrov.205
Podobno rešitev v posodobljeni obliki lahko opazujemo še danes, s tem da so izkopane jaške
zamenjale do globine podtalnice vstavljene cevi, pogosto opremljene z električnimi
črpalkami, ki olajšajo črpanje vode. To vodo prebivalci uporabljajo predvsem za zalivanje
vrtov.
Pospešena gradnja infrastrukture je povezana z delitvijo nekdanje velike občine Ptuj na
manjše podeželske. Občine morajo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi svojim
občanom omogočati zadovoljevanje osnovnih potreb, kamor sodijo vrtci, osnovna
zdravstvena oskrba, osnovne šole itd.206 Občinskim središčem na Ptujskem polju (Markovci,
Gorišnica, Dornava) se s tem dviguje stopnja središčnosti. Finančna sredstva pa namenjajo
tudi izboljšanju prometne infrastrukture, javne razsvetljave, optičnih kablov ipd. K zgoraj
omenjenim projektom izgradnje infrastrukture sodi v zadnjih letih tudi pospešena gradnja
kanalizacijskega omrežja za odplako odpadnih voda. Trenutno je na Ptujskem polju v fazi
izgradnje. Velik del sofinanciranja gre z naslova različnih evropskih skladov za razvoj
podeželja. Sicer pa gospodinjske odplake (in tudi kmetijske – gnojnica) zaenkrat še marsikje
zbirajo v domačih greznicah, kar pa je iz ekološkega vidika izredno sporno zaradi pronicanja
fekalij v plitvo podtalnico.207
Številne dejavnosti pa tudi po delitvi občin ostajajo organizirane na medobčinski ravni,
večinoma s sedežem na Ptuju (bolnišnica, zdravstveni dom, knjižnica, srednje šole ipd). Sem
sodi tudi organizacija nekaterih komunalnih storitev (oskrba z vodo, odvoz odpadkov).
Medobčinsko povezovanje pa je tudi ključnega pomena pri pridobivanju sredstev za
sofinanciranje za različne projekte.
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4.4 Demografske spremembe in poselitveni vzorec
Razvoj naselij, gibanje prebivalstva in urbanizacija imajo svoje razvojne faze, ki jih lahko
umestimo v razvojne stopnje kulturne pokrajine. Za konec 19. stoletja značilni agrarni
prenaseljenosti podeželja sledi v 20. stoletju zgostitev prebivalstva v mestih in zaposlovanje v
neagrarnih dejavnostih ter depopulacija na podeželju. Sledijo različne razvojne stopnje rasti
mest, vse do izseljevanja prebivalstva iz mest in nastajanja novih poselitvenih oblik na
podeželju. Pri tem obstaja povezava med družbenimi spremembami (predvsem gospodarskim
napredkom) ter suburbanizacijo. Oblikovanje postindustrijske družbe namreč pomeni
izhodišče in pogoj za prostorsko relevantne spremembe tudi na podeželju.208
4.4.1

Poselitveni vzorec

Zgradba in oblika naselij je rezultat večstoletnega razvoja, ki so ga v začetku določali bolj ali
manj isti, nespremenjeni dejavniki: kmetijstvo, socialni odnosi, tradicija. Bistveno so se
spremenili šele s širjenjem urbanizacije in industrializacijo. Z njunim postopnim prodiranjem
se je na podeželju pričela uveljavljati industrijska miselnost in kultura mest. Na Ptujskem
polju je do tega procesa prišlo šele v drugi polovici 20. stoletja.209
Naselja na Ptujskem polju so nastala ob ježah teras ali na robu mokrotnega in sušnega sveta,
dvignjenega nad poplavno območje. Imajo tipično zasnovo obcestnih vasi, za nekatere vasi pa
je v najstarejših delih, običajno na križiščih cest ali ob sakralnih zgradbah, značilna poselitev
gručastega tipa. Prvotno enoredne vasi so danes le še osnova ogrodja sodobnih naselij. Z
namensko rabo prostora in zaokroževanjem naselij ponekod že nastaja sistem vzporednih ulic
in cest. S funkcijskimi spremembami, ki jih doživlja podeželje so vaška naselja v času
intenzivne suburbanizacije doživela tudi bistveno preobrazbo značilnega subpanonskega tipa
vasi. Tradicionalno zasnovane hiše, za katere je bil značilen kmečki dom na vogel in
iztegnjeni dom,210 so zamenjale moderne stanovanjske hiše, ki so še pred 20–30 leti iz okolice
izstopale kot moteči element, danes pa se je tradicionalna zunanja (usklajena) podoba naselij
že popolnoma izgubila.
Že pred tem pa je prvo bistveno spremembo pomenila izgradnja kajžarskih naselij v novem
veku. Z njimi se je spremenil tloris vasi, saj bilo v navadi, do so si kajžarji postavljali svoje
skromne domove – kajže – na koncu vasi. Kajžarski deli naselij so se ponekod že na zunaj
ločili od »prave vasi«, kjer so živeli kmetje. Včasih so bila kajžarska naselja tudi povsem
ločena od naselja, saj so običajno nastala na srenjski zemlji (na gmajni). V skoraj vseh
obdravskih vaseh Ptujskega polja so takšna kajžarska naselja nastala pod terasno ježo.
Kajžarski del vasi so imeli Spuhlja, Zabovci, Markovci, Stojnci, Muretinci, Gajevci pa tudi
Gorišnica. V teh naseljih je takšno kajžarsko naselje dobilo do danes ohranjeno ime siget.211
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Slika 21: Raba tal v k. o. Bukovci in Stojnci leta 1824.

Slika 22: Raba tal v k. o. Bukovci in Stojnci v leta 2012.
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Dinamiko rasti naselij lahko ugotavljamo tudi iz map katastrskega elaborata iz 1824. Pri
primerjavi posameznih naselij, na primer Bukovci in Stojnci (Slika 21), opažamo, da so bila
naselja takrat še enoredna, praviloma na levi strani ceste, v smeri proti Dravi pa so bile tudi ob
naseljih travniške površine in ekstenzivni sadovnjaki. Za njimi so se ponovno raztezale
njivske površine. Posamezne stavbne parcele pod teraso so bile redke. Naknadno pa je z
rdečim tušem popravljeno stanje v sredini 19. stoletja, ki že nakazuje širitev posameznih
objektov pod teraso. Iz karte rabe tal za leto 2012 (Slika 22) je razvidna intenzivna širitev
pozidanih površin ob glavnih prometnicah, dokler se nekoč ločeni vasi nista združile v dolgo
obcestno naselje s stranskimi ulicami ob nekoč poljskih cestah.

Gibanje števila prebivalstva

4.4.2

Prebivalstvo na Ptujskem polju v vsem obravnavanem času počasi, a vztrajno naraščalo.
Izjema je le obdobje stagnacije po drugi svetovni vojni in upad števila prebivalstva po letu
1991. V zadnjih letih smo ponovno priča rasti prebivalstva in povišani rodnosti na Ptujskem
polju. V občini Markovci je na primer leta 2001 je rodnost znašala 6,6 živorojenih na 1000
prebivalcev, v zadnjih treh letih pa se ta številka giblje okrog 11.212
Slika 23: Gibanje števila prebivalcev na Ptujskem polju in v občini Markovci.
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1937; SURS, 2013.

