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NAýRTOVANJE POSELITVE Z VIDIKA VARSTVA KMETIJSKIH ZEMLJIŠý NA
PRIMERU OBýINE KRIŽEVCI
Izvleþek:
Slovenija se sooþa z majhno stopnjo samooskrbne pridelave hrane, za katero ima skoraj
štirikrat premalo obdelovalnih zemljišþ (Podgoršek, 2010). Prvovrstna kmetijska
zemljišþa varuje zakonodaja, ki izjemoma dovoljuje spremembo namembnosti
kmetijskih zemljišþ v zazidalna, kadar gre za javni interes. Zato se površine kmetijskih
zemljišþ še naprej zmanjšujejo. Kmetijska zemljišþa prve kategorije so omejitveni
dejavnik pri širjenju naselij. Namen diplomskega dela je na primeru pomurske Obþine
Križevci prikazati izvajanje varstva kmetijskih zemljišþ in težavnost razvoja poselitve
na obmoþju, kjer so pogoji za kmetijstvo v Sloveniji najugodnejši. Na podlagi obstojeþe
prostorske dokumentacije so predstavljene možnosti trajnostnega razvoja naselij v
Obþini Križevci.
KLJUýNE BESEDE: prostorsko planiranje, poselitev, varstvo kmetijskih zemljišþ,
razvoj podeželja, Pomurje, obþina Križevci
THE PLANNING OF SETTLEMENTS ACCORDING TO PROTECTING THE
FIRST AGRUCULTURE LAND IN THE CASE OF COMMUNITY KRIŽEVCI
Abstract:
Slovenia is facing a low degree of food self-sufficiency for which it has almost four
times too little agricultural land (Podgoršek, 2010). The best agricultural land is
protected by the law which only exceptionally allows changing of use from agricultural
land to building land if the land is important for the public interest. Therefore,
agricultural land is further reduced. At the same time, category I agricultural land is the
most important limiting factor influencing the planning of sustainable settlement. The
aim of this thesis is to present the protection of agricultural land in the case of the
planning of settlements in the Križevci Municipality in the Pomurje region where the
conditions for agriculture are one of the most adequate in Slovenia. In addition, it aims
to outline the difficulties of integration and the development of settlements. The
possible way of future sustainable development of settlements in the Križevci
Municipality were given on the basis of the recent space documentation.
KEY WORDS: spatial planning, settlement, agricultural land protection, rural
development, Pomurje region, Križevci Municipality
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1. UVOD
Slovenija se sooþa z majhno stopnjo samooskrbnosti pri pridelavi hrane, za katero ima
skoraj štirikrat premalo obdelovalnih kmetijskih zemljišþ. Leta 2009 jih je bilo na
razpolago 880 m2 na prebivalca, potrebno pa bi jih bilo 2.500 m2 na prebivalca (Podgoršek,
2010). Prvovrstna kmetijska zemljišþa varuje zakonodaja, ki izjemoma dovoljuje
spremembo njihove namembnosti, kadar gre za javni interes. Slednji se obiþajno pojavlja v
obliki veþjih posegov v prostor, zato se kmetijske površine v Sloveniji kljub pravnemu
varstvu zmanjšujejo. Nasprotno prvovrstna kmetijska zemljišþa predstavljajo omejitev
razvoja poselitve na lokalni ravni, þeprav gre za manjše posege v prostor. Ob premalo
obþutljivem javnem interesu je varstvo kmetijskih zemljišþ na lokalni ravni sicer še bolj
potrebno, vendar pa ne na raþun nazadovanja razvoja prebivalstva v kmetijskih regijah.
V diplomskem delu je predstavljen primer naþrtovanja trajnostne poselitve v slovenski
kmetijski regiji, v pomurski Obþini Križevci, skozi katero poteka del avtoceste A5 Maribor
– Lendava ter obvoznica Cogetinci - Vuþja vas. Prebivalstvo obþine, za katerega je
znaþilna neugodna starostna struktura, je zaradi varstva obsežnih kmetijskih zemljišþ
veþkrat naletelo na zavrnitve svojih pobud za gradnjo enostanovanjskih objektov,
namenjenih mlajši generaciji, ki si želi ustaliti se v domaþem kraju. S pobudami lokalno
prebivalstvo aktivno vzpodbuja gospodarski in družbeni razvoj regije, kar je še posebno
dragoceno v obdobju gospodarske krize. Kadar gre za reševanje stanovanjskega vprašanja
mladih družin v domaþem naselju, se s hitrim odzivom na le - te lahko prepreþi
izseljevanje mladega prebivalstva v bolj konkurenþna okolja, kjer uresniþijo svoj razvojni
potencial. Obþina Križevci je z izgradnjo avtoceste pridobila ugodnejši prometni položaj in
z njim nove gospodarske priložnosti, zanimive tudi za mlado prebivalstvo. V skladu z
razvojnimi cilji obþine, med njimi je tudi poveþanje števila prebivalcev, je Obþina Križevci
v postopku sprejemanja obþinskega prostorskega naþrta dala izdelati strokovne podlage, da
bi zagotovila smotrno in utemeljeno trajnostno naþrtovanje prostora na podlagi razvojnih
izhodišþ. V tem sklopu so bile izdelane smernice prostorskega razvoja trajnostne poselitve,
ki poskušajo vzpostavljati take pogoje, ki bi zagotovili kvalitetno bivanje mladega
prebivalstva. S pomladitvijo starostne strukture prebivalstva bi zacveteli tudi razvojni
potenciali Obþine Križevci, ki jih je pridobila s svojim novim prometnim položajem.

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je na podlagi analize stanja v prostoru in pregleda prostorskih
dokumentov osvetliti problematiko naþrtovanja trajnostne poselitve na primeru Obþine
Križevci, kjer so glavni omejitveni dejavnik razvoja poselitve prvovrstna kmetijska
zemljišþa.
Cilji diplomskega dela so:
1. Geografska analiza Obþine Križevci, s poudarkom na analizi prebivalstva, poselitve
in kmetijstva, ki vkljuþuje oceno pomembnosti tega v slovenskem prostoru.
2. Predstaviti varstvo kmetijskih zemljišþ v Sloveniji in naþrtovanje trajnostne
poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ v prostorskem planiranju Slovenije.
3. Ovrednotiti smernice razvoja trajnostne poselitve Obþine Križevci z vidika varstva
kmetijskih zemljišþ.
4. Oceniti vpliv varstva prvovrstnih kmetijskih zemljišþ na poselitveni in gospodarski
razvoj naselij Obþine Križevci na podlagi analize pobud za spremembo
namembnosti v obþini.
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1.2. DELOVNE HIPOTEZE
Delovne hipoteze, izdelane pred izdelavo diplomskega dela, so:
Hipoteza 1: Interes poselitve in ohranjanja kmetijskih zemljišþ je izkljuþujoþ.
Hipoteza 2: Obþina Križevci je demografsko in razvojno manj razvito obmoþje
Slovenije. Režim varstva kmetijskih zemljišþ zavira razvoj Obþine Križevci.
Hipoteza 3: Mlado prebivalstvo Obþine Križevci je pripravljeno bivati v domaþem
kraju, þe bi imelo rešeno stanovanjsko vprašanje.
Hipoteza 4: Poselitvene možnosti v Obþini Križevci se pojavljajo v prenovi
stanovanjskega fonda znotraj naselij in v otokih praznih prostorov znotraj
naselij.

1.3. METODE DELA
Pri izdelavi diplomskega dela so bile uporabljene kabinetne in terenske metode. Kabinetno
delo je obsegalo pregled literature in virov, zbiranje in obdelavo statistiþnih podatkov,
zbiranje in obdelavo kartografskega gradiva (s programi ArcView 3.1, Idrisi 1987 - 1997,
CorelDraw 8 ipd.) ter pisanje, urejanje in dopolnjevanje elaborata. Kabinetno delo je sprva
oteževalo pomanjkanje podatkov, ki bi se nanašali le na prostorsko enoto novoustanovljene
obþine. Podatke sem združevala po naseljih oziroma sem dejstva o obravnavanem obmoþju
in podroþju þrpala iz strokovnih obravnav širših regij, ki jim obþina pripada (Pomurje,
Slovenske Gorice, UE Ljutomer ipd.). Podatki so postali dostopnejši z razvojem spletnih
orodij in spletnih aplikacij kot sta Atlas okolja (Agencija RS za okolje) in SI-STAT
(Statistiþni urad RS).
Terensko delo je vkljuþevalo fotografiranje, terenski ogled obmoþja Obþine Križevci in
obisk Upravne enote Ljutomer, obisk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
Ljubljani, obisk Urada za prostorsko planiranje RS v Ljubljani ter obisk podjetja Oikos,
svetovanje za razvoj, d.o.o. v Kamniku, ki pripravlja Obþinski prostorski naþrt Obþine
Križevci. Temeljno gradivo za izdelavo diplomske naloge, kartografska dela in
dokumentacijo sta posredovala Urad za prostorsko planiranje RS in podjetje Oikos,
svetovanje za razvoj, d.o.o.. Pri izdelavi diplomskega dela so bile pouþne in koristne tudi
strokovne razlage in informacije zaposlenih.
Diplomsko delo je razdeljeno na tri vsebinske sklope. Prvi obsega geografsko analizo
Obþine Križevci, drugi naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ v
Sloveniji, vkljuþno s predstavitvijo režima varstva kmetijskih zemljišþ v Sloveniji, in tretji
naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ po naseljih Obþine Križevci. V
sklopu geografske analize so poudarjene poselitvene in demografske znaþilnosti obþine ter
znaþilnosti kmetijstva. Za namen vrednotenja pomena kmetijstva Obþine Križevci v
prostoru Slovenije so izdelane statistiþne primerjave s širšimi regijami (Prlekija, Pomurska
statistiþna regija, v nadaljevanju Pomurje, Slovenija), ki jim obþina prostorsko pripada. V
drugem sklopu je podan pregled naþrtovanja poselitve v Sloveniji s poudarkom na varstvu
kmetijskih zemljišþ in na vlogi kmetijskih zemljišþ pri prostorskem naþrtovanju poselitve.
V tretjem sklopu je predstavljeno prostorsko naþrtovanje v Obþini Križevci. Na podlagi
dostopne prostorske dokumentacije je za naselja obþine podan pregled pobud posegov v
prostor s strani obþanov ter možnosti oziroma smernice nadaljnjega trajnostnega
prostorskega razvoja naselij. V zakljuþku so predstavljene glavne ugotovitve in izsledki
diplomskega dela.
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2. OBýINA KRIŽEVCI
2.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAýILNOSTI
Lega in položaj
Obþina Križevci leži v Obpanonski Sloveniji, na desnem bregu reke Mure. Razprostira se
med srednjim tokom Mure na severu in vzhodu ter spodnjim tokom Šþavnice na jugu in
zahodu. Pripada Statistiþni regiji Pomurje, kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in
pokrajini Prlekija. Meji na Obþino Radenci, Mestno obþino Murska Sobota, Obþino
Veržej, Mestno obþino Ljutomer in Obþino Sveti Jurij. Ustanovljena je bila 27. 11. 1998 z
delitvijo matiþne Obþine Ljutomer na obþine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje. Pred
ustanovitvijo so ozemlje upravljali krajevni uradi Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju
Ljut.), Logarovci – Berkovci ter Grlava – Krištanci - Šalinci. Obþinsko središþe so
Križevci pri Ljut.. (Združenje obþin Slovenije, 2011; Obþina Križevci, 2011)
Karta 1: Lega Obþine Križevci v statistiþni regiji Pomurje.

Vir: Združenje obþin, 2011.

Karta 2: Sosedstvo Obþine Križevci.

Vir podatkov: Plut, 1999, str. 21.

Preglednica 1: Geografski položaj obþinskega središþa Križevci pri Ljut. in drugi podatki.
Geografski položaj Križevci pri
Ljut.:
Sever: 46° 34' 6"
Vzhod: 16° 8' 19"

Dolžina meje: 42.9 km (100 %)
Murska Sobota: 22.5 km (5 %)
Radenci: 3.6 km (8 %)
Ljutomer: 16.1 km (38 %)
Sveti Jurij: 19.1 km (21 %)
Veržej: 11.8 km (28 %)
Razdalje od Križevcev pri Ljut. do:
R Hrvaške (Razkrižje): 14 km (25 min)
R Avstrije (Gornja Radgona): 24 km (40 min)
R Madžarske (Dolga vas): 43 km (40 min)
Ljubljane: 179 km (2 uri)

Obþine v UE Ljutomer
Križevci:
Ljutomer:
Razkrižje:
Veržej:

166
063
176
188

Vir podatkov: Google maps, 2010; AMZS, 2010

V Prlekiji se po sonaravni regionalizaciji nahaja sedem obþin: Gornja Radgona, Radenci,
Sveti Jurij ob Šþavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje (kriterija: pokrajinska
pestrost, poselitveni vzorec; Plut, 1999, str. 21). Do prikljuþitve Prekmurja h Kraljevini
Jugoslaviji leta 1919 je bila Prlekija obmejna pokrajina, na stiku slovenskega, nemškega in
hrvaškega kulturnega obmoþja, kar se odraža v njenem nareþju in arhaiþnem slovenskem
znaþaju. Zaradi oddaljenosti, nedavno slabe prometne povezanosti z ostalim delom
Slovenije, podeželske poselitve in osrednje lege v Prlekiji je prleški znaþaj Obþine
Križevci moþno izražen. Njeno oddaljenost od osrednje Slovenije ponazarjajo primerjave
najkrajših cestnih povezav med središþnim naseljem Križevci pri Ljut. in Ljubljano ter do
mejnih prehodov: meja s Hrvaško je 12-krat bližja kot Ljubljana, meja z Avstrijo 7-krat in
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meja z Madžarsko 4-krat (AMZS, 2011). Relativno prednost predstavlja lega med
središþnima naseljema mednarodnega in nacionalnega pomena, Mariborom in Mursko
Soboto, ter lega ob regionalni cesti Razkrižje – Ljutomer – Radenci – Gornja Radgona, ki
omogoþa najkrajšo povezavo med Hrvaško in Avstrijo skozi ozemlje Slovenije, okoli 31
km (AMZS, 2011). Vzporedno potekata enotirna neelektrificirana železniška proga Ormož
– Ljutomer - Gornja Radgona, trenutno odprta le za tovorni promet, ter magistralni
plinovod Ljutomer - Gornja Radgona. Prometni položaj se je izjemno izboljšal z izgradnjo
avtoceste A5 Maribor – Lendava julija 2008. (Babiþ, 2008, str. 13; Oikos, d.o.o., 2008)
Karta 3: Zemljevid Petra Kozler (1853).

Karta 4: Prometni položaj Obþine Križevci.

Vir: Geopedia, 2010.

Vir: Google maps, 2011.

Simbola Obþine Križevci sta zeleno – rumena grb in zastava, ki ponazarjata travnike,
gozdove in žitna polja obþine. ýrni konj simbolizira kasaškega konja, s katerim so
križevski veþji kmetje vsako leto, od 8. septembra 1874, na kmeþki praznik, prirejali
konjske dirke (preizkušnjo konj), prviþ na cesti od Križevcev pri Ljut. do Ljutomera. V
spodnjem delu grba se nahaja 16 zrn v dveh žitnih klasih, ki predstavljajo naselja obþine.
Srednji kliþni list izkazuje težnjo po razvoju. Zelen in zlati loþni križ simbolizirata župnijo
sv. Križ in križišþe, ki obþino povezuje s sosednjimi obþinami, saj župnija Sv. Križ presega
meje obþine. Naselja Šalinci, Krištanci in Grlava se nahajajo v Obþini Ljutomer, Banovci
pa v Obþini Veržej. (Obþina Križevci, 2011)
Slika 1: Simboli Obþine Križevci.

Slika 2: Rumeno - zelena obþina. Slika 3: Kasaþi.

Vir: Obþina Križevci, 2011

Avtorica: Marija Likoviþ, 2007. Obþina Križevci, 2012.

Po velikosti ozemlja in številu prebivalcev se Obþina Križevci uvršþa med manjše obþine v
Sloveniji, le tretjina je manjših. Državnega in regijskih povpreþij ne dosega. Meri 46,2 km2
(26 % površine UE Ljutomer, 14 % Prlekije, 3.5 % Pomurja, 0.23 % Slovenije). Po
površini ozemlja je druga v UE Ljutomer (od 4-ih obþin), peta v Prlekiji (7), dvanajsta v
Pomurju (27) in 138. v Sloveniji (210). Od najveþje slovenske obþine Koþevje (555,4 km2)
je 12-krat manjša in od najmanjše Odranci (6,9 km2) 7-krat veþja. Po površini ji je podobna
Obþina Podlehnik (46,0 km2). (SURS, 2011)
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Prvi dan leta 2012 je v Obþini Križevci živelo 3.772 prebivalcev (21 % prebivalcev UE
Ljutomer, 11 % Prlekije, 3 % Pomurja, 0.18 % Slovenije). Po številu prebivalstva je druga
najštevilþnejša obþina v UE Ljutomer (4), peta v Prlekiji (7), enajsta v Pomurju (27) in
135. v Sloveniji (210). Od najštevilþnejše Mestne obþine Ljubljana (280.140 prebivalcev)
je 75-krat manjša in od najmanjše Obþine Hodoš (316 prebivalcev) 12-krat veþja. Po
številu prebivalcev ji je podobna Obþina Hajdina (3.748 prebivalcev). (SURS, 2011)
Obþina Križevci ima 11 krajevnih skupnosti, 11 katastrskih obþin, 16 naselij, 1.152 hišnih
številk (leta 2010), 1.283 stanovanji (leta 2009), 14.082 zemljiških parcel in 3.155 stavb
(Oikos, d.o.o., 2009b, str. 5), 982 družin (leta 2007) ter 1.098 gospodinjstev (leta 2007). S
kmetijstvom se je leta 2000 ukvarjalo 403 družin, leta 2010 pa 325 (SURS, 2011 - 2012).
Karta 5: Meja Obþine Križevci. Vir: Geopedia, 2012.

Preglednica 2: Osnovni podatki o Obþini Križevci. Vir: SURS, 2012.
Obþina:
Upravna enota:
Statistiþna regija:
Število katastrskih obþin:
Število krajevnih skupnosti:
Število naselij:
Število hišnih številk (1.1.2010):
Število stanovanj (2009):
Število gospodinjstev (2007):
Število družin (2007):
Število družinskih kmetij (2000):
Površina:
Število prebivalcev (1.1.2012):
Moški (1.1.2012):
Ženske (1.1.2012):
Gostota prebivalcev (1.1.2012):
Naravni prirastek (2009):
Število živorojenih (2009):
Število umrlih (2009):

Križevci (166)
Ljutomer (29)
Pomurska (1)
11
11
16
1.152
1.283
1.098
982
403
46,2 km2
3.772
1.921
1.851
81,6
-5,1 % 0 (-19)
8,8 % 0 (33)
13,8 % 0 (52)

Indeks staranja (1.1.2011):
Prebivalci 1-14 let (1.1.2011):
Prebivalci 65 let ali veþ (1.1.2011):
Selitveni prirast (2009):
Število priseljenih (2009):
Število odseljenih (2009):
Selitveni prirast (2009):
Letna stopnja rasti preb. (2009):
Št. delovno aktivnih (jan.2011):
Št. registriranih brezposelnih (jan.2011):
Registrirana brezposelnost (jan.2011):
Število podjetij (2009):
Prihodek podjetij v dejav. (2009):
Povpr.mes. bruto plaþa (jan.2011):
in neto plaþa (jan.2011):

155
13,0 % (486)
20,3 % (756)
-8,0 % 0
135
164
- 11
24 % 0
1.375
237
14,7 %
198
60,6 mio EUR
1.378 EUR
920 EUR

Naselja: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Buþeþovci,
Dobrova, Gajševci, Grabe pri Ljut., Iljaševci, Kljuþarovci pri
Ljut., Kokoriþi, Križevci pri Ljut., Logarovci, Lukavci,
Lukavci, Vuþja vas, Zasadi
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Geološke znaþilnosti
Tektonska zgradba: Ozemlje Obþine Križevci se nahaja na SZ-u obmoþja geološke karte
lista ýakovec, južno od reke Mure. Kot del Pomurja leži na JZ-u Panonskega bazena, v
Murski udorini, na jugu nekdanjega Graškega zaliva, kjer Panonska kotlina prehaja v Alpe.
V þasu alpidske orogeneze (Štajerska, Rodanska faza) je bilo ozemlje tektonsko, geološko
in geomorfološko moþno preoblikovano. V pleistocenu so ga preobrazile voda in veter.
(Tolmaþ..., 1998)
SV-no od Radenskega preloma, v tektonski enoti Murska depresija in v podenoti Murski
tektonski jarek leži SV-ni in vzhodni del obþine. JZ-no od Radenskega preloma, v
tektonski enoti Slovenske in Medjimurske gorice, v podenoti Kapelski blok, leži SZ-ni,
zahodni in južni del obþine, v podenoti Buþkovski blok pa manjši JZ-ni del obþine.
(Tolmaþ..., 1998, str. 18 - 53)
Radenski prelom (Radenci – Ljutomer) poteka v smeri SZ – JV skozi naselja Vuþja vas,
Buþeþovci, Stara Nova vas, Iljaševci, Križevci pri Ljut., Boreci, Kljuþarovci pri Ljut. in
Lukavci. Ob njem se je ugreznil Murski tektonski jarek in so se dvignile Slovenske gorice.
Šþavniški prelom, ki loþuje Kapelski blok od Buþkovskega, poteka v smeri SZ – JV skozi
naselja Berkovci, Logarovci, Gajševci in Grabe pri Ljut. Vzporedno potekata na levi strani
Mure Melinški (Dokležovje – Melinci – Bistrica) in na desni strani Mure Veržejski prelom
(Veržej – Krapje – Mota – Razkrižje). Tektonsko pomembna Ljutomerski in ýakovski
prelom skozi Obþino Križevci ne potekata. (Tolmaþ..., 1998)
Karta 6: Geotektonske enote na
ozemlju Obþine Križevci.
Karta 7: List ýakovec.