Na podlagi Schmutzovega leksikona je Bračič ocenil, da je v začetku 19. stoletja na Ptujskem
polju živelo približno 6129 ljudi, povprečna gostota poselitve pa je znašala 63,7 prebivalcev
na km2. Pri vseh popisih je po številu prebivalcev največja vas Dornava. Po velikosti pa so
sledile vasi Bukovci, Gorišnica, Moškanjci, Spuhlja in Stojnci.213 V treh četrtinah stoletja do
leta 1900 se je število prebivalcev povečalo za tretjino, če pa primerjamo začetek 19. stoletja s
popisom 2011, se je število prebivalcev podvojilo. Naselja v občini Markovci so v vseh
obdobjih prispevala približno tretjino vsega prebivalstva Ptujskega polja.
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Za Ptujsko polje je bila tudi v obdobjih intenzivnega izseljevanja prebivalstva ob koncu 19.
stoletja in po letu 1945 značilna vsaj stagnacija, če ne celo rast prebivalstva. Kot ravninsko
območje v bližini komunikacij je bilo privlačno za priseljevanje z gričevnate okolice, kjer pa
je migracijski saldo res močno presegal naravni prirastek.214 Zato pa je bil toliko
pomembnejši dejavnik zdomstvo in začasno delo v tujini. Predvsem mladi so po letu 1965
začeli odhajati na delo onkraj državnih meja – največ v Nemčijo in Avstrijo. V takratni
ptujski občini so na Ptujskem polju registrirali 962 zdomcev, kar je znašalo 14,2 % vsega
aktivnega prebivalstva. Zdomci so bili predvsem kmečkega porekla, med njimi pa so
prevladovali moški (61 %). Praviloma je šlo za začasno zaposlitev z namenom hitrejšega
zaslužka za gradnjo ali popravilo hiše, za nakup kmetijske mehanizacije, avtomobila, skratka
s težnjo po hitrejšem dvigu življenjske ravni.215 Zdomstvo je sicer pomagalo reševati
probleme hitre deagrarizacije in z njo povezane brezposelnosti, prinašalo je vrsto pozitivnih
posledic, predvsem gospodarskih, ni pa bilo brez negativnih posledic (ženske so običajno
ostajale na kmetiji in so prevzele večino dela, otroško delo na kmetiji, zdomstvo se je
spreminjalo v izseljeništvo, padanje rodnosti itd.).216

4.4.3

Zaposlitvena struktura

Delež neagrarnega prebivalstva in delež kmečkega prebivalstva sta osnovna pokazatelja
socialno-gospodarske razvitosti. Iz njih lahko na podlagi sodobnih podatkov vsaj posredno
sklepamo na dnevne migracije, delež mestnega prebivalstva. S tega vidika Ptujsko polje
odstopa od slovenskega povprečja, saj delež kmečkega prebivalstva krepko presega slovensko
povprečje.217
Delež kmečkega prebivalstva se je po letu 1945 stalno zmanjševal, vendar zmanjšanje števila
kmečkega prebivalstva in ljudi na podeželju ni tako negativna posledica, kot se morda
dozdeva, saj je bila za Ptujsko polje vedno značilna agrarna prenaseljenost, ki jo je
mehanizacija kmetovanja še stopnjevala. Pomembnejše je spreminjanje in poslabševanje
socialno-demografske strukture, predvsem starostne sestave prebivalstva.218
Leta 1931 je bilo na Ptujskem polju še 90 % vsega aktivnega prebivalstva zaposlenega v
primarnem sektorju – kmetijstvu, v industriji je bilo zaposlenega okrog 3 %, pri železnici ter
ostalih terciarnih in kvartarnih dejavnostih pa približno 7 %. Prva leta po drugi svetovni vojni
se struktura še ni bistveno spremenila, saj v neposredni bližini ni bilo niti večjih gradbišč niti
na novo odprtih industrijskih objektov. Prometne zveze so bile slabe. Leta 1953 je bilo na
Ptujskem polju še vedno blizu 80 % agrarnega prebivalstva, 5 % aktivne delovne sile je bilo
zaposlene v industriji, drugi pa v terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Deagrarizacija je
močneje zajela naselja v bližini mesta (Budina, Podvinci, Brstje, Spuhlja) in ob železnici
(Moškanjci, Gorišnica). Do popisa leta 1961 je delež agrarnega prebivalstva upadel na 60 %.
V istem obdobju je imelo Dravsko polje le še 31 % agrarnega prebivalstva, 6 % aktivne
delovne sile je bilo zaposlene v industriji, v terciarnem in kvartarnem sektorju pa 16 %
prebivalcev.219

214

Bračič, 1985, str. 255-270.
Bračič, 1975, str. 192.
216
Bračič, 1985, str. 258.
217
Natek, M., 1996, str 187.
218
Ravbar, 1996, str. 180.
219
Bračič, 1975, str. 187; SURS, 2012.
215

71

Motorizacija prometa je povečala mobilnost prebivalstva in s tem omogočila, da so delavci
ostajali v vaseh in se vozili na delo v zaposlitvena središča. Dnevne migracije je močno
olajšala širitev javnega potniškega prometa. Ptujsko polje je kot tranzitno območje med
Ptujem in Halozami ter Slovenskimi goricami in mestoma Ormož in Varaždin imelo številne
avtobusne linije do Ptuja, kjer so bile povezave proti Kidričevemu, Mariboru in ostalim
zaposlitvenim središčem. In če so bili leta 1951 dnevni migranti na Ptujskem polju še zelo
redki, leta 1961 na Ptujskem polju ni bilo več vasi, ki ne bi vsak dan dajala delavcev. Z leti pa
se je večalo tudi število osebnih avtomobilov. V tem desetletnem obdobju so že čuti proces
deagrarizacije, opazijo se tudi prvi pojavi urbanizacije. Oblikovala se je za slovenske razmere
značilna polkmečka struktura.220 Polkmetje imajo s kmetijskega vidika do zemlje in njene
obdelave specifični odnos. Po eni strani so večkrat zainteresirani za spremembe kmetijskih v
gradbena zemljišča, kar je z vidika zemlje kot osnovnega pogoja za obstoj in proizvodnjo
hrane zaskrbljujoče.221
Delež kmečkega prebivalstva pa ostaja visok (blizu 20 %) tudi v zadnjih letih, prav tako tudi
delež polkmetov. S spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki kmete usmerjajo k
tržni naravnanosti in omogočajo večji zaslužek, lahko sklepamo, da bo kmetijstvo tudi v
prihodnosti pomemben vir dohodka za prebivalce Ptujskega polja.