Vir podatkov Kart 6 in 7:
Tolmaþ lista ýakovec, 1998.

Kamninska zgradba: Glina in melj sestavljata slabo tretjino, silikatni prod petino, lapor
petino in pesek dobro desetino površja panonskega sveta (Oikos, d.o.o, 2008). Na površju
obþine prevladujejo terciarni (miocenski, pliocenski) in kvartarni sedimenti (Murska
formacija). Pod sedimenti se nahajajo triasni in paleogeni skladi Karavank in Kamniško –
Savinjskih Alp oziroma magmatske ter metamorfne kamnine Vzhodnih Alp s Pohorjem in
Kozjakom.
Kvartarna silikatni prod in pesek Murskega polja na vzhodu obþine je nanesla Mura iz
Centralnih Alp v medledenih dobah. Terciarne sedimente Slovenskih goric so v dolino
Šþavnice nanosili Šþavnica in ostali vodotoki ter veter v terciarju in kvartarju. Na zahodu
obþine se nahajajo terciarni reþni sedimenti: glinasti prod, rumeno rjava pešþena glina in
pesek. Na jugu se nahajajo terciarni moþvirni oziroma barjanski sedimenti: pešþeno puhliþasta glina, eolski pesek, barjanski in organogeni sedimenti, facies opušþenih reþnih
korit z organsko glino in povodenjski facies. V osrednjem delu obþine, kjer dolina
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Šþavnice prehaja v Mursko polje, se nahajajo mlajši terciarni sedimenti: eolske glinasto –
puhliþaste gline in drobnozrnate gline ter ilovice, ki proti vzhodu vedno bolj umikajo
silikatnemu produ in pesku. Terciarno griþevje Slovenskih goric na SZ-u in JZ-u obþine
pokrivajo ilovica in glina ter eolski peski. (Roškar, 2007; Tolmaþ..., 1998)
Med kamninami gospodarskega pomena sta se nekoþ uvršþala prod in pesek, ki so ju
kopali v gramoznicah ter opekarska glina v osrednjem delu obþine. Slednja je
najpomembnejši lokacijski faktor za razvoj industrije v Borecih in Lukavcih, kjer se nahaja
tovarna strešne kritine Tondach Slovenija d.o.o.. V bližnjih Banovcih (Obþina Veržej) in
Radencih (Obþina Radenci) se je na podlagi termalne in mineralne vode razvil zdraviliški
turizem (Zdravilišþe Radenci, Terme Banovci) in živilska industrija (Radenska slatina), ki
nudi delovna mesta tudi prebivalcem Obþine Križevci. (Roškar, 2007; Tolmaþ..., 1998)
Karta 8: Kamnine Obþine Križevci.

Vir podatkov: Tolmaþ lista ýakovec, 1998.

Geološka preteklost: Vsebina je povzeta po: Ilešiþ, 1959; Tolmaþ..., 1998; Slovenija...,
1998; Kokol, 2008, str. 15-16; Ogrin, 2004, str. 200-201.
Do terciarja: V Pomurju je v plitvem morju do srednjega triasa potekala sedimentacija
(pred-) triasnih kamnin, veþinoma skladnatih apnencev, ki se je nadaljevala tudi po
nastanku Slovenskega tektonskega jarka. Pod plitvim, toplim morjem je sedimentiral
mezozojski kompleks.
Terciar: Ob razliþnih pogojih so v razliþno globokih sedimentacijskih bazenih
sedimentirali raznovrstni sedimenti, najprej pretežno morski, kasneje sladkovodni. V
plitvejših moþvirjih je iz rastlinstva nastajal premog (Vzhodne Alpe), v anaerobnih
razmerah globokih morjih pa organski material za nastanek nafte in plina (Panonski
bazen). Z alpidsko orogenezo so se oblikovale tektonske enote z zapleteno narivno zgradbo
(JZ - SV). Štajerska orogeneza (zg. helvetij) je ozemlje razkosala na bloke triasnih skladov,
sedimenti so se nagubali. Zaradi transgresij in regresij so posamezni deli obþasno postali
kopno. V oligocenu - miocenu je ozemlje preplavilo Panonsko morje z vzhoda. V njem so
sedimentirali laporji, pešþenjaki, peski, gline in apnenci, ki danes gradijo Slovenske gorice.
V obdobju Rodanske orogeneze (pontij) je dno bazena osciliralo, se prelomilo in rahlo
ugreznilo. Reke so prinašale pesek in prod, ki sta se ponekod sprijela v konglomerat.
Sþasoma je prevladal deltasti sistem sedimentacije. V moþvirjih je nastajal premog. Od
morje so ostala manjša jezera. V pliocenu je prevladovalo kopno, na katerem so vodotoki
podaljšali tok proti JV-u.
Kvartar: V pleistocenu in holocenu so ob tektonskem dvigovanju Alp prelomi sekali
7

tektonske enote, usmerjene SV – JZ, v smeri SZ – JV. Ob južnem ýakovskem prelomu,
severnem Ljutomerskem prelomu in ob manjših prelomnih sistemih (V - Z) so se v
pleistocenu dvignile Haloze, Slovenske gorice (konec pleistocena) in Lendavske gorice. Z
denudacijo so se oblikovale doline. Ker so vodotoki pogosto menjavali struge, se niso
poglobili. Ravnini Drave in Mure sta nastali v medledenih dobah, ko sta reki nanosili
silikatni pesek in prod s Centralnih Alp. Strugi sta bili poglobljeni na obmoþju ob
prelomih, v tektonskih jarkih, v zadnji ledeni dobi. Ugreznjeni del sta reki pozneje
zapolnili z nekaj deset metrov debelo plastjo aluvija. Vodotoki iz Slovenskih goric so na
terase nanosili usedline. V holocenu so bili nekateri severni bloki Slovenskih goric (tudi
Buþkovski in Kapelski) dvignjeni. Eolska sedimenti (puhlica, glinasta puhlica), ki jih je
veter prenašal iz razkritih neogenskih sedimentov, so prekrili pešþeni prod v Murski
ravnini ter sedimente na JV-nih in vzhodnih poboþjih Slovenskih goric.
Karti 9 in Karta 10: Geološka zgradba in kamnine. Avtor: Tomaž Verbiþ.

Vir: Oikos, d.o.o., 2008 po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, str. 75 in 77.

Reliefne in geomorfološke znaþilnosti
Površje Obþine Križevci je nizko in nerazgibano, z manjšo izjemo na zahodu, kjer se
zaþenjajo Slovenske gorice. Leži med 175 (Lukavci) in 275 m (Zasadi) nadmorske višine,
povpreþno na okoli 182 m, kar je veþ kot dvakrat nižje od državnega povpreþja (555 m).
Višinska razlika znaša do 100 m. V pasu pod 200 m leži 80 % obþine (Slovenija: 9 %),
med 200 in 250 m 19 % obþine in nad 250 m 1,1 % obþine (Slovenije: med 200 in 500 m
45 %). Murska ravnina leži med 150 in 200 m ter Slovenske gorice med 250 in 400 m
nadmorske višine. Površje se spušþa od zahoda in severa proti vzhodu in jugu. Znaþilni so
razmeroma majhni nakloni. 95 % obþine ima manj kot 2° naklona. Na obrobju Murskega
polja, kjer površje prehaja v Murine terase in v dolino reke Šþavnice, se naklon poveþa na
okoli 5°, v griþevju Slovenskih Goric pa na od 5 do 10° (Belec, 1968; Spodnje Podravje...,
1996, str. 112-116; Oikos, d.o.o., 2008)
Pokrajino je oblikovala Mura, ki je ob prestavljanju struge pustila za seboj mrtvice in
zamoþvirjena obmoþja. Znaþilne so vodoravne površinske oblike iz zadnje ledene dobe. V
medledenih dobah je bilo pešþeno dno razbrazdano v vodne jarke. Kasneje so jih vodotoki
zapolnili s sedimenti. Ob reki Šþavnici je nastala velika podolžna dolina, ki se odpira v
Mursko polje. Na obmoþju Slovenskih goric so oblikovani nizki terciarni griþi v smeri JZ –
SV z vmesnimi širokimi kvartarnimi ravninami. Znaþilni so izvori mineralne vode, nafte in
zemeljskega plina. Na Murskem polju in v dolini reke Šþavnice prevladuje reþno akumulacijski tip, na obrobju griþevja Slovenskih goric pa reþno - denudacijski tip reliefa.
Vodoravne plasti sedimentov proda, peska in melja so vidne v stenah gramoznic, kjer so
vode najprej odložile velike, nato manjše in finejše delce. (Enciklopedija..., 1995, str. 135;
Roškar, 2007, str. 59; Kokol, 2008, str. 13 - 14; Oikos, d.o.o., 2008)
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Naravnogeografske enote
Po regionalizaciji Slovenije se Obþina Križevci uvršþa v makroregijo Panonski svet in v
mezoregijo Murska ravan in Slovenske gorice (Perko in sod., 1999) oziroma v
Obpanonsko Slovenijo z netipiþnimi znaþilnostmi, do katerih prihaja zaradi prehodnega
znaþaja med kontinentalno Panonsko nižino in Alpami (Plut, Ogrin, 2009).
Najpomembnejša naravnogeografska dejavnika sta ravninska lega med Muro in Šþavnico
ter obpanonsko podnebje. Vzhodni in severni del obþine leži na Murskem polju (Spodnje
Mursko polje), ki je del Murske ravnine, zahodni in južni del pa v Slovenskih gorica: na
zahodu v dolini Šþavnice, na SZ-u na obrobju Radgonsko - Kapelskih goric in na JZ-u na
obrobju Ljutomerskih goric. Po geografski analizi karte »Naravnogeografska
regionalizacija Slovenije« (Plut, Ogrin, 2009, str. 155) obsega Murska ravnina z Murskim
poljem slabi dve tretjini (62 %) obþine in Slovenske gorice dobro tretjino (38 %). V dolini
Šþavnice leži 32 % obþine, v Radgonsko - Kapelskih goricah 5 % in v Ljutomerskih
goricah 1 %. Prehod med Mursko ravnino in Slovenskimi goricami je neizrazit.
Karta 11: Naravnogeografske enote v Obþini Križevci.

Slika 4: Zasadi v Kapelskih goricah.

Slika 5
Slika 4

Slika 5: Vuþja vas na Murskem polju.

Slika 7

Slika 6

Slika 7: Gajševci na obrobju Ljutomerskih goric.

Slika 6: Logarovci v dolini Šþavnice.

Vir podatkov Karte 11: Geopedia, 2010.

Avtorica Slik 4 - 7: Marija Likoviþ, 2007.

Po Marušiþu (1998) se v Obþini Križevci nahajajo trije krajinski tipi: Mursko polje,
Šþavniška dolina in obrobni del Radgonsko - Kapelskih goric. Pripadajo k enoti Prlekija in
širše k enoti Vzhodna Štajerska regija. Murska ravnina in Slovenske gorice si delita
prostorsko - ekološke in zgodovinske znaþilnosti. (Roškar, 2007, str. 39)
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Spodnje Mursko polje: Je spodnji del Murskega polja, ki gorvodno ob desnem bregu Mure,
pri naselju Hrastje - Mota preide v Zgornje Mursko polje ali Radensko polje (1 km široko,
konþa se v Gornji Radgoni). Mursko ravnino na desnem bregu Mure poleg južno ležeþega
Murskega polja (100 km2) gradi še severno Apaško polje. Spodnje Mursko polje je široko
okoli 5 km in dolgo 18 km. Površje na severnem delu Murskega polja je korodirano in
rahlo jamasto ter se med Radenci in Vuþjo vasjo þleni v pleistocenske pešþene in
holocenske prodnate terase, nastale s prestavljanjem Murine struge v višji desni breg. Ob
Muri se nahaja 8 – 10 m debel nanos kvartarnega peska, ki na obmoþju naselja Križevci pri
Ljut. potone pod holocensko pešþeno - ilovnato teraso. Dolvodno od Vuþje vasi neizraziti
pleistocenski pešþeno - ilovnati terasi potekata skozi naselja Buþeþovci, Stara Nova vas in
Iljaševci. Na nižji terasi se nahajajo njive, travniki in logi, na višji pa naselja in prometna
infrastruktura. Pri Lukavcih se terasi spustita s 187 m na 175 m, na okoli 4 km širok vršaj.
Vršaj je iz holocenskega proda in peska. Prekrit je s plastmi ilovice, ki so tu debele od 8 do
10 m. Za svojo dejavnost jih izrablja tovarna strešne kritine Tondach Slovenija d.o.o. v
Borecih. Vršaj sekajo rokavi stare Mure: Murica, Sirotka in Kozarica. (Belec, 1968;
Slovenija..., 1998; Roškar, 2007, str. 58-60; Kokol, 2008, str. 15-16)
Slovenske gorice: So terciarno (miocen) griþevje, razvodno obmoþje med ravninama Drave
in Mure. Nizka razvodna slemena (do 400 m) z glavno slemenitvijo SZ - JV prekinjajo
vmesne doline. Pravokotno na glavno slemenitev je oblikovana mreža potokov in vmesnih
grebenov. Proti jugu se spušþajo v kvartarne prodnate nanose Drave, ki so jih reke
razrezale v ravne reþne doline. Nekoþ so bile zamoþvirjene, danes so osušene in kmetijsko
izrabljene. Pomurske Slovenske gorice imajo najveþji obseg na zahodu (Radenci Gorišnica: 25 km). Zožujejo se proti vzhodu, kjer se dolina Šþavnice odpre ravnini
Murskega polja (Ljutomer - Ormož: 15 km). Podeželska poselitev na vrhu slemen ima
obliko razloženih naselij. Na južnih poboþjih prevladujejo vinogradi, in sicer okoli lokalnih
središþ, po katerih se posamezni deli tudi imenujejo (Kapelske, Radgonske, Ljutomerske,
Ormoške gorice...). Na severnih poboþjih prevladuje gozd. Na obmoþju Obþine Križevci
raba tal Slovenskih goric ni tipiþno monokulturna, temveþ pestra. (Slovenija..., 1998;
Roškar, 2007, str. 58-59; Kokol, 2008, str. 17)
- Spodnja dolina Šþavnice: Meja med srednjim in spodnjim tokom Šþavnice se nahaja pri
Slaptincih v Obþini Sveti Jurij. V Obþini Križevci teþe veþji del spodnjega toka Šþavnice.
Višji del doline leži na ravnih, silikatno - prodnatih terasah (pleistocen). Nižji del je iz
proda, ilovice in gline. Ponekod se nahaja samo glina in/ali ilovica. Terase so se bolj
ohranile na prepustnem zatišnem desnem robu doline. Na levih poboþjih so znižane ali
spodjedene. Na nižjih mokrotnih delih doline se pojavljajo travniki, na višjih in bolj suhih
terasah njive, pa gozd in avtocesta. (Slovenija..., 1998; Roškar, 2007, str. 58 - 59; Kokol,
2008, str. 17).
- Radgonsko - Kapelske gorice: Ležijo med Šþavnico in Muro. Mursko polje loþujejo od
Apaškega polja. Obrobni južni del sega v Obþino Križevci z naseljem Zasadi. Netipiþno
nizko, veþinoma glinasto griþevje ni znaþilno vinogradniško, þeprav se pojavljajo tudi
vinogradi, posebno v zadnjem þasu. Prehod iz Slovenskih goric v terase Murskega polja in
Šþavniške doline je tu neizrazit zaradi slabo odpornih, neprepustnih in plazovitih tal.
(Ilešiþ, 1959; Tolmaþ..., 1998; Slovenija..., 1998; Kokol, 2008, str. 16-17).
- Ljutomerske gorice: V Ljutomerskih goricah prevladujejo laporji, gline, laporovci in
laporji z vložki peskov. Padavinska voda veþinoma odteþe v površinske vodotoke. V
Obþini Križevci se nahaja le majhen del, na robu naselja Gajševci ob Gajševskem jezeru.
Površje se JZ-no od jezera le poþasi vzpenja. Raba tal je pestra in poselitev redka.
(Geološke razmere, 2007, str. 2)
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Podnebje
Obþina Križevci ima zmerno celinsko podnebje vzhodne in JV-ne Slovenije, obpanonsko
podnebje Pomurja, ki je najbolj sušno in poleti najtoplejše v Sloveniji. Zanj so znaþilno
moþnejši kontinentalni vplivi z vzhoda (vroþa poletja, mrzle zime) in celinski padavinski
režim. Severni vetrovi prinašajo hladen zrak s polarnih obmoþij, južni vetrovi pa tople
vlažne zraþne mase z juga iznad Sredozemskega morja ali Sahare. Kontinentalnost je
izrazitejša na Murski ravnini. V primerjavi z zmernim celinskim podnebjem Slovenije so
povpreþne januarske temperature nižje (med 0 in –4°C) in julijske višje (nad 22°C). S
spreminjanjem podnebja se slabi kontinentalnost in se krepijo zmerno-sredozemske poteze
padavinskega režima. Podnebje postaja bolj toplo in sušno, razen v jeseni, ko je bolj toplo
in vlažno. Zlasti po letu 1990 je opazno narašþanje temperatur, manjšanje povpreþne letne
temperaturne amplitude in rahlo upadanje koliþine padavin. (Kokol, 2008, str. 18; Ogrin,
2009; ARSO, 2011; SURS, 2011)
Obmoþje najbolj ogrožajo poletna suša (2. cona pomanjkanja vode v kmetijskih tleh),
poletne toþe in neurja ter obþasne spomladanske pozebe (Oikos, d.o.o., 2008).
Temperaturni obrat: Najpomembnejši modifikator lokalnih podnebnih razmer je relief, ki
vpliva na oblikovanje termalnega pasu s temperaturnim obratom, ter oddaljenost od rek
Mure in Šþavnice, ki vpliva na pogostost megle. Termalni pas se zaþne oblikovati nekaj
deset metrov nad dnom doline ali ravnine. Obmoþje, ki je 50 m nad ravnino, ima ugodne
razmere za vinogradništvo. Termalni pas se v Obþini Križevci oblikuje na SZ-u obþine,v
naselju Zasadi, ki se dviga od 20 do 25 m nad Mursko ravnino. Vendar je griþ prenizek in
razmere za vinogradništvo niso dovolj ugodne kakor v sosešþini (obþine Radenci, Sveti
Jurij in Ljutomer). Termalni pas se pojavlja vse leto. Sonþno obsevanje je za okoli 20 ur
daljše kot na ravnini. Najveþje razlike se pojavljajo aprila, maja, v poznem poletju in v
zgodnji jeseni, ko se v nižinah pojavlja radiacijska megla. V termalnem pasu je manj dni z
meglo in s slano, posebno v avgustu in septembru (oktober: termalni pas: 2 - 4 dni z meglo,
Mursko polje: 9 - 13 dni). Povpreþni zadnji dan s slano se na Murskem polju pojavi v
zadnji dekadi aprila, v termalnem pasu pa konec marca ali v zaþetku aprila. (Žiberna, 1996,
str. 13-15)
Temperature: Temperature so visoke poleti, kar poveþuje izhlapevanje vode in prinaša
pogoste suše. Aprilske temperature na zaþetku vegetacijske dobe so višje od oktobrskih,
kar je ugodno za poljedelstvo (Oikos, d.o.o., 2008). Povpreþna temperatura je v obdobju
1981 - 1990 za Mursko Soboto znašala 9,2 °C. V obdobju 1991 - 2000 je narasla na 10,2
°C ter leta 2009 na 10,9 °C (SURS, 2010). Povpreþna temperatura za obdobje 1971 - 2000
znaša od 10 do 12 °C; na griþevju je nižja (med 8 in 10 °C). Najtoplejša meseca sta julij in
avgust. Povpreþna julijska temperatura se giba med 20 in 21 °C. Najhladnejši so meseci
december, januar in februar. Povpreþna januarska temperatura se med -2 in 0 °C.
Absolutna najvišja temperatura zraka s povratno dobo 50 let znaša od 38 do 40 °C, le na
griþevju dve stopinji manj. Absolutna najnižja temperatura je bila povsod enaka in je
merila od -30 do -27 °C (ARSO, Atlas okolja, 2010). Nižine z njivami se poleti moþneje
ogrejejo. Segrevanje se stopnjuje od pozne pomladi, doseže vrh poleti in se nadaljuje v
zgodnjo jesen. V nižinah so oktobrske temperature izenaþene z aprilskimi, medtem ko so v
griþevju nižje. Temperaturne razlike se poveþujejo od zahoda proti vzhodu. (Žiberna,
1996; ARSO, Atlas okolja, 2010)
Jasni, sonþni dnevi: Povpreþje sonþnih dni za Mursko Soboto znaša za obdobje 1981 1990 49 dni in za obdobje 1991 - 2000 54 dni (SURS, 2010). Poleti prevladujejo sonþni
dnevi z oblaþnostjo pod 20 % (Gornja Radgona,1991 - 2001: 60,7 dni). Njihovo število in
razporeditev je ugodna. Najveþ jih je v juliju in avgustu ter v juniju in septembru.
Bogastvu sonþne energije v Pomurju dosega 4.200 MJ/m2, kar je 4,5 % veþ kot je
povpreþje Slovenije (4.012 MJ/m2). Slovenske gorice so deležne veþjih ali manjših
vrednosti, odvisno od ekspozicije. Radenci imajo na primer povpreþno le 12 meglenih dni
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(Ivanuša, 1962) in povpreþno 1.785 ur sonþnega obsevanja na leto (od 25 do 45 % veþ kot
kotline v osrednji Sloveniji). (Spodnje Podravje..., 1996; Kokol, 2008, str. 19).
Padavine: Povpreþje skupnih letnih padavin za Mursko Soboto za obdobje 1981 - 1990
znaša 804 mm, za obdobje 1991 - 2000 pa 806 mm. Leta 2009 je padlo 989 mm (SURS,
2010). Padavinski režim je kontinentalni. Povpreþno pade na leto od 800 do 1000 mm
padavin (Radenci: 850 mm), najmanj v Sloveniji. V primerjavi s slovenskim povpreþjem
(1.570 mm) je padavin do polovico manj. Najveþ padavin pade v poletnem þasu (okoli
tretjina), kar je ugodno za kmetijstvo, saj je takrat potreba po vodi najveþja. Neugodno je,
da se pojavljajo kot konvekcijske padavine, kar lahko vodi do razvoja neviht s toþo. Okoli
55 % padavin pade v vegetacijski dobi (maj – september), kar je ugodno za poljedelstvo.
Najmanj padavin je pozimi (25 %). Jesenske in spomladanske koliþine so približno enake
(Oikos, d.o.o., 2008).
Preglednica 3: Povpreþni letni meteorološki podatki za meteorološko postajo Murska Sobota.
KAZALEC / OBDOBJE
Povpreþna letna temperatura zraka ( °C)
Skupne letne padavine (mm)
Povpreþna relativna vlažnost (%)
Število dni z dežjem (0,1 mm in veþ)
Število dni s snegom (0,1 mm in veþ)
Število dni z nevihto
Število dni s toþo ali sodro
Število dni s snežno odejo
Povpreþna oblaþnost v desetinah
Število jasnih dni
Število oblaþnih dni
Število ur sonþnega obsevanja
Prevladujoþa smer vetra (stopinje)
Pogostost vetra (%)