4.4.4

Suburbanizacija Ptujskega polja

Značilnost (sub)urbaniziranih območij je, da proces poteka hkrati z rastjo mest, z izjemno
intenzivno mobilnostjo prebivalstva in dnevno migracijo, ki zajemajo okvirno polovico
zaposlenih, razviden je tudi v spremenjenem načinu življenja. Značilnost suburbanizacije je
predvsem v tem, da se razprostira na nekdaj kmetijskih območjih, predvsem z gradnjo za ta
območja netipičnih stanovanjskih objektov. Po ocenah se (sub)urbanizirana območja
oblikujejo v radiju približno do 15 km okrog mestnega središča, služijo pa predvsem bivanju
zaposlenih, ki delajo v mestu (spalna naselja).222
V sklop gospodarskih sprememb, ki so kazalci suburbanizacije podeželja, sodijo tudi nove
funkcije naselij. Te so po eni strani posledica višjega osebnega in družbenega standarda ter
izboljšanja bivalnega okolja, hkrati pa postaja vse bolj očitno, da kmetijstvo ni več edina
dejavnost, ki na podeželju ustvarja dohodek. Z razmahom oskrbnih in storitvenih dejavnosti
podeželska naselja postajajo primerljiva z obmestnimi stanovanjskimi soseskami. Poleg tega
se v podeželskih naseljih širijo obrtne in proizvodne dejavnosti.223 Spremenile so se funkcije
doma. Stanovanjski deli hiše so doživljali spremembe, stare kmečke domove so zamenjale
nove hiše, ki niso skladne s tradicionalno gradnjo. Kljub velikemu deležu dnevnih migrantov,
ki so kmalu po drugi svetovni vojni postali stalnica Ptujskega polja, pa so tudi središčna
naselja še dolgo ohranila agrarni značaj Z ustanovitvijo majhnih občin je funkcijska
preobrazba naselij postala izrazita predvsem v občinskih središčih, saj mora občina že po
Zakonu o ustanovitvi občin imeti šolo, pošto, zdravstvene storitve. Vzporedno s tem se
odpirajo trgovine in gostilne, ob tem pa se razvijajo tudi različne storitvene dejavnosti.
Ptujsko polje so intenzivnejši procesi (sub)urbanizacije in deagrarizacije zajeli šele v zadnjih
štirih desetletjih, zato tu še vedno zasledimo nadpovprečen delež kmečkega prebivalstva.
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Posebnost tega območja je sorazmerno visoka gostota poselitve, ki za podobna gospodarsko
slabše razvita območja z relativno visokim deležem kmečkega prebivalstva v Sloveniji ni
značilna.224 Počasi se je oblikovala skupina urbanega prebivalstva z zdravo demografsko
strukturo, ki pa je v veliki meri še vedno močno vezana na polkmečko strukturo.
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5 OVREDNOTENJE SPREMEMB KULTURNE POKRAJINE NA
PTUJSKEM POLJU
V uvodu je bilo nakazano, da bodo spremembe kulturne pokrajine prikazane v različnih
stopnjah razvoja na podlagi modela civilizacijskih razvojnih stopenj. Zaradi zelo pozne
industrializacije je bila prva, agrarna stopnja, najdaljša in je trajala dlje kot ostali dve stopnji
skupaj. Industrijska razvojna stopnja je kratka in neločljivo povezana z družbeno-političnim
sistemom, uvedenim po drugi svetovni vojni. Osamosvojitev Slovenije in demokratizacija
političnega in družbenega sistema je s seboj prinesla naslednjo, postindustrijsko stopnjo, ki še
traja. Spremembe pa se niso dogajale samo v primerjavi med posameznimi stopnjami, ampak
je tudi znotraj njih prihajalo do različne dinamike razvoja. Razmejitve med razvojnimi
stopnjami torej ne moremo določiti natančno, ampak je lahko le okvirna in opredeljena na
podlagi prevladujočih procesov v posamezni fazi. To je predvsem izrazito v agrarni fazi
razvoja. V 150 letih, kolikor je trajala, se je zaradi sprememb v agrarnem sektorju in začetkov
industrializacije začela bistvena preobrazba podeželja. Agrarno stopnjo lahko zato v grobem
razdelimo vsaj v dve »podobdobji,« s prehodom iz enega v drugega ob koncu 19. stoletja.
Današnja upravno-teritorialna ureditev Ptujskega polja temelji na upravnih spremembah ob
koncu 18. stoletja. Ureditev, ki je bila v veljavi v začetku 19. stoletja je bila rezultat upravnih
reform, ki sta jih začela Marija Terezija in Jožef II., z večjimi in manjšimi uspehi pa
nadaljevali njuni nasledniki. Osnovne upravne enote so bile jožefinske davčne občine, ki so se
razvile iz konskripcijskih občin, osnovanih za potrebe sistematičnega evidentiranja
prebivalstva. Ko so s franciscejskim katastrom na novo uredili zemljiški davek, so jožefinske
davčne občine preoblikovali v franciscejske katastrske občine, na katere so po marčni
revoluciji navezali tudi prve politične občine. Osnovane so bile s Provizoričnim občinskim
patentom leta 1849, vendar je bila kljub načelni upravno-politični avtonomiji njihova
samostojna dejavnost precej omejena. Občinske meje so se do danes večkrat spreminjale,
najbolj izrazito po drugi svetovni vojni. Do leta 1956 so prejšnje manjše občine iz območja
nekdanjega sreza Ptuj, postopoma združili v veliki občini Ptuj in Ormož.225 Znotraj teh komun
so se do 70. let 20. stoletja oblikovale krajevne skupnosti, ki so bile temelj sedanjih občin,
nastalih z odcepitvijo od občine Ptuj po letu 1995.
Z oblikovanjem občin v drugi polovici 18. stoletja časovno približno sovpada reorganizacija
cerkvene mreže, na katero se je naslonila mreža osnovnega šolstva. V okviru teh reform so
1785 ukinili župnijo Sv. Ožbolta, ki je pokrivala zahodni del Ptujskega polja. Kaplanijo Sv.
Doroteje v Dornavi so prenesli pod samostansko župnijsko cerkev sv. Petra in Pavla v Ptuju,
hkrati pa je bila osnovana župnija Sv. Marko v Markovcih.226 Kraje v okolici Ptuja (Spuhlja,
Prvenci, Brstje) so prenesli k slovenski župniji pri samostanu minoritov ob mestni župniji sv.
Jurija. Župnija Sv. Marjeta v Gorišnici se že v 15. stoletju omenja kot vikariat, z istim
obsegom vasi, kot se leta 1882 navedene v okviru takratne župnije. Kraji Trgovišče,
Osluševci, Cvetkovci pa so ostali v okviru župnije pri Veliki Nedelji. V teh farnih središčih so
kasneje nastala tri občinska središča, kjer so tri osnove šole: Markovci, Gorišnica in
Dornava.227
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5.1 Glavni dejavniki spreminjanja kulturne pokrajine na Ptujskem polju
Iz primerjave modelov razvojnih stopenj (Slike 24 do 26) lahko razberemo, da se je kulturna
pokrajina zgodnjega 19. stoletja na Ptujskem polju v osnovnih potezah ohranila vse do danes.
Razmestitev kultur (gozd in travniške površine pod ježo terase, njivske površine), poselitvena
mreža in prometna infrastruktura so ohranile svojo zasnovo, v dvestoletnem razvoju pa so se
vanjo vpletali vedno novi elementi. Nekateri se zlivajo s pokrajino (železniška proga), drugi
pa izstopajo iz okolice (Ptujsko jezero in kanal HE Formin, moderna stanovanjska gradnja).
Čeprav pokrajina ohranja agrarne elemente, pa za pravilno sliko dinamike in procesov, ki so
vplivali na razvoj Ptujskega polja, samo prikaz časovnega razvoja kmetijstva ni bil dovolj.
Sočasno z največjimi spremembami v kmetijstvu so se namreč na obrobju pojavili prvi
zametki industrije. Ti so na Ptujsko polje v začetnem obdobju industrijske stopnje vplivali
predvsem posredno, sčasoma pa se je z dnevnimi migranti iz vasi na podeželje vedno bolj širil
mestni način življenja, ki mu je sledila funkcijska preobrazba vasi in njihova velikost.
Če modelnemu prikazu dodamo še prerez čez Ptujsko polje od severa (Dornava) proti jugu
(Nova vas pri Markovcih; Slika 27), ugotovimo, da se je razmestitev kultur, v osnovnih
potezah ohranila. Intenzifikacija rabe tal pa se je spremenila. Značilno je večkrat omenjeno
zmanjšanje vodnih in občasno poplavljenih travniških in gozdnih površin. Predvsem pa so se
razširile površine namenjene stanovanjski rabi, nov element so neagrarnim dejavnostim
namenjene obrtno-poslovne cone.
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Slika 27: Razmestitev zemljiških kategorij na Ptujskem polju leta 1824 in 2012.

Avtorica:Prelog, 2013.