1981-1990
9,4
804
79
120
22
37
1
37
6
49
118
1941
270
10,6

1991-2000
10,2
806
79
120
18
35
2
44
5,9
54
115
2020
0
7,2

2009
10,9
989
77
123
17
40
3
28
6,2
48
125
1935
315
8,7

Vir: SURS, 2010.
Grafikon 1: Povpreþne meseþne temperature
zraka za meteorološko postajo Murska Sobota.
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Grafikon 2: Meseþne padavine za meteorološko
postajo Murska Sobota.
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Vir podatkov: SURS, 2010.

Toþa se pojavlja skoraj vsako leto. Pogosta je na slemenih in privetrnih poboþjih, redkejša
je v zatišnih dolinah, tako kot vse padavine. Moþni nalivi lahko poleti povzroþijo poplave.
Zaradi moþnega izhlapevanja so zlasti julija in avgusta (sicer najbolj namoþena meseca v
letu) pogoste suše. (Ogrin, 2002; Kokol, 2008, str.18)
Neugodna je visoka variabilnost padavin (30 %) z možnostjo hudih suš ali katastrofalnih
poplav. Sneg obiþajno pade v prvi polovici decembra in skopni do prve polovice marca.
Zaradi velike evapotranspiracije ima Pomurje najmanjši odtoþni koliþnik v Sloveniji;
povpreþno odteþe le þetrtina vseh padavin. (Žiberna 1996, str. 9-10; Površinski vodotoki...,
1998; Kokol, 2008, str. 19)
Vetrovi: V Pomurju ne izstopa nobena smer vetra. Hitrosti so majhne, redko dosežejo 4
bufore (5,5 - 7,9 m/s). Smer vpliva na temperaturo zraka. Severni in SV-ni vetrovi se
pojavljajo od januarja do aprila ter so lahko zelo hladni (iz polarnih obmoþij). Med majem
in avgustom pihajo veþinoma SV-ni vetrovi. (Ogrin, 2002; Kokol, 2008, str. 19)
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Hidrogeografske znaþilnosti
Vodovje: Obþina Križevci leži v povodju ýrnega morja, v poreþju reke Mure, ki je glavna
površinska vodna žila Pomurja. Vendar ne teþe þez ozemlje obþine. Na njenem ozemlju so
vidni ostanki njenega delovanja: mrtvi rokavi in suhe struge. Veþji vodotok, ki teþe po
ozemlju obþine, je Šþavnica. Ostali vodotoki: Lipnica, Turja, Globetka, Kozarica, Virje in
Murica so manjši. Kot hudourniški pritoki Šþavnice so nekoþ meandirali. Kasneje so bili
poglobljeni in regulirani. Ob nalivih in kopnenju snega narasejo, ob poletni suši lahko
presahnejo. Njihova imena so ponekod zaradi umetnih posegov netoþna. Zaradi majhne
koliþine padavin in moþnega izhlapevanja imajo zelo majhen odtoþni koliþnik (okoli 30
%). Veþina je onesnaženih zaradi kmetijske dejavnosti (živinorejske farme) in poselitve
(komunalne vode). Onesnaženost se med letom spreminja glede na velikost odtoka.
Najmanjša je ob velikih pretokih spomladi in jeseni, najveþja je ob nizkih pretokih pozimi
in poleti.
- Mura: Mura je najveþja reka v Pomurju in tretja najveþja slovenska reka. Nekoþ se je
cepila na rokave in zaradi tektonskega premikanja prestavljala tok. Danes teþe okoli 20 km
južneje od prvotnega toka. Za sabo je pustila mrtve rokave.. Izvira v Avstriji, najveþ vod
zbere iz Centralnih Alp. V Slovenijo vstopa pri Cmureku. V Pomurju je nižinska reka, ki
ima kot izvorna alpska reka snežni reþni režim. Višek reþnega pretoka se pojavi na
prehodu pomladi v poletje (april - junij), ko se topi sneg, in nižek pozimi zaradi zadržka
snega. Velike junijske vode so ugodne za namakanje. Poleti zaradi visokih temperatur in
izhlapevanja vodostaj upade. Novembra zaradi jesenskih padavin in manjšega izhlapevanja
rahlo naraste. Pretok Mure pri Cmureku znaša povpreþno 153 m3/s, vendar zelo niha (04.
12. 1989: 40,5 m3/s, 17. 07. 1972: 1.205 m3/s) (Kokol, 2008, str. 21). Od Murinega pretoka
je odvisno stanje podtalnice, ki je najpomembnejši vir pitne vode v Pomurju. Ugodna je za
hidroenergetsko rabo (prvi naþrti so med prvo svetovno vojno pripravili Madžari, danes je
naþrtovanih osem vodnih elektrarn na þrti Ceršak - Gibina). Njeno moþ so nekdaj izrabljali
plavajoþi mlini. Mura je onesnažena reka, ki se na Radgonsko - Radenskem obmoþju
uvršþa v 2.-3. kakovostni razred. (Dešnik, 2007; Horvat, Verbiþ, 2007; Kokol, 2008, str.
20-21)
- Šþavnica: Šþavnica je tretja najveþja reka v Pomurju (56 km). Izvira v Zgornji Velki (360
mnv) v Obþini Šentilj v Slovenskih goricah. Teþe vzporedno z Muro in se vanjo izliva pri
Gibini (Obþina Razkrižje: na 175 mnv). Preþka osem obþin: Šentilj, Sv. Ana, Gornja
Radgona, Radenci, Sveti Jurij, Križevci, Ljutomer in Razkrižje. Vode zbira v Avstriji ter iz
hudournikov in grab v Slovenskih goricah ter na Murskem polju. V srednjem in spodnjem
toku teþe ob zahodni in južni meji Obþine Križevci, kjer je oblikovana v umetni vodni
zadrževalnik Gajševsko jezero, povezan s suhim zadrževalnikom Bolehneþici. JV-no od
obþine ima povpreþni letni pretok 2,44 m3/s, povpreþni nizek letni pretok pa 0,06 m3/s
(Oikos, d.o.o., 2008). Ima dežno – snežni pretoþni režim. Spomladanski snežni dežni višek
(februar, marec) prekaša jesenskega deževnega (november). Zaradi moþnega izhlapevanja
in izsušenih tal je poletni višek padavin neizrazit. Maja zaþne voda upadati, najnižja je
avgusta in septembra. Meseþna odstopanja vodostaja od dolgoletnega povpreþja so velika
(7. avgust 1974: 0,6 m3/s; 15. julij 1972: 48,7 m3/s) (Kokol, 2008, str. 23). V þasu
intenzifikacije kmetijstva v 1970-ih letih so poplavljanje Šþavnice poskušali omejiti z
razliþnimi posegi (regulacija, visoko-vodni nasipi, poglabljanje, melioracijski jarki, tri
umetne zajezitve: Negovsko, Blaguško in Gajševsko jezero, suhi zadrževalnik
Bolehneþici). Kljub temu poplavna ogroženost ni popolnoma odpravljena. Do naselja
Spodnja Šþavnica ima reka naravno strugo in veþji strmec (15 km), ostali del struge (40
km) je reguliran in izravnan. Ob srednjem toku se na tektonskem prelomu med Spodnjo
Šþavnico in Oþeslavci pojavljajo slatinski izviri. Šþavnica je ena najbolj onesnaženih rek v
Sloveniji. V spodnjem toku je genotoksiþna. V okolici Ljutomera jo je v preteklosti
onesnaževala kanalizacija in nepreþišþene kužne vode usnjarne Ljutomer. S þistilno
napravo (ýN Ljutomer) se je stanje izboljšalo (iz 4. kakovostnega razreda na 3. - 4. razred)
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(Roškar, 2007, str. 41; Kokol, 2008, str. 23; Oikos, d.o.o., 2008). Leta 2005 je imela slabo
kemijsko stanje pri Pristavi pri Ljut. (presežene dovoljene vrednosti pesticidov). Zaradi
kombinacije slabih nevtralizacijskih in regeneracijskih sposobnosti (nizek pretok,
ekstremno nizki so poleti) ob obremenitvah predvsem s strani kmetijstva je Šþavnica
izjemno ranljiva reka (Oikos, d.o.o., 2008).
- Murica: Murica (tudi Mirica, Sirotka) je 25 km dolg, sonaravno urejen potok Murskega
polja. Izvira v Bunþanih (Obþina Veržej) v obdobju visoke podtalnice. Vodo zbira iz
melioracijskih jarkov. Preþka Obþino Križevci ter se izliva v Šþavnico pred Pristavo pri
Ljut.. Škodi ji toplotno onesnaženje izpustov termalne vode iz bazenov Term Banovci
(mrþes, sušenje dreves). Njen zgornji tok predstavlja mejo med obþinami Križevci, Veržej
in Ljutomer. (Roškar, 2007, str. 37-38)
- Lipnica: Izvira v Radgonsko - Kapelskih goricah. Vode zbira iz melioracijskih jarkov. V
naselju Selišþi (Obþina Sv. Jurij) priteþe v Šþavniško dolino, kjer do naselja Berkovski
Prelogi meandira v delno pešþenih tleh ob gozdu. Nato je do izlitja tehniþno urejena in
onesnažena. Preþka travnike in polja vzporedno z osuševalnimi kanali in Šþavnico,
nazadnje ob zunanji strani nasipa Gajševskega jezera. (Roškar, 2007, str. 38)
- Globetka: Je manjši potok, porasel veþinoma z jelšo. Ponekod je bila zasipana, zato
prihaja do netoþnosti na kartah. Izliva se v Lipnico ob nasipu Gajševskega jezera. Del
struge se pojavi med Lukavškim logom in Ljutomerom, kjer se onesnažena izliva v
Šþavnico. (Roškar, 2007, str. 38)
- Kozarica: Je tehniþno urejen potok, ki se izliva v Murico. Ponekod se ga zamenjuje z
Murico. Na posameznih odsekih se pojavljajo habitati pižmovk. Potok onesnažuje
kmetijstvo in odpadne vode iz bližnjih naselij. (Roškar, 2007, str. 39)
- Dravlen: Je reguliran potok, v naselju Križevci. Utrjen je z betonom. Izvira v zgornjem
delu Murskega polja. Napaja že skoraj nasipano mokrišþe za naseljem. Pred posegi se je
razlival po spodnji terasi in kot podtalnica ogrožal kleti. Med njivami in travniki je
sonaravno urejen, porašþen s trstjem in sestoji jesenov in bele vrbe. Vodotok onesnažujejo
fekalije iz gospodinjstev in kmetij. (Roškar, 2007, str. 39)
- Turja: Izvira v Slovenskih goricah. Sonaravno urejena teþe po ravnini med njivami, nad
katero se dvigajo gozdnate Ljutomersko - Ormoške gorice. Intenzivneje je regulirana pred
izlivom v Šþavnico. Vodo pridobiva z Ljutomersko - Ormoških goric ter iz melioracijskih
jarkov. (Roškar, 2007, str. 39)
Stojeþe vode: Na jugu obþine leži Gajševsko jezero, umetnega nastanka. Umetnega izvora
so tudi številne mlake v opušþenih glinokopih in gramoznicah, kjer vodna gladina oznaþuje
raven podtalne vode. Nekoþ veþkrat poplavljena in mokrotna dolina Šþavnice in Mursko
polje sta danes prepredena z drenažnimi jarki, katerih obþasna voda priteþe v Šþavnico. V
griþevju je zaradi nepropustnosti tal vode v preteklosti veþkrat primanjkovalo. Dežnica in
snežnica odtekata površinsko v doline in grape. Obmoþje obþine ima pomembno zalogo
podzemne vode, ki je zaradi tanke zašþitne plasti izpostavljena zlasti površinskemu
onesnaževanju. (Roškar, 2007, str. 40 - 61; Kokol, 2008, 19-20; Obþina Križevci, 2010)
Naravnih jezer v obþini ni, se pa na Murskem polju pojavljajo mrtvice in stari rokavi Mure
in potokov, obþasno napolnjeni z vodo. Zanje je znaþilna svojevrstna flora, imajo visok
biotski potencial. Izginevajo zaradi pridobivanja novih njivskih površin. Najveþja stojeþa
voda je umetno Gajševsko jezero. Krajinska posebnost so manjše opušþene gramoznice ter
manjše mlake in jezera v nekdanjih glinokopih sredi zaplat gozda v Borecih. Vodna
gladina v njih oznaþuje raven podtalnice. Ekološki sistem je svojevrsten, pomembna za
gnezdišþa ptic in zatoþišþa drugih živali. Obmoþje glinokopov (Boreci) je zaradi varovanja
habitata ogroženih živalskih vrst uvršþeno na seznam naravnih vrednot, širše obmoþje pa
kot obmoþje Natura 2000 SCI Boreci (SI3000147) in ekološko pomembno obmoþje
Boreci. Mlaka Kamešnica pri Športnem centru v Križevcih je urejena za potrebe ribištva.
(Roškar, 2007, str. 63; Oikos, d.o.o., 2008; Obþina Križevci, 2008 - 2010)
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- Gajševsko jezero (0,77 km2; 0,63 mio m3): Je najveþja stojeþa vodna površina ob robu
doline Šþavnice. Zajezeno je bilo leta 1975/76. Ime je dobilo po bližnjem naselju Gajševci.
Je plitvo, pretoþno z zamuljenim dnom, rjavkasto in motno. Stalna kota ojezeritve je pri
184 mnv. Od okolice ga loþijo visoki nasipi (dolgi 2,88 km), utrjeni z lomljenim kamnom
in žiþnato mrežo. V njem so se naselile številne rastline in živali, ob njem gnezdijo ptice,
porašþeno je z moþvirnim rastlinstvom. Privlaþno je za rekreacijo (tek, nordijska hoja,
sprehajanje, ribolov, kolesarjenje po nasipu z urejeno potjo). Kakovost vode je slaba. Ima
prevelike vsebnosti fosforja in nitratov. Zaradi prevelike produkcije planktona prihaja do
pomanjkanja kisika in svetlobe. Leta 2006 je bilo uvršþeno med hiperevtrofna jezera
(najslabši kakovostni razred). Onesnažuje ga Šþavnica, preobremenjena s hranili s
kmetijskih površin. Kljub temu je pomemben ekosistemski, estetski, turistiþni in
rekreativni element v obþini. (Roškar, 2007; Oikos, d.o.o., 2008)
- Suhi zadrževalnik Bolehneþici: Urejen je na prehodu reke Šþavnice v njenem spodnjem
toku. Nahaja se v obþinah Sveti Jurij (Bolehneþici) in Križevci (naselje Berkovci). Kot
protipoplavna zašþita za naselja zadržuje visoke vode Šþavnice, ko se gladina vode v
Gajševskem jezeru bliža maksimumu (aktivira se zapornica na reki ob vzhodnem nasipu
objekta). Zadrževalnik lahko zadrži 4 milijonov m3 vode. (Roškar, 2007)
Podzemne vode: Bogata zaloga podtalnice Murskega in Ljutomerskega polja se nahaja v
debelih terciarnih in kvartarnih nanosih Mure. Najveþje zaloge so v Vuþji vasi. Vendar se
njena gladina niža (v obdobju 1980 – 1995: za 20 - 25 cm, od zaþetka 20. stoletja: za 2 m).
Vzrok je sprememba rabe tal v poreþju Mure (regulacije, gramozne jame, osuševalni jarki
ipd.), manj visokih pretokov in kratkotrajnih poplav. Vedno veþ je dolgotrajnih suš. S
spremenjenim odtoþnim režimom Mure se spreminja tudi nivo podtalnice. S kemiþnimi
sredstvi in mineralnimi gnojili (nitrati, fosfati, pesticidi, organske in amonijeve spojine)
podtalnico ogroža kmetijstvo. Problemi z oskrbe prebivalstva z neoporeþno pitno vodo iz
podtalnice se lahko pojavijo zlasti v þasu suše. (Ogrin, 2004, str. 210–211)
Merilna postaja podzemne vode za Mursko polje se nahaja v Kljuþarovcih pri Ljut.. Leta
2004 je letni srednji vodostaj podzemne vode meril 283 cm, visok vodostaj pa le 185 cm.
Povpreþno se gibljejo okoli 300 cm. Ker so vodonosniki blizu površja, so izpostavljeni
onesnaženosti. Podtalnica je obremenjena z linijskimi (ceste, železnice...), toþkovnimi
(odlagališþa) in ploskovnimi viri onesnaževanja (naselja, kmetijstvo). (Oikos, d.o.o., 2008)
Merilno mesto za merjenje kakovosti talne vode se nahaja v Vuþji vasi, kjer je manjše
þrpališþe pitne vode. Leta 2004 - 2005 je bilo kemijsko stanje ustrezno (tak rezultat sta
dosegli samo dve merilni mesti v Pomurju) in ni v nobenem elementu negativno presegala
standardov kakovosti. Drugo najbližje merilno mesto so Zg. Kraplje (vzhodno od obþine),
kjer je bila kakovost vode slaba. V Pomurju je skupno kemijsko stanje talne vode oznaþeno
kot slabo predvsem zaradi previsoke vrednosti nitratov in atrazina. (Oikos, d.o.o., 2008)
V Obþini Križevci se nahajata podzemno vodno telo Murska kotlina in podzemno vodno
telo Vzhodne Slovenske gorice. Prvo se nahaja na vzhodu obþine in ga sestavljajo trije
tipiþni vodonosniki: v prodno pešþenem zasipu Mure (medzrnski - obširni in srednje do
visoko izdatni vodonosnik), v terciarnih sedimentih (medzrnski - lokalni ali nezvezni
izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosnik), in termalni
vodonosnik v globljih terciarnih sedimentih in predterciarni podlagi (medzrnski in
razpoklinski - lokalni ali nezvezni izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do srednje
izdatni vodonosnik). Drugo se nahaja na zahodu obþine. Sestavljajo ga trije vodonosniki: v
prodnih, pešþenih in meljnih plasteh kvartarne in terciarne starosti (medzrnski - lokalni ali
nezvezni izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosnik), v
vezanih in nevezanih sedimentih terciarne starosti (medzrnski in razpoklinski - manjši
vodonosnik z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode), ter v globljih terciarnih
sedimentih in predterciarni podlagi (medzrnski in razpoklinski - lokalni ali nezvezni
izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosnik). (Oikos, d.o.o.,
2008).
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Regulacije, namakanje in vodovarstvena obmoþja
Regulacija Mure: Konec 19. stoletja so bili izvedeni prvi poskusi regulacije Mure.
Poplavljanje so omejili na ožji pas ob reki, na njeno najnižjo teraso. V Avstriji so bile
regulacije izvedene tudi za namen izkorišþanja reþnega energetskega potenciala. V
Sloveniji so bile regulacije postopne in manj sistematiþne. Visokovodni nasipi so zmanjšali
obseg poplav in poveþali pretoþni profil reke. Struga je postala ožja, prevladuje umetno
korito, tok je krajši, padec in hitrost sta veþja, veþja je tudi transportna moþ reke. Ker so
bregovi obloženi z betonskimi in kamnitimi bloki, erozije ni ali je omejena. Intenzivno se
poglablja le reþno dno (1970 – 2000, pri Cmureku: za 1,2 m). Zmanjšala se je pojavnost
srednjih in visokih vod, manj je pretokov v reþne rokave in razlivanja preko poplavnih
površin. ýas infiltracije vode v tla je krajši. Posledica je poþasno obnavljanje podzemnih
zalog vod v reþnem prostoru. Poplave leta 2005 so opozorile tudi na škodljivost posegov
kot je gradnja objektov na spodnji terasi in dotrajanost nasipov na robu naselij. (Globevnik,
2007; Roškar, 2007, Kokol, 2008, 21)
Regulacija Šþavnice: Pred regulacijami Šþavnice in okolice so v dolini Šþavnice
prevladovali vlažni travniki. Stalna zasiþenost z vodo je onemogoþalo poljedelstvo in
spodbujala konjerejo. Danes je od suhega zadrževalnika Bolehneþici do izliva v Gajševsko
jezero struga Šþavnice (2,6 km, prevodnost korita 76 m3/s) premoþrtna in ima poglobljeno
dno. Od Žnidariþevega mlina do vtoka v jezero teþe vzporedno z regulirano Lipnico, v
katero se preþrpava voda iz Šþavnice, kadar je to potrebno. Do Gajševskega jezera (1,5
km) je reþna krajina podvržena zakonitostim tehniþnih ureditev. Vodotoka sta medsebojno
loþena z visokim nasipom. V okolici so obdelana polja in naselja, ki so kljub protipoplavni
zašþiti obþasno poplavljena. (Roškar, 2007; Kokol, 2008, str. 23)
Vodovarstvena obmoþja: Po Metodologiji za doloþitev vodnih zemljišþ in gospodarjenja z
njimi je vodni prostor razdeljen na: vodna obmoþja, vodni svet, ter zavarovana in
vodovarstvena obmoþja. V vodnih obmoþjih, ki so javno dobro in v lasti države, prihaja do
neposrednega delovanja voda vsaj enkrat na leto. V Obþini Križevci so to obmoþja
vsakoletnih poplav med Muro in desnobrežnim visokovodnim nasipom, rokavi, mrtvice in
mokrišþa, struge vodotokov, Gajševsko jezero, in vodni zadrževalnik Bolehneþici z
obalnim obmoþjem. Raba je možna le, þe ni ogrožena vodnogospodarska in ekosistemska
funkcija obmoþja. Vodni svet, ki je lahko v državni ali zasebni lasti, se nahaja na obmoþjih,
na katerih se zaradi posrednega ali obþasnega intenzivnega delovanja vod oblikujejo
razmere, pomembne za vodni režim. To so obmoþja pribrežja in obal ter poplavna in
erozijska obmoþja. V obþini se nahajajo na desnem bregu Mure ter na poplavnem obmoþju
v þasu izjemno visokih voda Šþavnice, na obmoþju nad zadrževalnikom Bolehneþici, ter na
poplavnih obmoþjih desnih pritokov Šþavnice. Varovalni ukrepi dovoljujejo le dejavnosti,
ki so na ekološki in krajinski ravni skladne z vodnim okoljem. Zavarovana in
vodovarstvena obmoþja so namenjena intenzivnemu varovanju koliþini in kakovosti voda
in vodnega okolja. Mednje se uvršþajo vodozbirna obmoþja vodnih virov pitne vode in
površine, zavarovane zaradi ohranjanja naravnega vodnega okolja. V obþini se nahajajo v
bližini þrpališþ pitne vode Vuþja vas in Lukavci. Najožji vodovarstveni pas je v državni
lasti, širši pa v državni ali zasebni lasti. Vzpostavljen varstveni režim dovoljuje rabo, ki jo
urejajo obþinski odloki. (Juvan, 1996, str.43 - 47)
Namakanje: Namakanje je velik porabnik vode. Najveþja poraba, ponavadi v sušnem
vegetacijskem obdobju, obiþajno sovpada z nizko kapaciteto vodnega vira. V Pomurju so
zaradi snežnega režima in velike vodnatosti Mure razmere za namakanje kmetijskih
površin ugodnejše kot drugod v Sloveniji. Poleti je možno neposredno þrpanje vode, in
sicer z minimalnim vplivom na vodno bilanco. Na obmoþju obþine so na desnem bregu
Mure v 90-ih letih 20. st. predvideli za namakanje okoli 500 ha kmetijskih površin. (Juvan,
1996, str. 43 - 47)

16

Pedogeografske znaþilnosti
Na Murskem polju se pojavlja lahka pešþena in prodna prst. Ob Muri prevladuje obreþna
in oglejena prst na produ in pesku, drugod pa psevdooglejena prst na glini in pesku
(Geografski atlas..., 1998; Oikos, d.o.o., 2008). Velika propustnost tal pospešuje sušnost, ki
jo povzroþa podnebje. Prst je topla, lahka in sorazmerno rodovitna. V dolini Šþavnice se
nahaja oglejena in obreþna prst na glini in ilovici (Geografski atlas Slovenije, 1998),
prevladuje zelo vlažna in kisla ilovnata prst.
Zaradi intenzivnega kmetovanja prihaja do degradacije tal, predvsem zbitosti tal in
ploskovnega onesnaženja z vnosi mineralnih in organskih gnojil. Do izgube prsti prihaja
zaradi spremembe namembnosti zemljišþ, z izloþanjem prsti iz naravnega okolja ter s
prepreþevanjem opravljanja vseh njenih funkcij. V ospredju so navzkrižja interesov med
ohranitvijo naravnega okolja, intenzifikacijo kmetijstva in potrebami po površinah za
urbani naþin življenja. (Roškar, 2007, str. 60)
Med pedogenetskimi dejavniki v Obþini Križevci izstopajo matiþna podlaga, relief in
hidromorfne razmere. Matiþna podlaga so nekarbonatne kamnine, revne z bazami brez
apnenþastih sestavin: na Murski ravnini silikatni prod in pesek ter v Slovenskih goricah
glina in ilovica, ki sta spolzeli z griþevja. ýeprav so za Slovenske gorice sicer znaþilni
raznoliki terciarni sedimenti, se v Obþini Križevci pojavljata predvsem glina in ilovica.
Kislost tal zaradi kisle podlage v Šþavniški dolini stopnjujejo hidromorfne razmere. Na
prsteh, ki so kmetijsko obdelane, je kislost manjša. Najveþ njiv se v obþini pojavlja na
prodnatih in pešþenih tleh Murskega polja. Na glinenih in ilovnatih tleh Šþavniške doline
in griþevja so pogostejše hidromeliorirane njive in travniki. Njivska raba je bila tu
omogoþena šele z izsuševalnimi ukrepi. Zaradi moþnega vpliva reliefa in vodnih razmer na
razvoj prsti se v obþini pojavljajo tri skupine prsti: prsti na Murskem polju, prsti v dolini
Šþavnice in na griþevju Slovenskih goric. (Lovrenþak, 1994; Roškar, 2007, str. 60; Kokol,
2008, str. 25)
Prsti na Murskem polju: Tik ob Muri (1 do 5 km širok pas) prevladujejo plitve obreþne in
oglejene prsti na produ in pesku (tekstura: pešþena do prodnata), ki so v procesu nastajanja
in humifikacije. Ker se voda nahaja blizu površja, lahko v prsti poteka oglejevanje. Na njih
uspevajo topoli, vrbišþa, travniki in redkeje gozdovi. Pri kmetijsko obdelanih se zgornji
obdelovalni A horizont Ap-AC-C ostro loþuje od prehodnega AC. Antropogeni vpliv se
kaže v kemiþni lastnosti tal, ki so evtriþna, kljub silikatni matiþni podlagi. Na robu
Murskega polja, kjer površje prehaja v griþevje, in na manjših zaplatah v dolini Šþavnice
so tla za kmetijstvo najugodnejša (obreþna tla z ilovnato pešþeno teksturo, koluvialna rjava
prst). Obreþna tla so globlja od 25 cm, v primeru, da je v njih veþ ilovice, do 40 cm. Na
njih je možna vsaka kmetijska raba. Koluvialna rjava prst je spolzela z griþevja v nižino.
Po fizikalnih in kemiþnih lastnosti je za obdelovanje kvalitetna, primanjkuje ji le kalcij,
nagnjena pa je tudi k izpiranju. (Lovrenþak, 1994; Vovk, 1996, str. 12; Kokol, 2008, str.
26).
Prsti v Šþavniški dolini: Za Šþavniško dolino so znaþilne hidromorfne prsti, ki so se ob
osuševalnih ukrepih razvile v hidromeliorirane prsti. Prevladujejo hidromorfni distriþni
psevdogleji in oglejene prsti, manj obsežne so rjave koluvialne prsti, ki so spolzele z
griþevja, ter obreþna tla z ilovnato pešþeno teksturo. Distriþni psevdogleji na glini in pesku
(nekarbonatne meljasto - glinaste usedline) se pojavljajo na holocenski ilovnati terasi v
dolini Šþavnice in na Murski ravnini, ob vznožju Radgonsko - Kapelskih goric. Razvijejo
se na obmoþjih zaþasnega zastajanja padavinske vode (slabo prepusten horizont v profilu:
menjavanje anaerobnih procesov, ki prst obarvajo sivo, in oksidacij železovih spojin, ki
prst obarvajo rjavo). Horizont, v katerem ti procesi potekajo je znaþilno sivkasto – rjavkast.
Na ravnem površju je zaradi poþasnega odtekanja vode znaþilna daljše mokra faza, zato so
bolj sivi. Na poboþjih, kjer voda hitreje odteþe, pa so bolj rjavi. Pogosto so zakisani ter
revni s hranili (nizka nasiþenost z bazami). Oglejene prsti so se razvile vzdolž Šþavnice na
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obmoþjih, kjer se v profilu do globine 1 m dolgo zadržuje podtalnica. Zanje so znaþilni
procesi hitre preobrazbe mineralnih delcev (pospešeno kemiþno preperevanje, redukcija).
Globoko oglejene površine z meljasto ilovnato teksturo so bolj primerne za travnike kot za
njive. Rodovitne antropogene hidromeliorirane prsti so se razvile na obmoþjih z
oglejenimi prstmi. S þlovekovim delovanjem (osuševanje, hidromelioracije, globoko
oranje, apnenje) postanejo primerne za kmetijsko dejavnost. Meliorirani mineralni
hipoglej se pojavlja v dolini spodnje Šþavnice, kjer so v globini otoki proda. Zaradi
vdolbinastega reliefa in meljaste teksture voda v profilu zastaja, kar onemogoþa
prezraþenost in prepustnost tal. Brez hidromelioracijskih posegov bi na njih uspevale le
hidrofilne rastline. (Roškar, 2007, str. 60)
Prsti griþevja Slovenskih goric: Razvile so se pod vplivom številnih naravnih dejavnikov
in þlovekovih dejavnostih. Ugodna geološka podlaga in geomorfologija terena sta
pogojevali razvoj rodovitnih prsti, ki so veþinoma zmerno podzolirane. Na obmoþju obþine
se pojavljajo na obrobju Kapelskih goric kot evtriþne prsti, ki so slabo nasiþene z bazami
(pH: pod 5,5). Antropogena rigolana prst se nahaja na nekdanjih ali še aktivnih
vinogradniških obmoþjih in so prisotne tudi v Obþini Križevci. Nastala je z rigolanjem
(globokim oranjem) in izboljšana z gnojenjem. Težko prepustni horizonti so zrahljani.
Mehanska in kemiþna sestava je poenotena. Na njej vinska trta, sadno drevje in druge
kulturne rastline. Zaradi þlovekovega skrbnega obdelovanja in gnojenja se kislost prsti
zmanjša. Kmetijsko usposobljena je primerna tudi za intenzivno poljedelstvo.
(Slovenija…, 1998; Kokol, 2008, str. 25-26)
Rastlinstvo in živalstvo
Rastlinstvo: Potencialno rastje, ki bi uspevalo, þe ne bi nanj vplival þlovek, in je bilo
znaþilno v þasu pred naselitvijo, je na Murskem polju rastje moþvirij, vlažnih travnikov in
gozdov; v dolini Šþavnici združbe vlagoljubnih gozdov in travnikov; ter v griþevju
Slovenskih goric gozdna združba bukve in bele bekice. Najmanj so se ohranile združbe
moþvirij. Gozdov je v Obþini Križevci še okoli 20 %. Veþje površine so bile izkrþene za
travnike in njive. Ostanki nekdanjih poplavnih gozdov so zaradi obsežnih hidromelioracij
izgubili svoj prvotni videz. Najbolj so se ohranili na pleistocenski terasi na prehodu
Šþavniške doline v Mursko polje, med Boreci in Dobravo, kot avtohtona združba ilirsko
hrastovo - gabrovih gozdov (Erythronion - Carpinion). Obmoþje je zašþiteno kot varovana
obmoþja narave po habitatni direktivi (mreža zašþitenih obmoþij Natura 2000), kot
ekološko pomembno obmoþje s pomembno vlogo ohranjanja biotske raznovrstnosti.
Najznaþilnejše drevesne vrste so hrast dob (Quercus robur), beli gaber (Carpinus betulus),
rdeþi bor (Pinus sylvestris), þremsa (Prunus padus), navadna breza (Betula pendula) in
bukev (Fagus sylvatica). Od grmovnih vrst najbolj uspevata leska (Corylus avellana) in
navadna krhlika (Frangula alnus). V mejicah sta najpogostejši vrsti þrna jelša (Alnus
glutinosa) in þrni trn (Prunus spinosa L.). Kot nekdanje orientacijske toþke na ravnini so se
sredi polj toþkovno pojavljajo posamezne lipe ali laški topoli. Lipovcev (Tilia cordata) je
vedno manj. Ob potokih uspevajo habitatni tipi obreþnega vrbovja, jelševja in jesenovja
(Fridl in sod., 1996; Roškar, 2007, str. 64; Kokol, 2008, str. 27, Oikos, d.o.o., 2008;
Obþina Križevci, 2008)
- Mursko polje: Med njivami in travniki uspevajo zaplate floristiþno bogatih gozdov.
Nekoliko bolj strnjeni so le ob Muri, že izven meja obþine. Delež neavtohtone robinije in
hitro rastoþih zasajenih topolov je velik. Pogoste so tudi vrbe in þrne jelše. Med drevesnimi
vrstami, ki predstavljajo le okoli 15 % lesne zaloge, se pojavljajo: veliki in poljski jesen,
brest, þešnja, lipovec, siva jelša, divja hruška, lesnika in druge. S poglabljanjem Murinega
korita in upadanjem nivoja podtalnice v prodnih nanosih se zmanjšuje delež vlagoljubnih
drevesnih vrst. Znotraj obþine se gozdni pas visokih vlagoljubnih listavcev pojavlja ob
sonaravno urejenih vodotokih ter na vlažnih ilovnatih prsteh med Dobravo in Boreci
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(poplavni gozd hrasta doba in belega gabra). Hrast uspeva tudi na svežih rastišþih ali
obþasno poplavljenih logih. (Slovenija…, 1998; Kokol, 2008, str. 27)
- Šþavniška dolina: Naravni ekosistemi na dnu Šþavniške doline so logi z vlogoljubnimi
drevesnimi vrstami. Postopoma so bile izkrþene v þasu osuševalnih del v 1970-ih letih na
raþun poselitve in kmetijskih površin. Nanje so imele najveþji vpliv talne vodne razmere,
posebno višina podtalnice. Nadomestile so jih druge, manj obþutljive pionirske vrste (vrba,
zelnate trajnice, nekatere vrste loþja, irisi, rastlinski plevel), prevladuje pa kulturna krajina
s travniki in manjšim deležem njiv. Le ob melioracijskih kanalih se pojavljajo pasovi
dreves ter zaplate gozda (še iz þasa Franciscejskega katastra). V ožjem pasu ob Šþavnici so
znaþilni jelševi logi ter ostanki poplavnega gozda s hrastom dobom in velikim jesenom ter
vrbe, topoli, siva in þrna jelša. Gozdni rob proti njivam in travnikom je oster. V ohranjenih
vlagoljubnih sestojih ob Gajševskem jezeru se pojavljajo hrast, beli gaber, þremsa, rdeþi
bor, þrna jelša, bukev in leska. Nasip in obrežje jezera porašþa redno košena trava, del
jezera obrašþa visoko šašje in vrbe. Poboþje Ljutomerskih goric nad Šþavnico je porašþeno
z listopadnim gozdom. (Rošnik 2007; Kokol, 2008)
- Slovenske gorice: V Slovenskih goricah se pojavlja prehodno alpsko - panonsko
rastlinstvo. Znaþilna je združba gozda bukve in bele bekice, ki je že moþno izkrþena. Za
nizka in senþna poboþja je znaþilen mešani gozd s hrastom cer in dobom, gradnom, belim
gabrom in pravim kostanjem. Manj je brez, jesena in javorja. Zaradi poletnih suš in pozne
pomladanske pozebe so pogoji za rast bukve neugodni. Izpodriva jo bor, ki je prilagojen
bolj suhemu in kontinentalnemu podnebju. Od iglavcev je avtohton le rdeþi bor. Smreko,
jelko in macesen je prinesel þlovek iz alpskega sveta. (Kokol, 2008, str. 27-28; Hoþevar,
2008)
Živalstvo: Kultivacija in spreminjanje pokrajine je skoraj povsem pregnala veþjo divjad. V
obþini je veliko poljskih živali, razmeroma malo pa gozdnih. Medved, volk in divji prašiþ
(Sus serofa) so izginili, slednji se zopet pojavlja. Od divjih živali se pojavlja naseljena
srnjad (Capreolus capreolus) in poljski zajec (Lepus europaeus), þigar številþnost upada.
Stalno so prisotni lisica (Vulpes vulpes), jazbec (Meles meles), veverica (Sciurus vulgaris),
kuna zlatica (Martes martes L.) in belica (Martes foina Erxleben) (številþnost se poveþuje),
dihur (Mustera putorius) in mala podlasica (Mustera nivalis) (številþnost upada). V zadnjih
letih so prisotni tudi jelenjad (Cervus elaphus) in zelo redka vidra (Lutra lutra L.). Na
obmoþju obþine gnezdi veþ kot 80 vrst ptic, kar je veliko za slovenske razmere. Prisotni so
fazani (Phasianus colchinus), jerebice (Perdix perdix L.) in prepelice (Coturnix coturnix
L.). Na ozemlju obþine gnezdi vsaj devet belih štorkelj (Ciconia ciconia) in ena þrna
štorklja (Ciconia nigra), ki gnezdi obþasno. Zelo upada število kmeþkih lastovk (Hirundo
rustica), v porastu pa so mestne lastovke (Delichon urbica). Najveþ ptic je v gozdovih, kjer
domuje rumenoglavi kraljiþek (Regulus regulus), cikovta (Turdus philomelos), þrna
štorklja in drugi. Ob Gajševskem jezeru so se ob stiku reþne in jezerske vode razvili
biotopi, ki so postali bogato pribežališþe razliþnim vrstam ptic. Ob selitvi in preletu ptic je
tu možno videti ptice kot so ribji orel (Pandion haliaetus L.), belorepec (Haliaetus
Albicilla L.), mali galeb (Larus minutus), skandinavski rdeþeglavi slapnik (Gavia) in
druge. Zanimive gnezdilke jezera so rakar (Acrocphalus arundinaceus), reglja (Anas
Querquedula L.), plašica (Remiz pendulinus), raca mlakarica, þaplje in obþasno navadna
þigra (Sterna hirundo), v zadnjih letih tudi labod (Cygnus olor) ter druge. Od žuželk sta
prisotna dristaviþni spreletavec (Leucorrhinia pectoralis) in þrtasti medvedek
(Callimorpha quadripunctaria), znaþilna za ilirski hrastovo - gabrov gozd Logarovci –
Dobrava. V bližnji vasi Hrastje - Mota (Obþina Radenci), ki se nahaja bližje Muri, gnezdi
velika kolonij sivih þapelj. (Roškar, 2007, str. 22; Oikos, d.o.o., 2008; Obþina Križevci,
2011).
Prodišþa, reþni rokavi, mrtvice in poplavni logi Mure so najbolj pestra in raznovrstna
življenjska okolja, ki se v majhnem obsegu nahajajo tudi na SV-u Obþine Križevci.
Številne rastlinske in živalske vrste tega življenjskega so na seznamu redkih in ogroženih
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vrst. Med njimi so þrna štorklja, breguljke, vodomec, mala þigra, ter razliþne vrste
metuljev, dvoživk, plazilcev in sesalcev. (Dešnik, 2007; Kokol, 2008, str. 28)
Zavarovana obmoþja in naravna ogroženost Obþine Križevci
V Obþini Križevci je evidentiranih veþ varovanih obmoþij:
- dve obmoþji Natura 2000: SCI Boreci (SI3000147) in SPA Mura (SI5000010),
- tri ekološko pomembna obmoþja: Mura-Radmožanci (ID 42100), Boreci (ID 46200) in
Stanetinski in Kupetinski potok (ID 48500),
- dve naravni vrednoti: Boreci – glinokop (evid. št. 7424; ekos, zool; državni pomen) in
Gajševsko jezero (evid. št. 7416; zool, ekos, bot; lokalni),
- tri vodovarstvena obmoþja: vodni viri v Lukavcih, vodni vir v Vuþji vasi in vodni vir
pri naselju Bunþani (Obþina Veržej),
- 58 enot kulturne dedišþine,
- obmoþje kompleksnega varstva kulturne dedišþine oziroma krajinsko pomembno
obmoþje Kapelske gorice.
Za obþino je znaþilna majhna naravna ogroženost. Ogrožena ni ne poplavno, ker so
poplavno ogroženi predeli ob Muri in Šþavnici dovolj oddaljeni, in ne potresno (ima
najmanjšo potresno ogroženost v Sloveniji). Zaradi pretežno ravninskega predela ni
evidentiranih usadov in plazov. Le - ti se lahko pojavljajo le na zahodnu obþine, v delu
Slovenskih goric. (Oikos, d.o.o., 2008)
Krajina
Murska ravan: Ravninski svet Murskega polja v veliki meri oznaþuje kmetijstvo. Sodi med
njivske krajine. Prevladuje pridelovanje koruze in pšenice. Njive sledijo znaþilni parcelni
strukturi in sooblikujejo krajinsko sliko. Dolge obcestne vasi potekajo sklenjeno ob glavni
prometnici. Njive in travniki v vizualnem smislu delujejo kot ploskovni elementi, notranje
jih þleni raznolikost pridelovalnih kultur in parcelna struktura. Ostanki gozdnega
rastlinstva, obvodno rastlinstvo, živice in posamezna drevesa, ki se prepletajo z njivami in
travniki so, v primerjavi s ploskovnim znaþajem njiv, volumenski elementi, dodajajo
dimenzijo višine, vnašajo kontrast in s tem pomembno prispevajo k sestavljenosti prostora
in pestrejši krajinski sliki. So ekološko in krajinsko najbolj pomembne sestavine agrarne
krajine, nakazujejo na meje parcel in potek vodotokov, so elementi prostorske orientacije,
prispevajo k artikulaciji in þitljivosti prostora. Prihodnji prostorski razvoj: ohranjanje
kmetijstva, ohranjanje ostankov gozda, dreves, živic in obvodnega rastlinstva ter
ohranjanje nekaterih prekinitev v zazidavi znotraj naselja, ki odpirajo poglede v krajino.
(Oikos, d.o.o., 2008)
Šþavniška dolina: Zaradi regulacije Šþavnice je krajinska podoba doline degradirana.
Obvodnega rastlinstva ob reki skoraj ni, tako da prihaja do neposrednega stika kmetijskih
površin z obvodnim prostorom na eni strani in stika z gozdnim robom na drugi. V širši
krajini se ne zaznava prisotnosti reke (manjkajo linearne poteze rastlinstva, znaþilne za
vodotoke, ki na prisotnost opozarjajo že od daleþ). Renaturacija obrežja reke Šþavnice in
zasaditev zašþitnega pasu obvodnega rastlinstva, bi delovala varovalno in bi delno
prepreþeval vnos hranil in drugih škodljivih snovi v reko, vizualno bi poudarila prisotnost
reke v širši krajini. Ob Gajševskem jezeru so prisotni ostanki gozda, ki se vkljuþujejo v
krajino. V manjši meri je prisotno vodno in obvodno rastlinstvo. Vizualni vpliv ima tudi
nasip ob jezeru. Zaradi manjše zastopanosti obvodnega rastlinstva tudi Gajševsko jezero
ni vizualno zaznano v širši krajini. Obstojeþi ostanki gozda, vodne in obvodne vegetacije
se morajo ohranjati. (Oikos, d.o.o., 2008)
Obronki Slovenskih goric: Zanje je znaþilen prehod ravnine v griþevje in prehod iz
pretežne kmetijske rabe tal v bolj gozdno rabo tal. Predstavlja zeleno zaledje agrarni
krajini, zaradi višje lege je gozdna masa vidna iz širše krajine. Skupaj s Kokoriþkim in
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Kljuþarovskim gozdom tvorijo najveþje gozdne površine v obþini. Pomembni so kot
ekološki in naravni koridorji ter so tvorniki krajinske slike. Za ohranjanje sedanje krajinske
podobe se morajo ohranjati ostanki gozda in gozdni robovi. Prav tako je pomembno
ohranjanje poselitve na griþevju. (Oikos, d.o.o., 2008)
Sliki 8 - 9: Pogled na Obþino Križevci iz zraka. Vir: Obþina Križevci, 2011.