5.1.1

Agrarna razvojna stopnja

Če smo v začetku 19. stoletja kot tipične elemente kulturne pokrajine še lahko opazovali
ostanke srednjeveških obdelovalnih načinov (skupne pašnike, dele polja v prahi, ponekod pa
tudi požigalništvo kot obdelovalni način) so ti do sredine 19. stoletja že skoraj v celoti izginili
in so jih nadomestili novi obdelovalni načini, ki so v kulturno pokrajino vnesli nove elemente.
Z individualizacijo kmetijske pridelave se je parcelna struktura ustalila, hkrati pa je izginjalo
kolektivno načrtovanje obdelovanja polja. Kulturna pokrajina je postala bolj pestra, z
menjavanjem manjših zaplat njiv pod različnimi kulturami pa je mozaičnost parcelacije
postala še bolj izrazita.
Celotno gospodarsko strukturo slovenskega ozemlja je bistveno spremenila gradnja prvih
železnic. Ceste so ohranile pomen le za medkrajevni promet in trgovsko menjavo z drobnimi
potrošniki in proizvajalci. Pocenitev prometnih stroškov in povečanje obsega prometnih tokov
sta povzročila dotok cenejšega žita iz tujine, poznal pa se je tudi pritisk konkurence tujega
blaga na neagrarno proizvodnjo. V drugi polovici 19. stoletja so tudi na Slovenskem,
predvsem v mestih, nastajali industrijski obrati, ki so zaposlovali presežke delovne sile s
podeželja. Z množično industrijsko proizvodnjo so izginjale domače obrti.228
Ptujsko polje je skupaj s Ptujem vse do konca druge svetovne vojne ostalo nekoliko ob strani
teh procesov in tudi izgradnja železnice ni imela večjega vpliva na razmestitev novih
dejavnosti. Ptuj se je vse od druge polovice 18. stoletja spopadal z razvojnimi težavami.
Razvita obrt je bila namenjena predvsem lokalnim potrebam, v trgovini pa se je spopadal s
konkurenco drugih mest, predvsem Maribora. Šibki naravni viri niso omogočali
intenzivnejšega industrijskega razvoja, zato so bile tudi možnosti zaposlitve v nekmetijskih
dejavnostih skromne. Lastniki kapitala so bili večinoma t.i. ptujski Nemci,229 ki so se po prvi
svetovni vojni začeli izseljevati, zato tudi vlaganj v industrijo ni bilo. Po letu 1918 so poleg
poskusa agrarne reforme sicer nacionalizirali tudi manjši del ostalega premoženja t.i. ptujskih
Nemcev, vendar so kljub temu ostali glavni lastniki kapitala (npr. Posojilnica na Ptuju), leta
1918 so bili tudi lastniki približno 60 % stanovanj na Ptuju.230 Izguba tržišč v bivši monarhiji
in občuten padec izvoza ter neugodni tržni pogoji v Kraljevini Jugoslaviji pa so nazadovanje
še pospeševali. Funkcijo kmetijskega trga (izvoz živine, poljščin, sadja, vina) je Ptuj sicer v
danih razmerah med vojnama ohranil, vendar to ni bilo dovolj za razvoj mesta in njegove
okolice. Še v zadnjem desetletju pred vojno je bilo kmetijstvo v takratnem srezu Ptuj skoraj
izključna gospodarska panoga. Na ravninskem Ptujskem polju je primat ohranilo poljedelstvo.
Glede na površine zasejane z žiti in krompirjem je bilo na prvem mestu v banovini. Še najbolj
pa je Ptujsko polje izstopalo po pridelku čebule. Leta 1934 so tako v srezu Ptuj pridelali več
kot 40 % vse čebule v Dravski banovini.231
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torej v veliki meri izraz subjektivne presoje. Poleg izseljevanja, ki je bilo po prvi svetovni vojni res množično, so
na delež izkazanega nemškega prebivalstva v popisih po 1918 vplivali tudi drugačni kriteriji popisa (materni
jezik namesto občevalnega) ter načrtna asimilacijska politika (Cvirn, 2002, str. 109).
230
Cvirn, 2002, str. 99-144.
231
Krajevni Leksikon dravske banovine, 1937, str. 500.
229

5.1.2

Industrijska razvoja stopnja

S koncem druge svetovne vojne se je v Sloveniji spremenil politični in družbeni sistem, s
katerim je povezan specifični razvoj v drugi polovici 20. stoletja. Gospodarska politika je bila
močno ideološko naravnana in je spodbujala predvsem industrijo, neodvisno od razvojnih
interesov in potencialov posamezne regije. Še posebej izrazito je bilo to v prvih desetletjih,
dokler niso planskega gospodarstva zamenjali z modelom samoupravljanja, čeprav so ključni
vzvodi razvoja ostali v rokah države. Svoje posledice pa sta pustila tudi agrarna reforma in
zemljiški maksimum. Po eni strani so se na nacionaliziranih zemljiščih oblikovali večji
kompleksi, s katerimi so upravljali kmetijski kombinati in kmetijske zadruge, po drugi strani
pa se je zmanjšalo število velikih kmetij, zemljiški maksimum pa je onemogočal večanje
kmetijskih površin v zasebni lasti. Vse več aktivnega kmečkega prebivalstva se je zaposlovalo
v neagrarnem sektorju, ob tem pa se še vedno ukvarjalo s kmetijstvom. Polkmečka struktura
je tako do neke mere razlog, da se tradicionalna kulturna pokrajina v osnovnih potezah ni
spreminjala.
O industrializaciji na Ptujskem polju v pravem pomenu besede tudi v industrijski fazi ne
moremo govoriti. Možnosti zaposlitve v neagrarnih panogah na Ptujskem polju je bilo skozi
celotno obdobje malo. Večji industrijski obrati so se zgostili na obrobju. Bližina
zaposlovalnih središče je omogočala zaposlovanje vsaj enega člana gospodinjstva izven
agrarnega sektorja, kar je vplivalo na spremembe socialne strukture prebivalcev. Veliki
državni projekti so izboljšali prometno, električno in komunalno infrastrukturo ter dostop do
storitvenih in oskrbnih dejavnosti. Z dvigom življenjskega standarda na podeželju in zaradi
prometne dostopnosti do središčnih krajev so prebivalci ostajali v domačem okolju. Začetki
deagrarizacije in s tem (sub)urbanizacije podeželja so se začeli kazati že v 50. letih 20.
stoletja. Ta proces je bil najmočnejši v bližini Ptuja, kjer so se nekdaj podeželska naselja do
leta 1990 že zrasla z mestom (Kaniža, Budina, Rogoznica). Urbanizacija Ptuja je bila površna
in s številnimi napakami, prva blokovska naselja brez ustrezne komunalne infrastrukture;
širitev podeželskih naselij pa je potekala stihijsko. Stanovanjska gradnja je bila pogosto
neracionalna (velike hiše, neustrezna lokacija) in je vedno bolj odstopala od tradicionalne
vaške zasnove. Podeželje je vse bolj postajalo prepredeno z neagrarnimi elementi, čeprav je
polkmečka struktura ta proces nekoliko upočasnila.
Kulturno pokrajino pa so ob pospešeni urbanizaciji v tem obdobju preoblikovali tudi številni
drugi posegi v okolje, ki so bili pogosto grobi in nepremišljeni. Bistveno pa je Ptujsko polje
spremenila umestitev HE Formin s pripadajočo infrastrukturo na reki Dravi. Iz gospodarskega
vidika je bila umestitev upravičena in celo nujna, kakšne bodo dolgoročne posledice
porušenja naravnega ravnovesja v prostoru, pa bo pokazal čas. Regulirana Drava je sicer
zmanjšala pogostost in intenzivnost manjših poplav, po letu 1975 se je na račun poplavnih
travnikov in logov povečal delež njiv, pa tudi poselitev se je približala Dravi. To pa
ogroženost zaradi poplav povečuje. Regulacija Pesnice na severnem robu polja, s katero so
pridobili nova kmetijska zemljišča in omejili poplave, je bila do sedaj brez večjih negativnih
posledic. Problem predstavlja le neustrezno vzdrževanje melioracijskih kanalov.
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5.1.3