2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAýILNOSTI OBýINE KRIŽEVCI
Zgodovinski oris
Vsebina je veþinoma povzeta po Promitzer (2010, str. 9 – 45): »Buþeþovci krüh iz kajera
jejo”«. Prispevek k zgodovini vasi na spodnjem Murskem polju do 1918. Dodatna
literatura in viri so citirani ob besedilu.
Prazgodovina: Obþina Križevci je kot del Panonske nižine eno starejših poselitvenih
obmoþij v Evropi prehodnega znaþaja. Na poseljenost so vplivale spremembe podnebja in
selitev ljudstev. Na umetni vzpetini današnjega pokopališþa v Križevcih pri Ljut. in drugod
so bili najdeni predmeti iz neolitika in eneolitika (2100 - 1750 pr. Kr.). V bronasti in
železni dobi so Mursko polje naselili Iliri. Njihove gomile so bile najdene na pokopališþu v
Križevcih pri Ljut. (Gradišþe).
Stari vek: Leta 500 pr. Kr. so na Murskem polju živeli nosilci latenske kulture. Med 12. in
9. st. pr. Kr. so ga Rimljani prikljuþili k Rimskemu cesarstvu. Postalo je del province
Panonija, po upravnih reformah pa del province Panonia Superior in pozneje province
Panonia Prima. Romanizirani prebivalci so živeli v lesenih bivališþih, ob strateških,
vojaških in trgovskih poteh (sol, vin, zaþimbe) Ptuj (Poetovia) - Sombotel (Savaria) in
Petrijanci - Lipnica (Flavio Solvo) (Obþina Ljutomer, 2011). Gomile so ohranjene v
gozdovih Dobrave, Iljaševcev in Logarovcev, ter ledinska imena »Gomile« pri
Buþeþovcih, Lukavcih ter med Iljaševci in Veržejem. Po padcu Panonije je meja rimskega
cesarstva potekala po Muri in Dravi. Mursko polje je pristalo v njegovem zahodnem delu
(Obþina Ljutomer, 2011; Obþina Radenci, 2011). Na zaþetku 5. st., ob preseljevanju
narodov in razpustitvi rimske uprave, je bilo Mursko polje prikljuþeno k politiþnim
tvorbam Gotov, Hunov, Avarov, Germanov, Frankov,... Zaradi poplavljanja Mure in
nemirov ob preseljevanju je bila poselitev redka.
Zgodnji srednji vek: Leta 568 so se germanski Langobardi preselili iz zahodne Panonije v
Beneþijo (Obþina Radenci, 2010). Prazno obmoþje so naselili Slovani, zavezniki Avarov.
Leta 623 so se Slovani uprli in ustanovili (Samovo) kraljestvo (vkljuþno z Murskim
poljem). Po smrti kralja Sama (l. 658) in razpadu kraljestva na šest kneževin je Mursko
polje postalo del kneževine Spodnja Panonija (središþe pri Kesthelyu – Zala). Kasneje so
Mursko polje verjetno ponovno nadzirali Avari.

21

Visoki srednji vek: Sredi 8. st. je Mursko polje ležalo v kneževini Spodnja Panonija, ki je
bila vkljuþena v politiþno zvezo slovanskih kneževin. V zameno za vojaško pomoþ proti
Avarom je zveza pristala na prikljuþitev k Frankovski državi in prevzela kršþanstvo.
Spodnja Panonija je postala okraj Karantanije (828: mejna grofija) (Obþina Gornja
Radgona, 2012). Od leta 811 do leta 1751 je pripadala škofiji v Salzburgu1. V obdobju
Pribinove in Kocljeve kneževine (840 – 874) ter delovanja bratov Cirila in Metoda je bilo
Mursko polje (tedaj nenaseljeno) ponovno kolonizirano, verjetno s priseljenci iz
Karantanije. Franki so Spodnjo Panonijo ponovno prikljuþili k vojvodini Regnum
Carantanum (876), ki so jo ogrožali Ogri2 (od l. 894). Ti so vdrli v Italijo (899), Karantaniji
pa odtrgali veþji del ravninske Panonije (900). Po Verdunski pogodbi (943) je Mursko
polje pristalo v Kraljestvu vzhodnih Frankov in pozneje v vojaški Veliki Karantaniji (952),
ki je branila Sveto rimsko cesarstvo pred Ogri. Ostalo je pod cerkvenim vplivom Salzburga
in Regensburga. Od poraza leta 955 dalje so Ogri naseljevali le še ozemlje do Mure; kljub
temu so do konca 12. stoletja še ogrožali Mursko polje in Slovenske gorice (zadnjiþ l. 1520
pri Veržeju). Domaþije so bile v spopadih veþkrat požgane in prebivalci izgnani; verjetno
se tedanje prebivalstvo ni ohranilo. V 12. st. se je iz SZ-a proti Muri širila koroška
plemiška družina Spannheim iz Karantanske mejne grofije. V današnjih Križevcih pri Ljut.
je ustanovila benediktinski samostan, ob njem so menihi zgradili romansko cerkev. Na
robu Slovenskih goric so bili nastanjeni strelci, najnižji plemiþi, ki so v strelskih dvorcih v
Bunþanih, Kupetincih, Lukavcih, Gajševcih in drugod branili posest pred Ogri. Okoli
samostana so bili naseljene kmeþke družine, ki so Mursko polje ponovno kolonizirale
(sekundarna kolonizacija) z znaþilno gruþasto, obcestno ali razloženo poselitvijo. Znaþilna
so bila naselja na –ci (imenovana po županih), delitev zemljišþ na prave grude, cimprani
domovi na vogal, v þrti ali kljuþu. Leta 1180, ob razglasitvi Štajerske za samostojno
vojvodino, je Mursko polje formalno prekinilo fevdne povezave z vojvodinama Koroško in
Bavarsko (Vojvodini Štajerski je pripadalo do l. 1918) (Obþina Gornja Radgona, 2012).
Konec 13. st. so Spannheimovi izumrli. Njihova posest je bila prodana. V 12. in 13.
stoletju sta si oblast nad Štajersko nekaj þasa izmenjevali Ogrska in ýeška. Po smrti
þeškega kralja Otokarja II. jo je prevzela dinastija Habsburžanov (od l. 1282). V 13.
stoletju se je Mursko polje, skladno z naravnimi danostmi upravno razdelilo na severno in
južno. Na jugu vikariata Radgonske pražupnije3 je bila ustanovljena župnija Sv. Križ z
zavezništvom braneške grašþine (grad Branek, Mallegg, današnji Branoslavci v Obþini
Ljutomer).
Novi vek: Leta 1443 je župnija Sv. Križ na severu segala do Hrašenskega Vrha in Raþkega
Vrha. Imela je 21 vasi, 375 hiš ter od 2.000 do 2.300 prebivalcev. Leta 1572 so jo razdelili
na severni del (podložen Gornji Radgoni), in južni del (podložen Braneku). Od leta 1850 je
ta meja postala tudi meja sodnih okrajev Gornja Radgona in Ljutomer. Zaradi številnih
nesreþ, o katerih priþajo znamenja, križi in kapelice, je med 16. in 18. stoletjem število
prebivalstva moþno upadlo. Naravne nesreþe (poplave, suše, kobilice) so spremljale lakota
in bolezni (malarija v letih 1665/66, kuga l. 1520, 1640, 1681), roparski vpadi Turkov (l.
1531, 1532, 1566, 1601, 1602, 1603, 1605, 1640, 1649, 1655), akincev in krucev (l. 1683,
1685, 1703, 1704, 1706 – 1709), ter þarovništvo. Leta 1445 je Mura verjetno odnesla
vasico Polano med Vuþjo vasjo in Veržejem, v prvih štirih desetletjih 16. stoletja pa
Pirovce, Pipovce, del Stare Nove vasi ter del Vuþje vasi. Prizadeto prebivalstvo je na
bližnjem griþevju izsekalo gozd in ustanovilo najmanjše naselje Zasadi. Nedefinirana meja
ob Muri je bila predmet sporov med Ogrsko in Štajersko (natanþno je bila doloþena l.
1755). Ob vpadih Turkov so bile vasi veþkrat požgane in oropane, ljudje pa ugrabljeni in
1

Salzburška nadškofija je obsegala celotno Avstrijo. Nadškof je bil tudi svetni knez, neodvisen od papeža, in je smel samostojno
ustanavljati škofije. Salzburška nadškofija je ustanovila: Krško (1072), Cttimsse (1215), Sekavsko (1219), Lavantinsko (1228),
Berhtesgaden (15. st.), Dunajsko škofijo (15. st.) ter škofijo Dunajsko novo mesto (15. st). (Peþavar, 2004)
2
V slovenskem prostoru so do leta 1918 imenovani Ogri, po letu 1918 pa Madžari. (Obþina Gornja Radgona, 2012)
3
Pražupnija v Gornji Radgoni je bila ustanovljena leta 896 na ozemlju Metodove panonsko - moravske nadškofije med Radgono in
Ljutomerom. Podrejena je bila solnograški nadškofiji, od leta 1495 sekovski nadškofiji. (Obþina Gornja Radgona, 2012)

22

odpeljani v suženjstvo. Leta 1605 so ogrski uporniki odpeljali vse prebivalce Vuþje vasi
(41 kmetij), veþina prebivalcev iz naselij Bunþani, Iljaševci, Križevci in Mote. Plenjenje
krucev je prizadelo Križevce, Moto, Novo vas, Buþeþovce, Hrastje in Vuþjo vas.
Podložnikom je bila v þasu vpadov naložena tlaka, gradnja utrdb in okopov ter skrb za þete
deželnih knezov. Namesto dnine so morali oboroženi stražiti ob meji na Muri. Ropali so jih
tudi vojaki, vpoklicani iz Vojne krajine. Prebivalstvo se je zato množiþno izseljevalo. V
17. stoletju so izpraznjene vasi poselili želarji (kajžarji) iz Meÿimurja in Podravine. Konec
17. stoletja je bila v župniji Sv. Križ ustanovljena šola enorazrednica z enim uþiteljem in
maloštevilnimi uþenci.
Habsburška monarhija: Do leta 1848, so bile vasi župnije Sv. Križ podložne sedmim
grašþinam: Branek (Križevci, Vuþja vas, Kljuþarovci, deloma Logarovci), Lukavci (Grabe,
deloma Logarovci), Gornja Radgona (Kokoriþi), grašþini Schachenthurn v Gornji Radgoni
(Buþeþovci, del Zasadov), v Negovi (del Iljaševcev), v Ormožu (del Iljaševcev), in v
Freibergu pri Gleisdorfu (Lukavci). V obdobju vladanja Marije Terezije je Mursko polje
pripadalo deželi Štajerski z glavnim notranje - avstrijskem gubernijem v Gradcu. Uvedena
je bila splošna vojaška obveznost, hišne številke za lažje štetje prebivalstva, Terezijanski
kataster, uradi in ministrstva, splošna šolska obveznost za otroke (od l. 1774). Zacvetela je
trgovina, obrt in prevozništvo. Na Murskem polju je nov gospdarski zagon vspodbudil rejo
toplokrvnih orientalskih konj za prevozništvo. Omogoþale so jo ugodne naravne razmere in
povpraševanje na Zgornjem Štajerskem in Ogrskem. Skoraj vsaka kmetija je imela kobilo
z žrebetom za križanje s »cesarskimi žrebci«: srednje kmetije (5 - 10 ha) so redile do tri
konje, veliki kmetije (nad 10 ha) pa poleg le – teh tudi kasaške konje. Leta 1874 so
konjerejci organizirali prvo kasaško dirko na cesti med Križevci in Ljutomerom ter leto
kasneje v Ljutomeru ustanovili kasaško društvo. Zaradi konjereje se je zanemarjala
govedoreja. Prevladala pa je prašiþereja s poljedelstvom (kulinariþna posebnost v masti
ocvrti krapi). Uzakonjeno je bilo obvezno šolanje otrok od šestega do dvanajstega leta.
Otroci z Murskega polja v šolo niso redno prihajali zaradi dela na kmetijah, pomanjkanja
denarja za šolnino in predolge poti (Vuþja vas, Murski vrh, Zasadi: 9,5 km). Leta 1830 se
je šola preselila v drugo stavbo in kmalu je pouk potekal v dveh razredih. V obdobju
vladanja Jožefa II. je župnija Sv. Križ s cerkveno reformo izgubila naselji Hrastje - Mota in
Hrašenski Vrh (1782), prikljuþeni novoustanovljeni župniji Sv. Magdalena pri Kapeli.
Zaradi premika Mure proti Štajerski je zaživelo mlinarstvo: v Vuþji vasi, Bunþanih in
Buþeþovcih. Vzdolž Mure se je zaþela intenzifikacija kmetijskih površin. V obdobju 1800
– 1825 se je za polovico zmanjšal delež pašnikov, manj je bilo travnikov in vrtov, ter veþ
njiv in gozdov. Uveljavilo se je triletno kolobarjenje, ob pomanjkanju gnojila so polje
pustili eno leto neobdelano. Med poljšþinami so prevladovale koruza, detelja, pesa,
pšenica, rž, ajda, oves, jeþmen, proso, tobak, strnišþna repa in topinambur, od 30-ih let 19.
st. dalje krompir. Zaradi višjih davkov (po Napoleonovih vojnah) je bila prizadeta
živinoreja. Gradbena zemljišþa za gospodarska in stanovanjska poslopja so merila od 277
m2 (želarji) do 2.490 m2 (veliki posestniki). Leta 1825 je imelo devet zemljiških
posestnikov iz Buþeþovcev vinograde vrst »beli španjol« (bela žlahtnina), belina (beli
šipon), zelenika (zeleni ranfol) in muškat na Murskem vrhu – Zasadih. Viniþarjem iz
okoliških vasi so v zameno za delo (dnino) dali na razpolago stanovanje s kuhinjo, majhno
njivo za krušna žita in zelenjavo. ýeprav je bil dobiþek velik, je obmoþje zaradi
prebivalcev veljalo za revno; revšþino je proti koncu 19. st. poglobila peronospora in trtna
uš. Okoli leta 1910 so viniþarji vas zapustili.
Od marþne revolucije do prve svetovne vojne: V marþni revoluciji leta 1848 so kmetje
prevzeli grašþini Lokavec in Branek ter bojkotirali volitve v parlament v Frankfurtu.
Glasove so oddali poslancu v avstrijskem Deželnem zboru, slavistu Franu Miklošiþu. Leta
1849 so bila na Štajerskem oblikovana tri okrožja, slovenski del je v celoti pripadalo
Mariborskemu. Predstavnike obþin so prviþ volili leta 1849. Volilna pravica s cenzusom je
bila hierarhiþna, imeli so jo moški, odvisna je bila od višine plaþanih davkov. Veljaki so
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oblikovali obþinsko zastopstvo, iz njihovih vrst so prihajali župani. Moþ so dokazovali z
vaškimi grbi in konji, posnemali so naþin življenja fevdalcev. Po letu 1861 so zahtevali
uvedbo slovenšþine kot uþnega in uradnega jezika. Ugodeno jim je bilo leta 1889. V
uporabo so stopili dvojeziþni žigi in obrazci, slovenski jezik je postal uradni. Po odpravi
zemljiškega gospostva so kmetje dobili pravno svobodo ter se zadolževali za odkup kmetij.
Posojilnic ni bilo (le oderuhi), zato jih je veliko propadlo. Prva posojilnice je bila
ustanovljena leta 1862. V Križevcih pri Ljut. je bila prisotna od leta 1899. Kmetijstvo je
postajalo tržno-intenzivno, ekstenzivno pašništvo je izumiralo. Razvijale so se govedoreja,
prašiþereja in konjereja. Zaradi poplav ob Muri so njive ležale na zahodnem, južnem in
severnem delu ter vlažni travniki na vzhodu, pod poboþjem ilovnate terase. Obþasno
potrebna državna pomoþ je bila ponavadi prepozna. Kmetje so si pomagali s tihotapljenjem
goveda iz Ogrske. Z družbenim razvojem je bilo epidemij manj in prebivalstvo je od leta
1846 stalno narašþalo. Prišlo je do delitve dela, oblikovanja novih poklicev (kovaþ, kolar,
tesar, þevljar, gostilniþar, mlinarji, rejci perutnine, trgovci s poljedelskimi proizvodi) in do
potrebe po organiziranem prometu. Leta 1890 je bila zgrajena lokalna železnica
Radkersburg – Ljutomer - Šentilj - južna železnica. Železniško postajo, poslopje za
naþelnika in nakladalni tir, sta dobili naselji Križevci pri Ljut. in Vuþja vas. Po letu 1888 je
bila sanirana obþinska cesta v Kupetince. Izvajati se je zaþela regulacija Mure, a zaradi
pomanjkanja finanþnih sredstev ni bila dokonþana. Leta 1850 je šolo v Križevcih pri Ljut.
obiskovalo 260 otrok (94 % šoloobveznih). Pouk je bil dvorazredni (l. 1881 trirazredni, l.
1890 štirirazredni, l. 1895 petrazredni z nad 400 otroki). Rednost šolskega obiska je bila
odvisna od oddaljenosti in finanþnega položaja družine. Zaradi slabih razmer otrok iz
Vuþje vasi in iz obþine Murski Vrh – Zasadi, je bila zanje šolnina odpravljena. Ker je bila
dolga šolska pot z zakonom prepovedana, je bila v Vuþji vasi zgrajena dvorazredna ljudska
šola (leta 1906) za severni del župnije (Zasadi, Buþeþovci, Vuþja vas). Leta 1913 je imela
160 uþencev in tri razrede. Po uvedbi ustave (l. 1867) in do prve svetovne vojne (1914) so
v župniji Sv. Križ zaživela mnoga gibanja in društva. Do druge polovice 19. st. je župnija
obsegala vasi Hrastje, Mota, Vuþja ves, Stara in Nova ves, Iljaševci, Bunþani, Banovci,
Grlava, Krištanci, Šalinci, Lokavci, Kljuþarovci, Boreci, Grabe, Logarovci, Gajševci,
Kokoriþi, Veliki in Mali Križevci, Buþeþovci, Murski vrh, Zasadi, Hrašenski in Raþki vrh
ter trg Veržej. Leta 1863 so se odcepile vasi Veržej (kot samostojna župnija), Hrašenski in
Raþki vrh (prikljuþeni h Kapelski župniji). Konec 19. st. je bila župnija razdeljena na veþ
manjših obþin: Vuþja vas, Buþeþovci, Stara Nova vas, Iljaševci, Križevci, Boreci,
Kljuþarovci, Logarovci in Lukavci. Pripadali so jim Bunþani, Grlava, Banovci, Krištanci in
Šalinci. Pred prvo svetovno vojno so kot obþine delovali Boreci, Grlava, Iljaševci,
Krištanci, Križevci, Kljuþarovci, Logarovci, Stara Nova vas, Lukavci in Vuþja vas.
Od leta 1914 do 1945: V þasu prve svetovne vojne so bili mnogi domaþini vpoklicani v
avstro - ogrsko vojsko. Po ustavi (1921) države Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je
Mursko polje pripadalo Mariborski oblasti, v obdobju kraljeve diktature Kraljevine
Jugoslavije pa k Dravski banovini. Nova država je kmete in delavce razoþarala, posebno
viniþarje, zato so mnogi odhajali na sezonska dela v Nemþijo, Francijo in drugam. V þasu
druge svetovne vojne so Nemci vdrli na Mursko polje þez radgonski most, ob reki Muri
proti Veržeju. Obmoþje obþine je v vojnem þasu skupaj z desetimi obþinami pripadalo
okrožju za Ljutomer.
Po drugi svetovni vojni: Leta 1945 so bili na ozemlju obþine oblikovani komunistiþni
krajevni ljudski uradi in nato obþinski ljudski odbori. Leta 1978 sta se krajevni skupnosti
Berkovci in Logarovci združili v krajevno skupnost Logarovci - Berkovci, iz katere se je
leta 1994 odcepila vas Bolehneþici in se prikljuþila Obþini Sveti Jurij ob Šþavnici. Preden
se je oblikovala samostojna obþina, so na njenem ozemlju delovali trije krajevni uradi
(Križevci pri Ljut., Logarovci – Berkovci, Grlava – Krištanci - Šalinci) kot del Obþine
Ljutomer. Ozemlje obþine je bilo v povojnem þasu izpostavljeno mnogim agrarnim
operacijam, med drugim melioracijam doline Šþavnice ter regulacije Mure in Šþavnice,
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nastalo je akumulacijsko jezero Gajševci. Po osuševalnih delih je na obmoþju obþine
narasel delež kmetijskih zemljišþ ter se zmanjšal delež vlažnih travnikov. V obdobju 1945
– 1991 so bili na obmoþju obþine najpomembnejši zaposlitveni obrati Opekarna Križevci,
Dom Lukavci, ter v sosednjih obþinah zdravilišþe Radenci, Terme Banovcih, in industrijski
obrati v Ljutomeru. Manj zaposlenih je bilo v prometno težje dostopni Murski Soboti.
Zaradi oddaljenosti, prometne nepovezanosti, pomanjkanja izobraževalnih središþ, ter
zanemarjanja kmetijskih obmoþij, je Mursko polje v obdobju 1945 – 1960 / 70 zajel val
depopulacije, staranje prebivalstva in propadanje kulturne krajine ter stavbnega fonda.
Delež kmeþkega prebivalstva je bil nad povpreþjem Republike Slovenije, izobrazbena
struktura pa je bila podpovpreþna. Leta 1999 se je 16 naselij odloþilo za skupen nastop pod
Obþino Križevci, razen naselja Grlava, Krištanci in Šalinci, ki so ostali pod Obþino
Ljutomer. Z družbenimi spremembami po letu 1991, s spremenjenim položajem Obþine
Križevci, z izgradnjo avtoceste Maribor – Lendava leta 2008 in z razvojem gospodarstva,
je obmoþje obþine doživelo hitrejši razvoj kot ostale obþine Prlekije in privablja nove
priseljence. (Spodnje Podravje..., 1996)
Demografske znaþilnosti
Gibanje števila prebivalcev: Na zaþetku leta 2012 je v Obþini Križevci živelo 3.772
prebivalcev (1.851 žensk in 1.921 moških). Od ustanovitve obþine leta 1999 (3.529) je
število naraslo za 243, kar je posledica selitvenega prirasta. Po podatkih popisa
prebivalstva leta 2002 se je veþina prebivalcev v obþino preselila iz drugih obþin iste
statistiþne regije. (Oikos, d.o.o., 2008; SURS, 2012)
Grafikon 3: Gibanje števila prebivalcev na ozemlju Obþine Križevci v obdobju 1869 – 2012.
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Glede na popise prebivalstva 1869 – 2011 je prebivalstvo na ozemlju obþine praviloma
narašþalo. Najveþjo rast izkazuje obdobje 1900 – 1931 in najveþji upad obdobje 1931 –
1961, to je obdobje druge svetovne vojne. Sledila so obdobja rasti (1961 – 1971), upadanja
(1981 – 1991), stagnacije (1991 – 2001) in ponovne rasti (2001 – 2011). Na število in
strukturo prebivalcev Obþine Križevci pomembno vpliva Dom Lukavci, ki nudi storitve
oskrbe že od leta 1952. Leta 2010 je v Domu Lukavci z dislociranimi enotami v obþini
(brez dislocirane enote Ljutomer) bivalo 294 varovancev. (SURS, 2012; Poslovno
poroþilo…, 2011).
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Grafikon 4: Gibanje števila prebivalcev po naseljih Obþine Križevci v obdobju 1869 – 2012.

Vir podatkov: Popisi prebivalstva od leta 1869 do leta 2011. SURS, 2012.

Naravno gibanje prebivalstva: Leta 2012 je Obþina Križevci izkazovala zrel prebivalstveni
režim. Od ustanovitve leta 1999 dalje je imela negativni naravni prirastek, ki niha zaradi
spremenljive stopnje umrljivosti. Nanjo pomembno vpliva stopnja umrljivosti
oskrbovancev v Domu Lukavci. Izjemoma je bil pozitivni naravni prirast zabeležen leta
2000 in leta 2002. (SURS, 1999 - 2012)
Grafikon 5: Naravno gibanje prebivalstva v Obþini Križevci v obdobju 1999 – 2010.
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- Stopnja rodnosti je bila v obdobju 1999 – 2010 najnižja leta 2005 (6,2 ‰) in najvišja leta
2003 (12,0 ‰) (razlika: 5,8 ‰). Od leta 2005 veþjih nihanj ni. Leta 2010 (9,6 ‰) je bila
podobna kot v Prlekiji (9,7 ‰), višja kot v Pomurju (8,8 ‰) in nižja kot v Sloveniji (10,9
‰). (SURS, 2011; Poslovno poroþilo…, 2011).
- Stopnja umrljivosti je bila v obdobju 1999 – 2010 najnižja leta 2002 (7,6 ‰) in najvišja
leta 2010 (15,2 ‰). Od leta 2006 narašþa vzporedno s poveþevanjem kapacitet Doma
Lukavci. Leta 2010 (15,2 ‰) je bila višja kot v Prlekiji (10,8 ‰), Pomurju (11,0 ‰) in
Sloveniji (9,1 ‰). Brez umrlih oskrbovancev bi stopnja umrljivosti v obþini leta 2010
znašala 11,2 ‰. (SURS, 2011; Poslovno poroþilo…, 2011).
- Naravni prirastek: V obdobju 1999 – 2010 je bil najvišji leta 2000 (+2 ‰) in najnižji leta
2010 (–5,6 ‰). V obdobju 1999 - 2010 se je v obþini rodilo 387 prebivalcev in umrlo 474
prebivalcev. Število prebivalcev se je zaradi negativnega naravnega prirastka zmanjšalo za
87. Leta 2010 je umrlo 21 prebivalcev veþ kot se jih je rodilo. Naravni prirastek je bil v
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primerjavi z ostalimi regijami najnižji (Prlekija: -1,1 ‰, Pomurje: -2,3 ‰, Slovenija: +1,8
‰). Naravni prirastek v obþini upada, v Sloveniji narašþa, v Prlekiji in v Pomurju niha.
Brez upoštevanja varovancev Doma Lukavcev bi bil naravni prirastek višji (-1,6 ‰).
(SURS, 2011; Poslovno poroþilo…, 2011)
Selitveno gibanje prebivalstva: V Obþini Križevci prevladujejo migracije med obþinami,
vendar je potrebno upoštevati selitve oskrbovancev Doma Lukavci in dislociranih enot
(leta 2010: 27 priseljenih, 26 odseljenih) (Poslovno poroþilo…, 2011). Leta 2010 so se v
obþino priselile tri osebe veþ kot se jih je odselilo. Iz tujine so se priselile štiri osebe, v
tujino se jih je odselilo deset (migracijski saldo: - 6). Priseljenih iz drugih obþin je bilo 168
in odseljenih 159 (migracijski saldo: +9). V obdobju 1999 - 2010 obþina ni izkazovala
trenda trajnega izseljevanja, saj se je pozitivni migracijski saldo pojavil sedemkrat in
negativni štirikrat. Najveþji negativni (-18) se je pojavil leta 1999, najveþji pozitivni (+34)
pa leta 2008. V obdobju 1999 – 2010 se je zaradi selitev število prebivalcev v obþini
poveþalo za 55 oseb: iz tujine se jih je priselilo 69 oseb in odselilo 49 (migracijski saldo:
+20), iz drugih obþin se je priselilo 868 oseb in odselilo 833 (migracijski saldo: +35).
Selitve s tujino so postale intenzivnejše leta 2006, med slovenskimi obþinami pa leta 2008,
kar bi verjetno lahko pripisali dokonþanju novih stanovanjskih stavb, odprtju dislociranih
enot Doma Lukavci leta 2007, vraþanju zdomskih delavcev v domovino in odprtju
avtocestnega odseka Cogetinci - Vuþja vas. V primerjavi z ostalimi regijami je leta 2010
obþina izkazovala relativno slabši selitveni prirast s tujino (Obþina Križevci: -1,6 ‰;
Prlekija: -0,8 ‰; Pomurje: -0,7 ‰; Slovenija: 0,3 ‰) in v primerjavi s Prlekijo relativno
veþji selitveni prirast med obþinami (Obþina Križevci: +2,4 ‰; Prlekija: -0,2 ‰). (SURS,
2011; Poslovno poroþilo…, 2011)
Grafikon 6: Selitveni prirast na 1000 prebivalcev s tujino in med obþinami v Obþini Križevci v obdobju 1999
– 2000.

Vir podatkov: SURS, 2011.

V povojnem obdobju je bilo ozemlje obþine obmoþje trajnega izseljevanja. Prometna
odmaknjenost in slaba razvitost Pomurja se je odražal v odseljevanju mladega prebivalstva
in begu možganov. Mladi, ki so odhajali na šolanje v druge bolj razvite regije Slovenije, se
niso vraþali domov. Zaradi slabih gospodarskih priložnosti doma, se je veliko aktivnega
prebivalstva odloþilo za delo v tujini, posebno v bližnji Avstriji in Nemþiji, za krajši ali
daljši þas. Po osamosvojitvi Slovenije se je veliko zdomcev vrnilo. Z razvojem prometnega
omrežja so se v obþini pojavile nove gospodarske priložnosti, ki ohranjajo mlado
prebivalstvo v domaþem kraju in privabljajo nove priseljence. Veliko priseljencev iz tujine
se je v obþino priselilo, ker je tu doma njihov življenjski sopotnik, ali pa so našli delo,
predvsem v gostinstvu in turizmu, v sosednjih obþinah. Po letu 2009 je njihovo število
zaþelo upadati, vzrok bi lahko bila gospodarska kriza.
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Starostna in spolna struktura prebivalstva: Na višjo starostno strukturo prebivalstva obþine
vplivajo varovanci Doma Lukavci. Na zaþetku leta 2011 je bilo aktivnega prebivalstva (od
15 do 64 let) 68 %, mladega prebivalstva (do 14 let) 13 % in starejšega prebivalstva (nad
65 let) 19 %. Nad 80 let starih je bilo 5 % prebivalcev. V obdobju 2000 – 2011 je bil
zabeležen upad deleža najmlajših (do 14 let) in narašþanje deleža najstarejših na raþun
aktivnega prebivalstva. Relativno se je poveþal delež prebivalstva starega nad 65 let (+2,6
%) in nad 80 let (+2,0 %) ter delež aktivnega prebivalstva (od 15 do 65 let: +0,8 %). Delež
mladega prebivalstva (do 14 let) je upadel (-3,5 %). Indeks staranja je visok in je na
zaþetku leta 2011 znašal 142 indeksnih toþk (Slovenija: 117, Pomurje: 133). Povpreþna
starost v obþini leta 2011 je bila 43,3 let (Slovenija: 41,7 let, Pomurje: 42,3 let) (SURS,
2012). Leta 2002 je znašala 40,3 let in leta 1991 37,2 leti. (SURS, 2012).
Preglednica 4: Starostna struktura prebivalstva po naseljih Obþine Križevci dne 1. 1. 2012.
Delež
Delež
Delež
Povpreþna
Indeks
prebivalcev,
prebivalcev,
prebivalcev,
Stanje 01. 01. 2012
starost (leta)
staranja
starih 0-14 let
starih 15-64 let
starih 65 let ali
(%)
(%)
veþ (%)
Obþina Križevci
43,3
142,2
13,0
68,4
18,5
Berkovci
42,7
200,0
10,3
69,2
20,5
Berkovski Prelogi
43,4
150,0
12,1
69,7
18,2
Boreci
40,4
104,9
14,2
70,9
14,9
Buþeþovci
41,5
110,6
17,7
62,6
19,6
Dobrava
36,0
57,1
22,6
64,5
12,9
Gajševci
39,2
55,6
16,4
74,5
9,1
Grabe pri Ljut.
38,7
106,7
12,7
73,7
13,6
Iljaševci
44,0
165,4
12,3
67,3
20,4
Kljuþarovci pri Ljut.
43,7
151,1
13,2
66,9
19,9
Kokoriþi
41,9
95,5
16,7
67,4
15,9
Križevci pri Ljut.
43,7
150,8
12,9
67,8
19,4
Logarovci
42,3
150,0
14,0
65,0
21,0
Lukavci
49,4
336,6
6,5
71,6
21,9
Stara Nova vas
41,6
104,1
14,1
71,3
14,7
Vuþja vas
41,8
104,5
17,5
64,3
18,3
Zasadi
40,9
66,7
16,4
72,7
10,9
Vir: SURS, 2012.

V spolni strukturi prevladujejo moški (+2,4 %; Slovenija: 1,7 %; Pomurje: 1,3 %). Delež
žensk od leta 2006 upada. Indeks feminitete celotnega prebivalstva je nizek in znaša 97
indeksnih toþk (Pomurje: 105; Slovenija: 102). Razmerje med moškimi in ženskami v prid
moškemu dela prebivalstva je znaþilno za kmetijska obmoþja, v katerih ni gospodarskih
priložnosti za ženski del prebivalstva. V Pomurju bi bil delež žensk lahko veþji tudi zaradi
nekdaj moþne tekstilne industrije. (SURS, 2011)
Ob popisu prebivalstva leta 2011 je bilo prebivalstvo v obþini povpreþno najstarejše v
Lukavcih (49,4 let), kjer se nahaja Dom Lukavci, in najmlajše v Dobravi (36 let). Indeks
staranja je bil leta 2011 najvišji v Lukavcih (336,6) in najnižji v Gajševcih (55,6). Na
južnem delu obþine se je poselitev pojavila po osuševalnih delih v dolini Šþavnice v 1970ih in 1980-ih letih. Po prenehanju stalne poplavne nevarnosti so se na jugu obþine pojavila
tudi nova dostopna zemljišþa za gradnjo, kamor so se priselile mlade družine. Starejše
prebivalstvo je znaþilno za osrednji, bolj urbani del obþine. (SURS, 2012)
V primerjavi starostnih piramid prebivalstva Obþine Križevci za leti 2002 in 2011 izstopa
veþje število moških nad 55 let ter veþje števil žensk, starih 85 let in veþ. Spolno
nesorazmerje je nekoliko bolj ugodno za generacije, mlajše od 25 let.
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Grafikoni 7: Starostne piramide leta 2002. Vir podatkov: SURS, 2003.
a) Starostna piramida Slovenije.
b) Starostna piramida Pomurja.
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Grafikon 8: Starostna piramida Obþine Križevci za
leto 2002.
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Grafikon 9: Starostna piramida Obþine Križevci za
leto 2011.
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Vir podatkov: SURS, 2002 in 2011.