Postindustrijska razvojna stopnja

Po letu 1990 je demokratizacija družbenega in političnega sistema prinesla številne prednosti
in nove razvojne možnosti, vendar tranzicija ni potekala gladko. Industrija je zašla v krizo, saj
je izgubila velik del trga, organizacija ni bila konkurenčna in se ni mogla prilagoditi novim
razmeram. Nekoliko uspešneje so se na Ptujskem polju v novih razmerah razvijala podjetja
živilskopredelovalne industrije, predvsem Perutnina Ptuj. Druge so se kljub ugodnim pogojem
za razvoj zapirale (npr. Tovarna sladkorja Ormož). S sprostitvijo tržnih mehanizmov pa se je
na podeželju, po zastoju v industrijski fazi, ponovno začelo širiti drobno gospodarstvo in
različne obrtne delavnice, pogosto v opuščenih gospodarskih objektih na kmetijah.
Podjetništvo na podeželju pa spodbujajo tudi občine, ki za potrebe gospodarskih dejavnosti
odpirajo obrtno-poslovne cone, ki predstavljajo nov element v kulturni pokrajini.
Če so bile še leta 1995, ko je prišlo do prve delitve občine Ptuj, opazne velike razlike med
mesti in podeželskimi središči, se je to v dobrem desetletju močno spremenilo. Z nastankom
novih občin je stopnja središčnosti Ptuja začela nekoliko slabeti, izboljšala pa se je
opremljenost središčnimi dejavnostmi v občinskih središčih.232
Predvsem pa je na kulturno pokrajino v zadnjih desetletjih močno vplivala širitev poselitve.
Nejasna zemljiška politika in neizdelana zasnova razvoja poselitvenega sistema v Jugoslaviji
ter zahteve po širitvi zazidalnih površin so povezane s prometno dostopnostjo in konfiguracijo
terena. Konflikti interesov porabnikov prostora se poskušajo reševati ali vsaj omiliti z načrti
namenske rabe prostora. S prostorskimi plani občine skušajo uravnotežiti razvoj do te mere,
da bodo zadovoljili željam občanov, hkrati pa bi se izvajala načela trajnostnega razvoja. V
okviru teh načrtov je zasnovana raba prostora za poselitev (strnjena gradnja in nadomestne
gradnje bivalnih objektov v že obstoječi mreži naselij) in za gospodarske dejavnosti (obrtnoposlovne cone) ter omejitve gradbenih posegov na kmetijskih površinah ter določanj površin s
prvenstveno naravovarstveno funkcijo itd. 233
Funkcijske spremembe, ki jih doživlja podeželje ga postavljajo pred novi izziv. Če je za
prejšnji dve fazi še veljala delitev med mestom in podeželjem, zadnjo fazo opredeljuje preplet
dejavnosti in funkcij. Na podeželju se je oblikoval se je nov sloj prebivalstva, ki sicer živi na
podeželju, vendar eksistenčno ni odvisen od neposredne okolice. Ti prebivalci podeželje
dojemajo drugače. Stik z naravo in mirno okolje jim predstavljata bistvene kvalitete življenja,
po drugi strani pa želijo ohranjati urbani način življenja, ki zahteva temu primerno
infrastrukturo in oskrbno opremljenost. Hkrati pa so za te prebivalce moteči nekateri elementi,
ki so sestavni del podeželja, kot so zaradi kmetijske mehanizacije upočasnjen promet na
cestah v času večjih del, občasno neprijetne vonjave zaradi živine ipd.234 Že ob bežnem
pogledu na pokrajino pa je najbolj očitna sprememba zunanja podoba naselij. Tradicionalnih
panonskih hiš (na vogel ali iztegnjenih) je ostalo le še za vzorec, pa še te večinoma propadajo.
Zamenjale so jih moderne novogradnje v eni ali več etažah, ki s svojimi pisanimi fasadami
močno izstopajo iz pokrajine.
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5.1.4