Socioekonomska struktura prebivalstva: Prebivalstvo Obþine Križevci se po
socioekonomski strukturi razlikuje od slovenskega povpreþja po deležu delovno aktivnih
prebivalcev po obþini prebivališþa (37 %), ki je bil na zaþetku leta 2011 za približno 3 %
nižji kot v Sloveniji (40 %). Delež aktivnega prebivalstva po obþini prebivališþa,
zaposlenega v kmetijstvu, je bil petkrat veþji kot v Sloveniji (Obþina Križevci: 21 %,
Slovenija: 4 %). Upoštevati je potrebno vpliv Doma Lukavci, kjer so lahko varovanci s
posebnimi potrebami mlajši ljudje. Višji je delež brezposelnih v okviru delovnega
kontingenta, ki je na zaþetku leta 2011 v obþini znašal 15 % in v Sloveniji 12 % (junij
2011: Obþina Križevci 12 %; Slovenija 11 %). Brezposelnost je narašþala po letu 1990
zaradi splošne gospodarske krize, ki jo je povzroþila destabilizacija velikih ekonomskih
sistemov, po letu 2005 je upadala. Velika je med mladimi in prvimi iskalci zaposlitve,
visok je delež težko zaposljivih in starejših brezposelnih. Nižja v primerjavi s Slovenijo je
tudi povpreþna meseþna plaþa. Povpreþna meseþna bruto plaþa za marec 2011 je v Obþini
Križevci znašala 1.347,47 EUR (Slovenija: 1.459,65 EUR) in neto plaþa 901,51 EUR
(Slovenija: 967,32 EUR) (SURS, 2012). (Babiþ, 2008, str. 11-12; Kozar, 2009, 21-23;
SURS, 2012)
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Izobrazbena struktura prebivalstva: V Obþini Križevci je bila izobrazbena struktura dolgo
þasa med nižjimi na regionalni in državni ravni. Leta 2002 je imelo dokonþano osnovno
šolo 22 % delovno aktivnega prebivalstva (Slovenija: 16 %), srednjo šolo 65 % (Slovenija:
58 %) in višje ali visoko šolo 11 % (Slovenija: 24,6 %). Med prebivalci, starejši od 15 let,
je bilo brez izobrazbe 4,5 % (Slovenija: 0,7 %), nepopolno šolo je imelo 6 % (Slovenija: 6
%), osnovno šolo 35 % (Slovenija: 26,1 %), srednjo šolo 48,7 % (Slovenija: 54,1 %), višjo
šolo 3,8 % (Slovenija: 5,1), visoko dodiplomsko 2,5 % (Slovenija: 6,9 %) in visoko
podiplomsko izobrazbo 0,3 % (Slovenija: 1,0 %) (SURS, 2012). Stanje se izboljšuje.
Najnižja je izobrazbena struktura prebivalstva Slovenskih goric, na kar je dolgo þasa
vplivala oddaljenosti od šole. Primanjkovalo je tudi posluha za izobrazbo siromašnih
prebivalcev. Veliko otrok osnovnega izobraževanja v povojnem þasu ni uspelo dokonþati
zaradi slabih gospodarskih razmer in slabšalnega odnosa šolstva in družbe do kmeþkega
prebivalstva. (Kozar, 2009)
Grafikon 10: Izobrazbena struktura prebivalstva Slovenije, Pomurja, Prlekije in Obþine Križevci, staro 15 let
ali veþ. Vir podatkov: SURS, Popis 2002.
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V letu 2002 so v obþini prevladovali prebivalci s srednjo izobrazbo. Poveþuje se število
študentov na visokošolski strokovni in univerzitetni stopnji, kar pomeni, da bo potrebno
zagotoviti ustrezna delovna mesta v obþini in prepreþiti nadaljnji beg možganov (Oikos,
d.o.o., 2008). Leta 2008 je sedem novih diplomantov v terciarnem izobraževanju na 1000
prebivalcev obþino uvrstilo na 148. mesto med obþinami Slovenije (Slovenija: 8,4
diplomantov na 1000 prebivalcev). Po podatkih SURS-a je v zaþetku šolskega leta 2006 /
2007 v Prlekiji delovalo 26 vrtcev, ki jih je obiskovalo 1.481 predšolskih otrok, tri srednje
šole (Gimnazija Franca Miklošiþ Ljutomer, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci,
Gimnazija Ormož), visokošolskih središþ ni. Zaradi pomanjkanja primernih izobraževalnih
programov, tako na srednjem kot visokošolskem nivoju, veþina dijakov ter študentov ne
stanuje doma, temveþ v kraju izobraževanja, s þimer so finanþne zmožnosti družin dodatno
obremenjene (Kozar, 2009). V Obmoþnem razvojnem programu za obmoþje Prlekije 2007
- 2013 je predlagana ustanovitev Visokošolskega središþa Ljutomer ter Visokošolskega
središþa za podjetništvo in turizem v Gornji Radgoni. Predloga sta bila umešþena v
Regionalni razvojni program Pomurske regije 2007 - 2013. Ustanovitev Visokošolskega
središþa Ljutomer je nujno potrebna zaradi neprestanega odliva mladih izobraženih kadrov
v razvitejša središþa, predvsem v Ljubljano in Maribor, v zadnjem þasu v Mursko Soboto.
Namen projekta Visokošolske ustanove (podroþje turizma, zdravstva, rekreacije, ter
naravne in kulturne dedišþine) je fleksibilnost in zaposljivost študentov. Izobraževanje
odraslih poteka preko Ljudskih univerz v obþinah Ljutomer, Ormož in Gornja Radgona.
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Namenjeno je prekvalifikaciji. Dopolnilni programi naj bi se razvijali skladno z razvojnimi
prioritetami. (Regionalni razvojni program Pomurske regije 2007-2013, 2007, str. 109).
Družine: Leta 2002 je bilo v Obþini Križevci 982 družin. Najveþ, 15 %, jih je živelo v
središþu Križevci pri Ljut. (147) ) in nekoliko manj 11 % (108) v Kljuþarovcih pri Ljut..
Med 5 % in 10 % družin je živelo v sedmih naseljih: Lukavci, Stari Novi vasi, Logarovci,
Buþeþovci, Boreci, Vuþja vas in Iljaševci; med 5 % in 2 % pa v treh naseljih: Kokoriþi,
Berkovci in Grabe pri Ljut.; ter pod 2 % v štirih naseljih: Dobrava, Zasadi, Gajševci in
Berkovski Prelogi. (SURS, 2010)
Preglednica 5: Družine po naseljih Obþine Križevci po Popisu leta 2002.
Naselje
Obþina Križevci
Križevci pri Ljut.
Kljuþarovci pri Ljut.
Lukavci
Stara Nova vas
Logarovci

Število
%
Naselje
Število
982
100 Buþeþovci
81
147 14,97 Boreci
79
108 11,00 Vuþja vas
73
94 9,57 Iljaševci
62
93 9,47 Kokoriþi
38
87 8,86 Berkovci
37

%
8,25
8,04
7,43
6,31
3,87
3,77

Naselje
Število
Grabe pri Ljut.
36
Dobrava
14
Zasadi
13
Gajševci
11
Berkovski Prelogi
9
-

%
3,67
1,43
1,32
1,12
0,92
-

Vir: SURS, 2010.

Gospodinjstva: Leta 2011 je imela Obþina Križevci 1.276 gospodinjstev. Najveþ jih je bilo
v obþinskem središþu Križevci pri Ljut. (15,6 %) ter najmanj, pod 2 % vseh, v naseljih
Dobrava, Zasadi, Gajševci in Berkovski Prelogi. Povpreþno gospodinjstvo v obþini je
imelo 2,7 þlanov in je bilo veþje kot v Sloveniji (2,5 þlanov). Slovenija ima veþji delež
enoþlanskih gospodinjstev (32,7 %) ter manjši delež veþ - þlanskih. (SURS, 2012)
Grafikon 11 in 12. Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva, 2011.
Delež gospodinjstev po številu þlanov
v Sloveniji dne 1. 1. 2011
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Grafikon 13. Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva, 2011.
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Poselitev
V Obþini Križevci se na 46,2 km2 razprostira 16 naselij, v katerih je 1. 1. 2012 živelo 3.772
prebivalcev (SURS, 2012). Gostota naseljenosti je znašala 82 prebivalcev / km2 (Slovenija:
101). Neposeljena obmoþja se pojavljajo predvsem ob vzhodni meji obþine, na nižji
poplavni terasi Spodnjega Murskega polja, ter v osrednjem delu, kjer se razprostirajo
zašþiteni ilirski hrastov – gabrov gozd.
Obmoþje obþine se gravitacijsko navezuje na mesto Ljutomer kot bližnje regionalno
središþe, zaradi nekdanje povezanosti v skupno obþino (sistem izvajanja posameznih
dejavnosti, gospodarske javne infrastrukture) (Oikos, d.o.o., 2008). Zlasti severni del
obþine se od izgradnje avtoceste dalje vedno bolj navezuje na mesto Murska Sobota.
Na velikost in gostoto naselij vplivajo naravne danosti in velikost funkcionalnih površin. V
Obþini Križevci se na grobo pojavljata dva tipa poselitve. Prva, glavna poselitvena os
poteka v osrednjem delu obþine v smeri SZ – JV neposredno ob regionalni cesti Gornja
Radgona - Radenci - Ljutomer – Ormož (z oznako 230) in južno od trase avtoceste A5
proti Ljutomeru (Oikos, d.o.o., 2008). Leži na ravnini višje terase Spodnjega Murskega
polja, kjer so razmere za poselitev najugodnejše. Obsega naselja Lukavci, Iljaševci, Staro
Novo vas, Križevci pri Ljut., Boreci in Kljuþarovci pri Ljut.. So veþja, gosteje poseljena,
po nastanku starejša, in obcestna zaradi širjenja ob regionalni cesti. Ob nastanku so bila
verjetno gruþasta, na kar kaže veþja starost stavb v vaških jedrih. Novejše gradnje so na
robovih naselij. Naselja imajo videz dolgega in razpotegnjenega naselja. Drugi tip
poselitve obsega manjša, mlajša in redkeje poseljena razpršena naselja na obmoþju
Slovenskih goric. Obsega razpršena naselja v dolini Šþavnice: Berkovski Prelogi,
Kokoriþi, Logarovci in Grabe pri Ljut., gruþasta naselja na severu obþine: Buþeþovci in
Vuþja vas, ter na jugu: Berkovci, Gajševci in Lukavci, in prvotni obcestni tip poselitve:
Zasadi in Dobrava. Naselja se niso stapljala. Razvijala so se ob krajevnih cestah, ki vodijo
v Ljutomer in v Sveti Jurij. (Oikos, d.o.o., 2008)
Povpreþna površina naselja Obþine Križevci je 2,9 km2 (Slovenija: 3,4 km2). Najveþji so
Lukavci (5,3 km2) in najmanjši Zasadi (0,6 km2) (SURS, 2012). Na prvi dan leta 2012 je
imelo najveþ prebivalcev naselje Lukavci (653, vpliv Doma Lukavci) in obþinsko središþe
Križevci pri Ljut. (499). Najmanj prebivalcev so imeli Berkovski Prelogi (33). Povpreþno
je živelo v naselju obþine 236 prebivalcev. Najgosteje poseljeno je bilo obþinsko središþe
Križevci pri Ljut. (240 prebivalcev / km2). Nad 100 prebivalcev / km2 so imela še naselja
Kljuþarovci pri Ljut., Stara Nova vas, Lukavci in Kokoriþi, od 50 do 100 naselja Boreci,
Zasadi, Logarovci, Berkovci, Buþeþovci, Grabe pri Ljut. in Vuþja vas, ter do vkljuþno 50
Iljaševci, Gajševci, Dobrava in Berkovski Prelogi (SURS, 2012).
V najštevilþnejših Lukavci se nahaja Dom Lukavci z varovanci iz celotne Slovenije. Med
letoma 2002 in 2007 je to naselje doživelo statistiþno najveþjo spremembo v številu
prebivalcev. Zmanjšalo se je za 226 prebivalcev (Oikos, d.o.o., 2008). Vzrok gre lahko
iskati v definiciji prebivalstva ali pa v definiciji statistiþne meje naselja (Oikos, d.o.o.,
2008). Gibanje prebivalstva po naseljih prikazuje Grafikon. Veþinoma število prebivalstva
narašþa, najbolj v naseljih Lukavci, Križevci pri Ljut. in v Kljuþarovcih pri Ljut.. Gibanje
in struktura prebivalstva po naseljih sta bolj podrobno obravnavani v zadnjem poglavju
diplomskega dela.
Obþina Križevci ima podeželski znaþaj zaradi pomembne kmetijske dejavnosti, ki se
odraža v rabi prostora in zunanjem videzu naselij. Na podlagi analize naselji (SURS, 2012,
Krajevni leksikon..., 1995) v osmih tipih obcestnih naseljih (tudi raztresena in
razpotegnjena obcestna) biva 46 % prebivalcev obþine; v šestih gruþastih 45 %; in v dveh
razloženih naseljih 9 %. Nad tri þetrtine prebivalstva obþine živi v devetih naseljih na
ravnini višje terase Spodnjega Murskega polja s prevladujoþo obcestno poselitvijo; veþ kot
petina prebivalstva v šestih naseljih v dolini Šþavnice, kjer je tip poselitve mešan; in 1,5 %
v naselju s slemensko obcestno poselitvijo na griþevju Kapelskih goric. V tipu poselitve se
poleg naravnih razmer odraža tudi þas zgodovinskega obdobja, v katerem je prišlo do
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kolonizacije. (Krajevni leksikon..., 1995; SURS, 2012)
Ob upoštevanju lege, velikosti, gostote in tipa poselitve so naselja Obþine Križevci v
diplomski nalogi združena v štiri poselitvena obmoþja, prikazana v Preglednici.
I. Strnjeni poselitveni pas ob regionalni cesti Radenci – Ljutomer: Nahaja se na višji terasi
ravnine Spodnjega Murskega polja in poteka v smeri SV – JZ, južno od avtoceste A5.
Obsega naselja Iljaševci, Staro Novo vas, Križevci pri Ljut. in Boreci. Poselitveno obmoþje
meri 12 km2 (26 % obþine) in je na prvi dan leta 2012 štelo 1.344 prebivalcev (36 % vseh
obþanov) oziroma 110 prebivalcev / km2. V obþinskem središþu Križevci pri Ljut., kjer so
skoncentrirane upravne in gospodarske funkcije obþine, je poselitev najgostejša: na 4,5 %
površine prebiva 13 % prebivalcev obþine oziroma 240 prebivalcev / km2. Poselitev je
skoraj 2-krat gostejša kot pri drugem najgosteje poseljenem Kljuþarovci pri Ljut. (141
prebivalcev / km2) in 16-krat gostejša kot pri najredkeje poseljenem naselju (Berkovski
Prelogi: 14 prebivalcev / km2). Na I. poselitvenem pasu je najredkeje poseljeno naselje
Iljaševci (48 prebivalcev / km2), ki imajo najveþje funkcionalno ozemlje. (SURS, 2012)
II. Poselitveno obmoþje na jugovzhodu obþine: Obsega naselji, ki sta fiziþno loþena od
ostalih naselji, Kljuþarovci pri Ljut. in Lukavci. Ležita na prehodu strnjene poselite Višje
terase Murskega polja v redkeje poseljeno Šþavniško dolino. Dualnost se kaže že v samih
naseljih. Poselitveno obmoþje meri 8 km2 (17 % obþine) in šteje 1.021 prebivalcev (1. 1.
2012: 27 % obþanov) oziroma 129 prebivalcev / km2. Lukavci so gruþasto naselje. Zaradi
Doma Lukavci je število in gostota prebivalstva v naselju višja. Osrednji in gosto poseljen
gruþasti del naselja se je razvil na križišþih petih krajevnih cest. Proti zahodu je poselitev
vedno redkejša in na JZ-u, na robu gozda Mlaþine, se preneha. Proti jugu in vzhodu je
meja poselitve ostra. Kljuþarovci so 2 km dolgo obcestno naselje ob regionalni cesti, ki
povezuje regionalni cesti Ljutomer – Radenci in Križevci - Sveti Jurij. Manjši del naselja
poteka vzdolž regionalne ceste, veþji pa se nahaja ob krajevni cesti, pravokotni na
regionalno. Naselje ima tipiþno obcestno poselitev. Lahko bi ga vkljuþili tudi pod prvo
poselitveno obmoþje. (SURS, 2012)
III. Poselitveno obmoþje v Šþavniški dolini: V Šþavniški dolini pod gozdom Mlaþine je
poselitev redka in razpršena z mešanim tipom poselitve. Gruþasti sta naselji Berkovci in
Gajševci, razloženi Berkovski Prelogi in Logarovci, obcestno Kokoriþi, in obcestno
razpotegnjeno Grabe pri Ljut.. Obmoþje obsega 13 km2 (29 % obþine) in ima 756
prebivalcev (1. 1. 2012: 20 % obþanov) oziroma skoraj 57 prebivalcev / km2. Ozemlje je
bilo zaradi moþvirnatega in vlažnega površja kolonizirano šele v 14. in 15. stoletju. Do
gostejše poselitve je prišlo v 1970-ih letih, po osuševalnih delih, s katerimi so se izboljšale
razmere za kmetijstvo ter se je hkrati zmanjšala nevarnost poplav. Obmoþje gravitira v
Križevce pri Ljut. in v Ljutomer. (SURS, 2012)
IV. Poselitveno obmoþje na severu in severozahodu obþine: Obsega naselja Dobrava,
Buþeþovci, Zasadi in Vuþja vas. Grajeni deli naselij so fiziþno ostro loþeni in oddaljeni
drug od drugega. Zaznamuje ga bližina Mure in griþevje Kapelskih goric. Murska ravnina
je tu zožena. Poselitveno obmoþje meri 13 km2 (28 % obþine) in šteje 651 prebivalcev
(1.1.2012: 17 % obþanov) oziroma 50 prebivalcev / km2. Veþji gruþasti naselji, Vuþja vas
in Buþeþovci, se nahajata na prehodu višje terase Spodnjega Murskega polja v Zgornje
Mursko (Radensko) polje. Manjše obcestno raztreseno naselje Dobrava leži na zahodnem
robu Spodnjega Murskega polja in meji na Šþavniško dolino. V obþini najmanjše, obcestno
razpotegnjeno naselje na slemenu, Zasadi, leži na obrobnem griþevju Kapelskih goric.
Zaradi oddaljenosti od obþinskega središþa Križevci pri Ljut. sta naselji Buþeþovci in
Zasadi gravitirala v Vuþjo vas kot v nepopolno sekundarno lokalno oskrbno središþe z
najosnovnejšimi funkcijami, trgovino z živili in s štirirazredno šolo. Dobrava je kot
nekdanji del Stare Nove vasi bolj gravitirala v Križevce pri Ljut.. Z izgradnjo avtoceste
Maribor – Lendava obmoþje moþneje kot prej gravitira v Mursko Soboto. (SURS, 2012)
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Preglednica 6: Naselja v Obþini Križevci. Legenda: (1) Višja terasa Spodnjega Murskega polja. (2) Obrobno
griþevje Kapelskih goric. Vir: SURS, 2012; Krajevni leksikon..., 1995.
Z.š.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naselje
Berkovci
Berkovski Prelogi
Boreci
Buþeþovci
Dobrava
Gajševci
Grabe pri Ljut.
Iljaševci
Kljuþarovci pri Ljut.
Kokoriþi
Križevci pri Ljut.
Logarovci
Lukavci
Stara Nova vas
Vuþja vas
Zasadi

Površina
(km2)
2,3
2,3
3,0
4,4
3,3
1,6
2,0
4,4
2,6
1,3
2,1
3,8
5,3
2,7
4,7
0,6

Št. preb.
(1.1.2012)
141
33
290
275
72
57
123
210
368
129
499
273
653
345
249
55

Gostota
(preb./ km2)
81,6
62,0
14,5
95,1
62,6
22,1
36,4
61,0
48,1
141,4
100,9
240,0
71,5
124,1
126,8
53,3

Lega
Šþavniška dolina
Šþavniška dolina
Mursko polje (1)
Mursko polje (1)
Mursko polje (1)
Šþavniška dolina
Šþavniška dolina
Mursko polje (1)
Mursko polje (1)
Šþavniška dolina
Mursko polje (1)
Šþavniška dolina
Šþavniška dolina
Mursko polje (1)
Mursko polje (1)
Kapelske gorice (2)

Tip poselitve
gruþasta
razložena
obcestna
gruþasta
obcestno raztreseno
gruþasta
obcestna razpotegnjena

obcestna
obcestna
obcestna
obcestna, gruþasta
razložena
gruþasta
gruþasta
gruþasta
obcestna, na slemenu

V veþini naselij prevladujejo kmetijska gospodarstva, grajena iz stanovanjskega objekta in
obdajajoþih gospodarskih in pomožnih gospodarskih poslopij. Stanovanjske stavbe so
obiþajno pritliþne z mansardo, gospodarske pa pritliþne in visoke. Tradicionalna stavba je
dolga (razmerje stranic je 1:2), pritliþna, z manjšimi okni. Gospodarska poslopja so
postavljena pravokotno ali vzporedno na stanovanjski objekt. V Križevcih pri Ljut.,
Borecih in Kljuþarovcih pri Ljut. so se oblikovale soseske enostanovanjskih hiš z znaþilno
povojno moderno gradnjo (razmerje stranic 1:1, pritliþje, nadstropje in mansarda). Strnjene
obcestne vasi na ravnini Spodnjega Murskega polja so grajene v panonskem slogu:
stanovanjske hiše so s proþeljem obrnjene na cesto, izvozi so usmerjeni na cesto,
gospodarska poslopja se nahajajo za hišami, za njimi se nadaljujejo kmetijska zemljišþa. V
dolini Šþavnice in na griþevju Kapelskih goric se pojavlja stavbarstvo, znaþilno za
Slovenske Gorice. Hiše so tradicionalno nizke in pritliþne, domovi so grajeni na kljuþ ali
vogal. (Krajevni leksikon..., 1995; Babiþ, 2008, str. 9 -10; Oikos, d.o.o., 2008)
Preglednica 7: Poselitvena obmoþja v Obþini Križevci.
Poselitveno
obmoþje
I. Strnjeni
poselitveni pas ob
regionalni cesti
Radenci –
Ljutomer
II. Poselitveno
obmoþje na
jugovzhodu
obþine

III. Poselitveno
obmoþje v
Šþavniški dolini
IV. Poselitveno
obmoþje na
severu in
severozahodu
obþine
Skupaj

Površina
(km2 / %)

12,2

7,9

13,3

26,4

17,1

28,8

Št. preb.
(število / %)

1.344

1.021

756

35,6

27,1

20,0

Gostota
(preb. / km2

110,2

129,2

56,8

13,0

28,1

651

17,3

50,1

46,2

100

3.772

100

81,6

Naselja

Lega

Tip poselitve

Stara Nova vas,
Iljaševci,
Križevci pri
Ljut., Boreci

Višja terasa
Spodnjega
Murskega polja

obcestna,
gruþasta

Kljuþarovci,
Lukavci

Višja terasa
Spodnjega
Murskega polja,
Šþavniška dolina

obcestna,
gruþasta

Berkovci,
Berkovski
Prelogi, Gajševci,
Kokoriþi,
Logarovci, Grabe
pri Ljut.