Razvojne priložnosti in razvojne dileme na Ptujskem polju

Ključna razvojna priložnost na Ptujskem polju ostaja kmetijstvo, ki je kot največji porabnik
prostora še vedno ključni dejavnik oblikovanja kulturne pokrajine. Bistvena dilema pa ostaja,
kakšne smernice začrtati v kmetijstvu. Po eni strani še niso izkoriščeni vsi razvojni potenciali,
na primer možnost umetnega namakanja,235 po drugi strani pa se vse bolj zavedamo pomena
trajnostnega razvoja, ki spodbuja predvsem sonaravne oblike kmetijstva, ki manj
obremenjujejo okolje. Glede na naravne potenciale bi bilo smiselno spodbujati razvoj
predvsem živilskopredelovalne industrije ob zmernem razvoju ostalih industrijskih panog.
Veliko možnosti je na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vendar je njihov razvoj
odvisen od samoiniciativnosti in inovativnosti kmetov.236
Razvojna priložnost Ptujskega polja je tudi turizem. Na Ptuj si obiskovalci že dolgo hodijo
ogledovat arheološke najdbe antičnega urbanega naselja ter ostanke srednjeveškega in
novoveškega mesta, vendar pa so turistični potenciali na Ptujskem polju slabo izkoriščeni,
kljub izredno bogati etnološki in kulturni dediščini. Posebej moramo poudariti pustovanje, saj
s Ptujskega polja izhajajo številni etnološki pustni liki. Z vidika doživljanja pokrajine ravnino
Ptujskega polja marsikdo označi za »dolgočasno,« vendar mozaična posestna struktura daje
pokrajini izredno slikovitost, ki ima skupaj z ohranjanjem spomina na nekdanje običaje ob
tradicionalnih kmečkih opravilih (lükarija, žetev in košnja na stari način ipd.) in z njimi
povezanimi lokalnimi gastronomskimi specialitetami potencial za oblikovanje turistične
ponudbe, ki bi bila širše zanimiva. Predvsem v povezavi s Ptujem, ki se v zadnjih letih razvija
v smeri kulturnega turizma in ima razpoložljive prenočitvene kapacitete. Ob tem pa ravni
teren omogoča številne športno-rekreacijske dejavnosti, vključno z aktivnostmi na vedno bolj
oživljenem Ptujskem jezeru.
Razdrobljena upravno-teritorialna ureditev na Ptujskem polju po eni strani predstavlja
težavo, saj imajo majhne občine velike stroške z vzdrževanjem upravnih služb in težje zberejo
finančna sredstva za večje razvojne projekte. Dejstvo, ki govori nasproti temu argumentu, pa
je, da je bil velik del infrastrukturnih projektov izveden po odcepitvi občin od mestne občine
Ptuj, saj je pred tem denarja za podeželje vedno primanjkovalo. V letih po oblikovanju
samostojnih občin so na podeželju zrasli novi športni objekti in večnamenske dvorane, šole in
vrtci, izboljšala se je prometna infrastruktura, naselja so opremljena s pločniki in javno
razsvetljavo itn. Zdi pa se, da občinam zmanjka razvojnega zagona na višji ravni, saj razen
ustanovitev obrtno-poslovnih con, ki vrh vsega še stagnirajo, gospodarstvo nima prave vizije.
Nujnost in uspešnost povezovanja na medobčinski ravni se kaže že pri sodelovanju pri
razpisih za sofinanciranje projektov, še bolj pa bi bilo potrebno pri prostorskem in
gospodarskem načrtovanju prihodnjega razvoja. Oblikovanje in krepitev skupne identitete
Ptujskega polja (tradicija lükarije), bi med ljudi vnesla novo dinamiko, olajšala pa bi tudi
skupno delovanje navzven. Na primer pri oblikovanju turistične ponudbe, skupnega porekla
kmetijskih pridelkov ali izdelkov domačih obrti.
Pomembno razvojno vprašanje je povezano z reko Dravo in gradbenimi projekti v prejšnjem
družbenem sistemu ter dolgoročnimi posledicami, ki jih bodo le-ti imeli na pokrajino.
Regulacije Pesnice in infrastruktura Ptujskega jezera ter kanala do HE Formin so omogočile
pridobitev novih kmetijskih površin, vendar so močno spremenili obdravski in obpesniški
prostor. Kanaliziranje vodnih poti pa običajno pomeni le »prestavljanje problema na drugo
lokacijo.« Nekoč so mrtvice Drave na Ptujskem polju ob visokih vodah postale stranski
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rokavi, mokrišča so nase prevzela del poplavnih voda. V zadnjih letih pa so se kmetijska
zemljišča in stanovanjske hiše ponekod močno približale vodi ravno v delu, kjer bo reka v
prihodnosti močneje razlivala viške poplavnih voda, ker ji je bil odvzet poplavni prostor
nekoliko višje ob toku. Ob poplavah septembra 2012 se je nakazalo, da ogroženosti zaradi
ekstremnih viškov gorvodno od Markovcev načeloma res več ni, zato pa so v enaki meri ali
pa še celo bolj ogroženi kraji pod jezom. Zato morajo biti posegi v obdravskem prostoru
skrbno načrtovani. Da bo ogroženost prebivalcev zaradi poplav čim manjša, je nujno ponovno
ovrednotenje zazidalnih načrtov in omejitev gradnje bližje reki. Konkretno: vodostaj Drave se
je ob zadnjih poplavah dvignil do zgornjega roba dravske terase. Poplavljene hiše pod teraso
so bile v veliki meri novogradnje oziroma zgrajene v zadnjih tridesetih letih, torej po izgradnji
jezera.
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6 SKLEPI IN KOMENTAR
Spreminjanje kulturne pokrajine je nikoli zaključen dinamični proces. Človek je s svojim
delovanjem v odvisnosti od naravnih pogojev oblikoval različne tipe kulturnih pokrajin. V
Sloveniji so se oblikovale pretežno podeželske kulturne pokrajine, Ptujsko polje je ena izmed
njih.
Bežni pogled na pokrajino daje slutiti, da se kulturna pokrajina na Ptujskem polju ni bistveno
spreminjala. Primerjava franciscejskega katastra z današnjim stanjem ne izkazuje velikih
sprememb v rabi tal in razmestitvi zemljiških kategorij, tudi zasnova nekaterih pokrajinskih
struktur ohranila (tip poselitve, prometna mreža, poljska razdelitev). Neagrarne dejavnosti so
vse do druge polovice 20. stoletja ostajale zgoščene Ptuju. Deloma zaradi pomanjkanja
naravnih virov, delno pa zaradi ugodnih pogojev za kmetijstvo, ki so prebivalcem zagotavljale
razmeroma dober življenjski standard. V skladu s tem smo postavili tudi hipotezi.
Hipoteza 1: Kulturna pokrajina Ptujskega polja kljub dinamičnim procesom v
neposredni okolici v zadnjih dvesto letih ni doživljala bistvenih sprememb.
S podrobno analizo družbenih sprememb pa smo ugotovili številne spremembe v rabi tal,
čeprav je bilo kmetijstvo v vseh treh razvojnih stopnjah najpomembnejši porabnik prostora.
Bistvene pa so v zadnjih dvesto letih bile spremembe obdelovalnih načinov, ki so vplivale na
rabo tal. V začetku 19. stoletja še so bili prisotni srednjeveški obdelovalni načini (praha,
kolektivna posest), ki pa so jih skozi 19. stoletje nadomestili obdelovalni načini, ki so v
kulturno pokrajino vnesli nove elemente (ustalitev njiv in zemljiško parcelacijo, nove kulturne
rastline, delitev skupne zemlje itd.). Z njimi je mozaičnost pokrajine na Ptujskem polju
postala še bolj izrazita. Po drugi svetovni vojni je v Jugoslaviji s pospešeno industrializacijo
na podeželju nastal številčni sloj polkmetov, ki je hkrati z deset hektarskim maksimumom na
nek način umetno vzdrževal posestno strukturo agrarne razvojne stopnje, povečana mobilnost
pa je povzročila intenzivne procese suburbanizacije. S poselitvijo in širitvijo številnih
neagrarnih dejavnosti se je spremenila predvsem zunanja podoba naselij, postala je skoraj
neprepoznavna v primerjavi z agrarno in začetkom industrijske razvojne stopnje. Vsem
spremembam moramo dodati še bistvene spremembe, ki jih je povzročila infrastruktura HE
Formin.
Prvo hipotezo lahko potrdimo le delno, ne pa v celoti.
Hipoteza 2: Kulturna pokrajina na Ptujskem polju se bo v prihodnosti verjetno
spreminjala predvsem zaradi intenzifikacije kmetijstva ter pritiskov neagrarnih
dejavnosti in poselitve.
Ptujsko polje ima dobra izhodišča za ohranjanje obstoječe kulturne pokrajine. Najmočnejše
spremembe so posledica intenzivnih pritiskov poselitve in neagrarnih dejavnosti ter
intenzifikacije kmetijstva. V prid ohranjanju kulturne pokrajine so obstoječa zakonodaja, ki
ščiti kakovostna kmetijska zemljišča in predpisi, ki omejujejo posege v okolje zaradi zalog
pitne vode. Ob tem pa tudi habitati ob Dravi, ki zahtevajo skrbno načrtovanje nadaljnjih
posegov v okolje. Ker je nadaljnji razvoj Ptujskega polja neločljivo povezan z usmeritvijo
kmetijstva, je aktualno vprašanje ali je smiseln razvoj kmetijstva v smeri intenzifikacije s
komasacijami in specializacijo v določene kulture ali pa naj se po načelih trajnostnega razvoja
ohranja sedanja posestna struktura in se kmetijstvo usmeri v bolj ekološko naravnane oblike.
Pomembne zaloge podtalnice, zaradi katerih je pretirana uporaba fitofarmacevtskih sredstev
zelo tvegana, nujnost ohranjanja biotske pestrosti (ki jo omogoča drobna posestna struktura)
ter pomen varovanih območij v Naturi 2000 in Krajinskem parku Šturmovci nakazujejo, da
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bila bolj ustrezna druga varianta, torej ohranjanje sedanjega stanja. Končna odločitev pa bo
morala biti povezana z odgovorom na vprašanja: kakšno kulturno pokrajino si želimo oziroma
v kakšnem okolju želimo živeti in kakšno kulturno pokrajino želimo zapustiti našim
potomcem?
Drugo hipotezo lahko potrdimo v celoti, saj je Ptujsko polje trenutno na razvojni točki, ko še
lahko in bomo tudi morali začrtati razvoj tega območja in njegove kulturne pokrajine v
prihodnosti.

Zaključna misel:
Kadar govorimo o ogroženosti tradicionalne kulturne pokrajine, se moramo vprašati, kaj
tradicionalna kulturna pokrajina sploh je. Vsako zgodovinsko obdobje je namreč razvilo svoj
sistem poljske razdelitve in obdelovalne načine. Že iz analize dvestoletnega razvoja
ugotovimo, da se je kulturna pokrajina bistveno spremenila in bi lahko rekli, da je že
modernizacija kmetijstva v 19. stoletju tradicionalno kulturno pokrajino preoblikovala do
stopnje, ki jo danes razumemo kot tradicionalno kulturno pokrajino. Strukture, ki bi jih po
merilih 19. stoletja razumeli kot tradicionalne, so izginile in jim je v sedanjem času in s
sedanjimi razpoložljivimi viri težko slediti (Rothacker). Elementi kulturne pokrajine, ki jih mi
razumemo kot »tradicionalne« pa niti niso tako zelo stari. Kot primer lahko navedemo poljsko
razdelitev, saj še v začetku 19. stoletja njive niso bile ustaljene, in so bile občasno pod
različnimi zemljiškimi kulturami in v kolektivni obdelavi (npr. skupni pašniki na delu polja v
prahi).
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7 SUMMARY
The main subject of this graduation thesis is rural cultural landscape of Ptujsko polje region.
Ptujsko polje region is placed amongst intense agricultural areas in Slovenia, where, together
with agriculture, the elements of cultural region are preserved as well. Pressures of
urbanization, non-agricultural activities and modernisation of agriculture have, within the last
decades, confronted the countryside with new functions that are radically changing the
cultural landscape.
A quick glance shows that the cultural landscape of Ptujsko polje region has not changed
significantly. The comparison of Franziscean land cadastre with current state does not indicate
large changes in land use and arrangement of land use categories, and also the design of some
elements of landscape stayed preserved as well (type of settlement, traffic network, and field
distribution). Non-agricultural activities stayed concentrated in the regional center Ptuj until
the second half of the 20th century, partially due to lack of natural wealth, partially due to
favourable agricultural conditions, which provided the inhabitants with relatively good
standard of living.
However, a detailed analysis of social changes shows that prominent changes took place on
Ptujsko polje region, although within all three phases of development the agriculture stayed
the most important consumer of space. Accelerated industrialization and deagrarization within
other half of 20th century and change in arable methods that influenced land use have had the
greatest influence on transformation of cultural landscape in the last two hundred years. At the
beginning of the 19th century the countryside still had medieval processing methods (land setaside, collective property), which were replaced during the 19th century with arable methods
that introduced new elements to cultural landscape (stabilization of fields and dividing up of
land, new cultural plants, division of common lands etc.). Thereby the mosaic appearance of
Ptujsko polje region landscape became even more emphasized.
Slovenia, as a part of Yugoslavia, formed a numerous class of part-time farmers on the
countryside after the Second World War and together with ten-hectare maximum they
artificially upheld the land holding structure of agricultural stage of development; on the other
hand, the increased mobility caused intensive suburbanization processes. With settlement and
enlargement of numerous non-agricultural activities the external image of settlements
changed and became unrecognizable in comparison to agricultural phase and the beginning of
industrial phase of development. In 1970's the design of cultural landscape was changed by
the construction of hydroelectric power station Formin infrastructure. Thereby placed
artificial accumulation and drainage channel became foreign bodies in Ptujsko polje region;
the interference with environment changed the area around river Drava fundamentally. Only
minimal flux is being ensured in old bed of Drava river, surfaces of former extensive flood
groves and meadows are overgrown by forests or changed to field surfaces. The floods in
November 2012 had shown that long-term consequences of this kind of building interference
with environment are not known, therefore, interventions in areas around rivers must be
planned carefully.
With the independence of Slovenia we entered a post-industrial developmental phase where
the countryside is confronted with new developmental dilemmas. Plain of Ptujsko polje region
with its good connections to central places remains an attractive settlement area; at the same
time, there is a pressure of numerous non-agricultural activities that spread to countryside and
have in comparison to agricultural and the beginning of industrial phase of development
changed mainly the outside image of settlements and left them barely recognizable. The rural
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settlements have lost their rustic character, although agriculture is still the most important
consumer of space. New orientations are occurring also in agriculture. The contemporary
question is, whether it is reasonable to develop agriculture in direction of intensifying with the
land consolidation and specialisation in certain cultures or to preserve present land holding
structure and to become oriented to more ecologically directed methods of agriculture.
The important question when addressing the endangerment of traditional cultural landscape is
what the term traditional cultural landscape even means. Every historical period has devised a
specific field distribution system and arable method. The analysis of the development in the
last two hundred years has shown that cultural landscape of Ptujsko polje region has changed
elementarily and we could say that already the modernisation of agriculture in 19th century
transformed traditional cultural landscape to a stage which is in modern time perceived as
traditional cultural landscape. 19th century traditional structures disappeared (e.g. Rothacker)
and we must be reserved when placing them, with help of historical sources, into specific
geographic areas. Some Elements of cultural landscape that are understood as traditional are
in fact not very old. An example of that would be field distribution because in the beginning
of 19th century the fields were not standardized yet and they were at times under different
land use categories and in collective treatment (e.g. common pastures on a part of a field
within land set-aside).
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PRILOGE
PRILOGA 1: Transkripcija zemljiških kategorij v protokolu zemljiških parcel v
franciscejscejskem katastru
Preglednica 1: Katastrska občina Borovci
Parc. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Zemljiška kategorija
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Wald
Acker
Wiese
Gemüsegarten
Acker
Acker

Opombe

spremenjeno v "Wiese mit Obstbäumen"
kasneje pripis "mit Obstbäumen"
kasneje pripis "mit Obstbäumen"
spremenjeno v "Acker"
kasneje pripis "mit Obstbäumen"

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Wiese
Acker
Acker
Wiese
Acker
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Gestripp
Acker
Gestripp
Acker
92

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Acker
Gestripp
Gestripp
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Wiese mit Obstbäumen
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Acker
Wiese mit Obstbäumen
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Wiese mit Obstbäumen
Wiese mit Obstbäumen
Wiese
Gemüsegarten
Acker
Acker
93

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
94

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Öde (Scottergrube)
Weg
Weg
Feldweg
Feldweg
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Preglednica 2: Katastrska občina Markovci
Parc. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Zemljiška kategorija
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Obstgarten
Wiese mit Obstbäumen
Obstgarten
Gemüsegarten
Gemüsegarten
Obstgarten
Wiese
Acker
Obstgarten
Hutweide
Obstgarten
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Hutweide
Obstgarten
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Obstgarten
Hutweide
Wiese
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Wiese
Hutweide
Wiese

Opombe

96

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Acker
Hutweide
Acker
Wiese
Acker
Hutweide
Gemüsegarten
Obstgarten
Hutweide
Gemüsegarten
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Obstgarten
Wiese
Hutweide
Gemüsegarten
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Hutweide
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Wiese
Wiese mit Obstbäumen
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Acker
97

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Acker
Acker
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Acker
Wiese
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Obstgarten
Obstgarten
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
98

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Wiese
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Wiese
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Obstgarten
Acker
Wiese
Hutweide
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Hutweide
Acker
Wiese mit Obstbäumen
Obstgarten
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Mittelholz Laub
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Gemüsegarten
Wiese
Acker
Acker
Wiese
99

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Gemüsegarten
Hutweide
Obstgarten
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Obstgarten
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker

kasneje pripis "mit Obstbäumen"

100

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

Wiese
Hutweide
Hutweide
Weise
Acker
Acker
Weise
Acker
Wiese
Stangenholz Laub
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Hutweide
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Hutweide
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese mit Laubholz
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese mit Laubholz
101

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

Wiese mit Laubholz
Stangenholz Laub
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Stangenholz Laub
Wiese mit Gestripp
Wiese mit Gestripp
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Acker
Hutweide
Acker
Wiese
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
102

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Wiese
Jungemais Laub
Hutweide
Wiese
Acker
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Hutweide

spremenjeno v "Wiese"

103

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

Acker
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Wiese
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
104

403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Stangenholz Nadel
Mittelholz gemischt
Stangenholz Nadel
Stangenholz Nadel
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Acker
105

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Stangenholz Nadel
Acker
Acker
Stangenholz Nadel
Stangenholz Nadel
Acker
Acker
Stangenholz Nadel
Stangenholz Nadel
Acker
Acker
Stangenholz Nadel
Hutweide
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Hutweide
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Hutweide
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Wiese mit Obstbäumen
Acker
106

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

Hutweide
Hutweide
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Beerdigungsplatz
Hutweide
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Hutweide
Acker
Acker
Hutweide
Acker
Hutweide
Hutweide
Acker
Hutweide
Acker
107

538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582

Acker
Hutweide
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Mittelholz Laub
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Wiese mit Obstbäumen
Stangenholz Laub
Hutweide
Wiese
Wiese mit Laubholz
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
108

583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Mittelholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Hutweide
Gestripp
Stangenholz Laub
Hutweide
Hutweide
Hutweide
Hutweide
Hutweide mit Gestripp
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese
Gestripp
Gestripp
Wiese mit Gestripp
Wiese
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese mit Gestripp

kasneje pripis "mit Gestripp"

109

628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672

Wiese mit Gestripp
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese mit Gestripp
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese mit Gestripp
Wiese mit Gestripp
Wiese mit Gestripp
Wiese
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese
Wiese
Wiese mit Gestripp
Wiese mit Gestripp
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese
Gestripp
Gestripp
Gestripp
Gestripp
Gestripp
Gestripp
Gestripp
Wiese mit Gestripp
Wiese mit Gestripp
Wiese mit Gestripp
Wiese mit Gestripp
Wiese mit Gestripp
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Gestripp
Gestripp
Stangenholz Laub
Wiese
Acker
Gestripp
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Hutweide
Obstgarten
110

673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Hutweide
Wiese (mit Laubholz)
Acker
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Acker
Acker
Wiese
Acker
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
111

718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762

Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Gestripp
Wiese
Wiese
Acker
Gestripp
Wiese
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Acker
Acker
Wiese
112

763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807

Stangenholz Laub
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Stangenholz Laub
Stangenholz Laub
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese mit Laubholz
Wiese
Wiese

kasneje pripis "mit Bäumen"
kasneje pripis "mit Bäumen"
kasneje pripis "mit Bäumen"

kasneje pripis "mit Bäumen"

113

808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829

Stangenholz Laub
Hutweide
Dorfraum
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Drau Fluss
Drau Arm
Drau Arm
Drau Arm
Drau Arm
Drau Arm

kasneje pripis "mit Bäumen"

114

Preglednica 3: Katastrska občina Prvenci
Parc. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Zemljiška kategorija
Wiese
Acker
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Weide
Wiese mit Obstbäumen
Wiese
Acker
Acker
Wiese
Wiese mit Obstbäumen
Wiese
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Weide
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Weide
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker

Opomba

115

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Weide
Schottergrube
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Weide
Weide
Roth Acker
Roth Acker
Weide
Weide
Roth Acker
Roth Acker
Weide
Weide
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Roth Acker
Acker
Acker
Weide
Acker
Acker
Weide mit (Obst)Bäume
Weide mit Obstbäume
Acker
Weide
Acker
Acker

"Roth" je kasneje prečrtano
kasneje pripis "Roth"
kasneje pripis "Roth"
kasneje pripis "Roth"
kasneje pripis "Roth"
kasneje pripis "Roth"

kasneje pripis "Roth"
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Weide
Wiese mit Obstbäumen
Wiese
Gemüsegarten
Acker
Gemüsegarten
Gemüsegarten
Wiese mit Obstbäumen
Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Wiese
Weide mit (Obst)Bäumen
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Acker
Weide
Weide
Acker
Wiese
Wiese mit Obstbäumen
Gemüsegarten
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Weide
Acker
Acker
Weide
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178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Acker
Wiese
Acker
Weide
Acker
Acker
Acker
Stangenholz
Nadelholz Jungemais
Stangenholz
Weide
Acker
Acker
Acker
Acker
Wiese
Wiese
Acker
Acker
Roth Acker
Stangenholz
Nadelholz Jungemais
Roth Acker
Acker
Weide
Wiese mit Obstbäumen
Weide
Weide
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Nadelholz Jungemais
Roth Acker
Roth Acker
Nadelholz Jungemais
Roth Acker
Roth Acker
Nadelholz Jungemais
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker

kasneje pripis "Roth"
spremenjeno v "Nadelholz"
spremenjeno v "Nadelholz"

spremenjeno v "Nadelholz"
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223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Weide
Weide
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Roth Acker
Weg
Weg
Weg
Weg
Dorfraum von Perwenzen
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Ortsraum von Dorf Strelzen
Weg

120

PRILOGA 2: Analiza podatkov iz zemljiške knjige
Preglednica 1: Spremembe zabeležene v zemljiški knjigi po 10-letnih obdobjih
Sprememba Popravek
Odpis/
zemljiške
zarisa
Delitev pripis
Menjava Združitev
parcel
parcel
kategorije
mejne črte parcele parcele
Skupaj
1881-1890
9
23
32
1891-1900 1
9
24
1
1
36
1901-1910 1
3
13
42
2
61
1911-1920 3
1
9
13
4
30
1921-1930 5
5
11
29
2
52
1931-1945
5
4
21
1
31
Skupaj
1882 – 1945 10
14
55
152
2
9
242
* Prazna polja pomenijo, da se v navedena sprememba v določenem obdobju ni pojavljala.
Preglednica 2: V zemljiški knjigi opredeljeni pravni temelji odpisa/pripisa parcel.
Kupoprodajna Poročne
Združitev Odločbe
Sku
pogodba
pogodbe
vložkov
sodišča
paj
1881-1890
17
1
5
23
1891-1900
16
2
5
1
24
1901-1910
32
7
3
42
1911-1920
5
4
4
13
1921-1930
12
5
12
29
1931-1945
4
9
8
21
Skupaj 18821945
86
21
36
9
152
* Prazna polja pomenijo, da se v navedeni razlog v določenem obdobju ni pojavil.
Preglednica 3: V zemljiški knjigi zabeležena osnova, na podlagi katere je prišlo do delitve
parcel
Kupoprodajna
pogodba
1
4
7
2
4
2

1881-1890
1891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1945
Skupaj
18821945
20

Različni pravni dokumenti
Izločitev stavbnih
in drugačne civilne pogodbe parcel
4
4
5
5
1
6
1
4
3
2

Skupaj
9
9
13
9
11
4

21

55

14

* Različni pravni dokumenti so obravnavali predvsem spremembo kulture dela parcele, zaradi
česar je prišlo do delitev, v nekaj primerih tudi popravek zarisa mejne črte.
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PRILOGA 3: Abecedni seznam posestnikov v katastrski občini Borovci leta 1824.
Zap.
Hišna
Št.
št.
Priimek
Ime
Kraj bivanja
1
3 Dominko
Paul
St. Marxen
2
17 Forstneritsch
Georg
Worowetz
3
12 Fürbaß
Georg
Neudorf
4
17 Gollob
Dornaudorf
5
13 Götsch
Georg
Worowetz
6
16 Götsch
Kaspar
Worowetz
7
14 Horwath
Simmon
Worowetz
8
25 Horwath
Simmon
Sabovzen
9
4 Popp
Georg
Worowetz
10
31 Kollaritsch
Martin
St. Marxen
11
4 Kollinko
Andrä
Perwinzen
12
33 Koroschetz
Joseph
St. Marxen
13
9 Kös
Jakob
Perwinzen
14
1 Kostainowetz
Vait
ni vpisan
15
43 Kowaschetz
Bartolmei
Mesgowetz
16
17 Kreiatschitsch
Jakob
Perwinzen
17
10 Krainz
Joseph
Mesgowetz
18
19 Kakowetz
Anton
St. Marxen
19
13 Kakowetz
Georg
St. Marxen
20
11 Kokowetz
Oswald
Worowetz
21
6 Löschnigg
Bartholmä
Worowetz
22
35 Mesneritsch
Martin
St. Marxen
23
13 Mikel
Stephan
Worowetz
24
10 Naiden
Franz
Worowetz
25
13 Obram
Bartlmä
Worowetz
26
7 Obram
Blas
Worowetz
27
9 Pugschitsch
Oswald
Worowetz
28
3 Sagorscheg
Oswald
Worowetz
29
15 Sagorschegg
Simmon
Perwinzen
30
12 Schwarz
Martin
Worowetz
31
36 Streletz
Jakob
St. Marxen
32
10 Strafela
Anton
St. Marxen
33
5 Wallich
Kaspar
Worowetz
34
18 Weßiak
Anna
Worowetz
35
2 Wessiagg
Georg
Worowetz
36
26 Zimmermann
Franz und Dominko St. Marxen
37
2b Zimmermann
Jakob
St. Marxen
38
24 Zimmermann
Martin
St. Marxen
39
18 Ziserl
Agnes
Perwinzen
40
8 Zwetko
Franz
Worowetz
41
15 Zwetko
Vait
Worowetz
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