Šþavniška dolina

Obcestna,
razpotegnjena,
gruþasta,
razložena

Buþeþovci,
Dobrava, Vuþja
vas, Zasadi

Višja terasa
Spodnjega
Murskega polja,
prehod na
Radensko polje,
Kapelske gorice

Obcestna
slemenska in
razložena,
gruþasta

-

-

-

Vir podatkov: Krajevni leksikon..., 1995; SURS 2012.
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Karta 12: Gostota in število prebivalcev / km2 po naseljih Obþine Križevci dne 1. 1. 2012.

Vir podatkov: Geopedia, 2010; SURS, 2012.

V naseljih obþine se pojavljajo farme, glinokop in nestanovanjske stavbe, namenjene
gospodarskim dejavnostim. Med štirimi veþjimi farmami sta dve locirani v gozdu med
Boreci in Logarovci, ostali dve pa južno od naselja Buþeþovci. Po oceni so ustrezno
umešþene v prostor ter so dovolj odmaknjene od stanovanjskih obmoþij. Glinokop je
lociran JZ-no od naselja Boreci, poleg njega se nahajajo tudi objekti podjetja Tondach
Slovenija d.o.o., kjer se opravlja predelava mineralne surovine v izdelke za prodajo.
Glinokop je v veþji meri že izkorišþen, del glinokopa je tudi že saniran in se poþasi zarašþa
z rastlinjem. V Stari novi vasi se nahaja drugo veþje podjetje, Vipoll d.o.o., ki ne povzroþa
veþjih motenj v prostoru. (Oikos, d.o.o., 2008)
Storitvene in oskrbne dejavnosti so v obþini skoncentrirane v strnjenem poselitvenem
obmoþju ob regionalni cesti Ljutomer – Gornja Radgona, najveþ v naselju Križevci pri
Ljut., kjer se je oblikovalo manjše obmoþje s centralnimi dejavnostmi (objekti obþine,
cerkve, banke, pošte, lekarne, trgovine, šola, vrtec). Glede na centralne dejavnosti, ki so
prisotne v naseljih, se med centralna naselja najnižje ravni uvršþa le naselje Križevci pri
Ljut.. V Sloveniji je izoblikovala hierarhiþna lestvica središþnih (centralni) naselij,
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razdeljena na sedem stopenj. Naselja se v stopnje centralnosti razvršþajo na podlagi
opravil, ki jih središþa zagotavljajo (terciarne, kvartarne dejavnosti). Med naselja najnižje,
temeljne (krajevne) stopnje so uvršþeni kraji (prve stopnje centralnosti) z nepopolno ali
popolno osnovno šolo, trgovino z živili in gostilno, v višjo pa naselja (druge stopnje
centralnosti), ki imajo poleg naštetih še zahtevnejše funkcije (pošta, zdravstvena
ambulanta, banþna podružnica, policijska postaja, lekarna in nekatere specializirane
trgovine in obrti) (naselja druge stopnje centralnosti). Ostala naselja v obþini se ne uvršþajo
v to omrežje središþnih/centralnih naselij, þeprav imajo tudi le – ta doloþene dejavnosti, na
primer: bencinska þrpalka v Kljuþarovcih pri Ljut. in Buþeþovcih, državno socialno
varstvo z nastanitvijo v Lukavcih, gostišþi s prenoþišþi v Borecih in Logarovcih, frizerska
dejavnost v Stari Novi vasi in Križevcih pri Ljut., cvetliþarstvo v Križevcih pri Ljut. in
Borecih, trgovina za kmetijstvo v Križevcih, Borecih, Kljuþarovcih, Logarovcih, trgovina z
gradbenim materialom v Stari Novi vasi, Kljuþarovcih in Lukavcih itd. v skoraj vseh krajih
pa so urejeni gasilski domovi, ki se uporabljajo tudi za ostale vaške prireditve oziroma
dogodke. (Oikos, d.o.o., 2008)
Karta 13: Poselitvena obmoþja v Obþini Križevci.

Vir podatkov: Geopedia, 2010; SURS, 2012.
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Stavbni potencial in gradnja
Oceno potreb po širitvi naselij posredno kažejo podatki o rasti stavbnega potenciala.
ýeprav ni toþnih in neposrednih podatkov o potrebah po stanovanjih v Obþini Križevci,
lahko na podlagi podatkov o številu in rasti hišnih števil, stanovanj oziroma izdanih
gradbenih dovoljenj, prikazanih v nadaljevanju, opazujemo trend in težnje po poselitvi. Vsi
podatki so povzeti po spletni aplikaciji SI-STAT (SURS, 2012).
V Obþini Križevci je bilo v zaþetku leta 2012 evidentiranih 1.161 hišnih številk, 85 hišnih
številk veþ kot leta 1999 (1.076). Število hišnih številk je narašþalo povpreþno za 6,5 vsako
leto glede na predhodno leto. Najbolj je naraslo leta 2009 (+11), verjetno kot uþinek
izgradnje avtocestne infrastrukture, najmanj pa v letu 2004 (+4), v þasu vstopa Slovenije v
Evropsko unijo. Po letu 2009 se rast števila hišnih številk v obþini zmanjšuje. V primerjavi
s povpreþjem Slovenije je gibanje števila hišnih številk bolj razgibano in variabilno, þeprav
je opaziti vzporednice v upadanju in narašþanju indeksov rasti na državni ravni. Izjema je
bilo leto 2008, ko so Križevci zabeležili upadanje rasti (100,5), medtem ko je na državni
ravni indeks rasti dosegel vrh (101,2). Indeks rasti za obþino je bil na splošno nižji kot
indeks rasti za Slovenijo, razen leta 2000. Leta 2011 je bilo v Obþini Križevci izdano le
eno gradbeno dovoljenje, na kar bi ravno tako lahko vplivalo slabo gospodarsko stanje na
podroþju gradbeništva in tudi izdelava Obþinskega prostorskega naþrta, ki je podlaga za
izdajo gradbenega dovoljenja. Najveþ gradbenih dovoljenj je bilo dodeljenih v letu
ustanovitve obþine (1999: 23). V obdobju 1999 - 2005 so bila med izdanimi gradbenimi
dovoljenji moþneje zastopana izdana gradbena dovoljenja za nestanovanjske stavbe, ki jih
je bilo v letih 2000 in 2002 veþ kot za stanovanjske stavbe. Po letu 2005 so prevladovala
izdana gradbena dovoljenja za stanovanjske zgradbe.
V Obþini Križevci je bilo leta 2001 najveþ stanovanj zgrajenih v obdobju 1971 – 1980
(17,7 %), 1991 – 1995 (17,3 %) ter pred letom 1918 (16,7 %). Nad 10 % stanovanj je iz
obdobja 1961 – 1970 (13,5 %), 1946 – 1960 (11,8 %) in 1996 – 2001 (10,6 %). Pod 10 %
stanovanj je bilo zgrajenih v obdobjih 1919 – 1945 (5,6 %) in 1991 – 1995 (5,5 %).
Nedoloþene starosti je bilo 1,3 % stanovanj. V primerjavi s starostno strukturo stanovanj v
Sloveniji je obþina izstopala po veþjem deležu stanovanj iz obdobja 1996 – 2001 in po
manjšem deležu stanovanj iz obdobja 1971 – 1980. V Sloveniji se je na splošno veþ
stanovanj gradilo v obdobju polpretekle gospodarske usmerjenosti v industrijo (1960 1980), v kmetijstvo usmerjeni obþini pa v obdobju po osamosvojitvi Slovenije, ko je
relativni položaj in pomen obþine narasel. Med letoma 2002 in 2010 je indeks rasti števila
dokonþanih stanovanj najbolj narasel leta 2006 (333,3). Visok je bil tudi leta 2008 (160) in
leta 2009 (150), najnižji je bil leta 2005 (37,5) in 2007 (50,0).
Grafikon 14: Indeks gibanja števila hišnih številk za
Slovenijo in Obþino Križevci v obdobju 1999 – 2011.
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Grafikon 15: Število hišnih številk v Obþini
Križevci v obdobju 1999 – 2011.
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Vir podatkov: SURS, 2012.

1085

1093

1098

1105

1109

1115

1121

1130

1136

1147

1152

1157

1161

1020
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vir podatkov: SURS, 2012.

37

Grafikon 16: Izdana gradbena dovoljenja za
nestanovanjske in stanovanjske stavbe v Obþini
Križevci v obdobju 1999 - 2011/12.
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Grafikon 17: Gibanje novih hišnih številk v Obþini
Križevci v obdobju 1999 - 2011/12.

12
10
8

2

15

1
11

10

8

7

0

6
2

7
2

5

4

4

3

2

7

16

10

8

3

Gibanje število hišnih številk v Obþini Križevci
v obdobju 1999 - 2012

9

6

8

15

6

12

5

9

0

1

0

8

5

7

4

6

6

9

6

11

5

5

4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vir podatkov: SURS, 2012.

9

Vir podatkov: SURS, 2012.

Podatki kažejo, da število stavbnega fonda v obþini stalno narašþa od ustanovitve obþine
leta 1999 dalje. Na rast vplivajo tako gospodarske razmere kot tudi dogajanja znotraj
podroþja prostorskega planiranja, na primer sprememba zakonodaje ali sprejemanje
obþinskega prostorskega naþrta. Po starostni strukturi so stanovanja v obþini pretežno
starejša. Podatki o rasti stanovanjskih stavb kažejo težnjo po širjenju poselitve. Upadanje
števila gospodarskih stavb bi lahko razumeli tudi kot posledico gospodarske krize.
Grafikon 18: Stanovanjski sklad, stanovanja po letu
zgraditve, po metodologiji popisa 1991, leta 2001 za
Slovenijo in Obþino Križevci.

Grafikon 19: Indeks rasti števila dokonþanih
stanovanj v obdobju 2002 – 2010 za
Slovenijo in Obþino Križevci.
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Gospodarstvo
Naravni viri: Najpomembnejši naravni viri v obþini so kakovostna opekarska glina v
Borecih, kmetijska zemljišþa, gozd, zaloge podtalnice v Vuþji vasi in Lukavcih, silikatni
prod in pesek v opušþenih gramoznicah v Borecih in drugod. V prodišþih Mure se v
neznatnih koliþinah pojavlja zlato. Mura v neposredni sosešþini predstavlja velik
hidroenergetski potencial, v bližini pa se nahajata še termalna in mineralna voda, temelja
zdraviliške dejavnosti Prlekije (Banovci, Radenci). Reka Šþavnica omogoþa dodatni vir
energije, ki so jo nekoþ izkorišþali mlini, danes jih poganja elektrika. V bližnjem
Prekmurju (Petišovci) in potencialno na obmoþju Ljutomer – Ormož - Dravsko Središþe so
skromna nahajališþa zemeljskega plina, nafte in polrjavega premoga. Trajnostni viri
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energije obþine so biomasa in sonþna energija, v sosednjih obþinah pa geotermalna
energija in hidroenergija Mure. (Ogrin, 2004; Ogrin 2009)
Gospodarski razvoj: Pomurje je imelo zaradi obrobne in obmejne lege manj ugodne
možnosti za gospodarski razvoj znotraj slovenskega prostora. Do konca prve svetovne
vojne je podobno kot v ostali Sloveniji veþina prebivalstva živela od kmetijstva. Med
obema svetovnima vojnama so se razvila prva industrijska podjetja, veþinoma iz obrti. V
ostali Sloveniji so nastala že v drugi polovici 19. stoletja, v tem þasu pa so se podvojila. Od
kmetijstva je živelo 60 % slovenskega prebivalstva, v Pomurju veþ. Po drugi svetovni
vojni je imel razvoj industrije prednost pred ostalimi dejavnostmi. Obrti so zamrle ali so
izjemoma prerasle v industrijska podjetja. Ob zaprti meji z Madžarsko do 1960-ih let v
Pomurju razvoja ni bilo, najpomembnejša je bila kmetijska dejavnost. V Prlekiji je bil
delež kmeþkega prebivalstva višji v griþevju in nižji na Murskem polju, kjer se je razvila
skromna obrtno – industrijska dejavnost s spremljajoþo šibko urbanizacijo. Na zaþetku
1960-ih let je s podružabljanjem kmetijskih zemljišþ in z uporabo kmetijske mehanizacije
prišlo do agrarne prenaseljenosti in deagrarizacije. V 1970-ih in deloma 1980-ih letih je
kljub policentriþni razvojni politiki ter naþrtnemu razvoju sekundarnega in kasneje
terciarnega sektorja obmoþje obþine v gospodarskem razvoju še naprej zaostajalo za
Slovenijo. Pozitivni uþinki dislociranih industrijskih obratov so se kljub temu pokazali v
možnostih zaposlovanja, kar je prepreþevalo še hitrejše praznjenje podeželja. Z
industrializacijo so se širila obmoþja urbanizacije in suburbanizacije. Odveþna delovna sila
na kmetijah se je zaposlila v pretežno delovno intenzivni industriji in turizmu, veliko
mladih se je izselilo v veþja mesta (Ptuj, Maribor, Ljubljana) ali tujino (Nemþija, Avstrija).
Na kmetijah so ostali starejši. Prebivalci so se najpogosteje zaposlovali v opekarni strešne
kritine v Borecih in v industrijskih obratih v Radencih ter Ljutomeru, manj pa v Gornji
Radgoni in Murski Soboti. Kasneje so se zaposlovali tudi v Moravskih Toplicah in
Banovcih. V Pomurju je pomen industrije narašþal do 1990-ih let, delež storitvenih
dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, socialna dejavnost) pa že od 1970-ih let dalje (Žižek, 1996).
Kljub temu je regija ostala najbolj kmetijska v Sloveniji. Po osamosvojitvi Slovenije leta
1991 so se pomurska podjetja prestrukturirala kasneje kot drugod. V prvih letih tržnega
gospodarstva jih je veliko propadlo ali so bila prodana, narasla je brezposelnost. Izgubo
jugoslovanskih trgov, preusmeritev na tuje trge in lastninsko preoblikovanje so najbolje
prestala industrijska podjetja v okolici Ljutomera (Krka d.d., Tehnostroj Farmtech, Segrap
d.o.o.). Po letu 2000 so se razmahnile storitvene dejavnosti in podjetništvo, zlasti trgovina
(Tuš, Spar, Hoffer, Lidl). V Obþini Križevci so se ob vedno bolj ugodnem prometnem
položaju zaþele razvijati prometne in energetske dejavnosti (prevozništvo, alternativna
energetika, v izvoz usmerjeni industrijski obrati). Od leta 2007 se razvoj gospodarstva
spodbuja v poslovno – gospodarski coni Buþeþovci, kjer je locirano izvozno družinsko
podjetje Vipoll d.o.o.. Med storitvenimi dejavnostmi prevladuje oskrba prebivalstva v
Domu Lukavci in njegovih dislociranih enotah. Turizem se razvija v smeri ekološkega,
podeželskega, mladinskega, športnega, konjeniškega in kolesarskega turizma, kot
dopolnilna ponudba zdraviliškemu turizmu sosednjih obþin. Po indeksu razvojne
ogroženosti (leta 2007) in razvojnega indeksa (leta 2011) je Obþina Križevci povpreþno
razvita obþine v Sloveniji, druga najbolj razvita obþina Pomurja in najbolj razvita obþina
Prlekije. Pomurje poglablja razvojni zaostanek zaradi gospodarske krize in poslediþnega
narašþanja brezposelnih iz delovno intenzivnih dejavnosti, tekstilne in živilsko
predelovalne industrije, ki so klonile v tekmi s poceni delovno silo iz vzhodne Evrope in
Azije. (Ogrin, 2004, Slovenija, pokrajine..., str. 543-544, Kozar, 2007).
Indeks razvojne ogroženosti (povzeto po Kozar, 2007): Indeks razvojne ogroženosti
prikazuje relativno stopnjo razvitosti obþine v primerjavi z ostalimi regijami. Omogoþa
predvidevanja glede nadaljnjega razvoja obþine. Po drugi svetovni vojni je regionalna
politika Slovenije uvedla zakonske razvojne ukrepe za razvoj manj razvitih obmoþij. V
1970-ih letih je tako veljal Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih
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obmoþij, med letoma 1990 in 1999 Zakon o spodbujanju demografsko ogroženih obmoþij
v Republiki Sloveniji ter med letoma 1999 in 2005 Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja Slovenije (1999) ter Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001).
Slednja sta postala temeljna strateška dokumenta za obmoþja s posebnimi razvojnimi
problemi. V uredbah so se v obdobju 1990 – 1999 med demografsko ogrožena obmoþja
uvrstila tudi posamezna obmoþje na ozemlju Obþine Križevci. Po uredbi iz leta 1994
(Uradni list št. 1994/13) 10-kilometrski pas v krajevni skupnosti Križevci pri Ljut. in
celotna krajevna skupnost Logarovci - Berkovci v tedanji Obþini Ljutomer. Obmoþje je
obsegalo in presegalo ozemlje današnje Obþino Križevci. Leta 1997 (Uradni list št.
1997/75) in leta 1999 (Uradni list št. 1999/19) so se pod demografsko ogrožena obmoþja
uvršþala naselja Berkovci, Berkovski Prelogi, Dobrava in Iljaševci. Leta 2005 je bil sprejet
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije, ki razvršþa regije po
stopnji razvitosti na podlagi indeksa razvojne ogroženosti, sestavljenega iz kazalcev
razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bili
izbrani: kazalniki razvitosti (bruto domaþi proizvod na prebivalca, osnova za dohodnino na
prebivalca, bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega in stopnja formalne
zaposlenosti); kazalniki ogroženosti (stopnja registrirane brezposelnosti, indeks staranja
prebivalstva, delež prebivalstva, prikljuþenega na javno kanalizacijo); kazalniki razvojnih
možnosti: povpreþno število let šolanja prebivalstva, delež površine v obmoþju Natura
2000 od skupne površine, število delovnih mest na delovno aktivno prebivalstvo v regiji in
poseljenost obmoþja – število km2 na prebivalca. Pomurska regija je po podatkih za
obdobje 2002 – 2006 izkazovala najvišji indeks razvojne ogroženosti (159,5) v Sloveniji.
V Prlekiji je v enakem obdobju indeks razvojne ogroženosti znašal 73,3 povpreþja Pomurja
(I=100). Obþina Križevci je dosegala 74,1 povpreþja Pomurja (I=100) in 100,5 povpreþja
Prlekije (I=100), kar pomeni da je bila nadpovpreþno razvita obþina na ravni Pomurja in
povpreþno na ravni Prlekije. Po kazalniku razvitosti je bila nad popreþjem v obeh regijah,
po kazalniku ogroženosti in kazalniku razvojnih možnosti pa je bila pod povpreþjem v
Prlekiji in nad povpreþjem v Pomurski statistiþni regiji. Nadpovpreþni so bili kazalniki:
bruto dodana vrednost na zaposlenega, stopnja zaposlenosti, stopnja brezposelnosti (nižja
kot v ostalih obþinah) in delež površine Nature 2000. Najšibkejša je bila pri deležu
prikljuþenosti na javno kanalizacijo, ki je znašal le 5,0 % povpreþja Prlekije in 5,6 %
povpreþja Pomurja. (Kozar, 2007)
Preglednica 8: Kazalniki razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti za pomurski del Prlekije, ter Pomurje
(Slovenija = 100).1
Obþine
Radenci
Veržej
Ljutomer
Križevci
Gornja Radgona
Razkrižje
Sveti Jurij
Prlekija
Pomurje

3 - Razvojne
1 - Razvitost 2 - Ogroženost
možnosti
0,891
0,651
0,686
0,667
0,844
0,589
0,650
0,591
0,765
0,720
0,532
0,648
0,576
0,561
0,735
0,653
0,519
0,591
0,441
0,436
0,590
0,657
0,591
0,658
0,533
0,483
0,499

Aritmetiþna sredina iz 4 - Indeks razvojne
standardiziranih
ogroženosti
vrednosti kazalnikov (Pomurje = 100)

0,742
0,700
0,668
0,633
0,624
0,587
0,489
0,635
0,505

52,0
60,6
67,0
74,1
75,9
83,3
103,2
73,7
100,0

4 - Indeks razvojne
ogroženosti
(Prlekija = 100)

52,0
60,6
67,0
74,1
75,9
83,3
103,2
73,7
100,0

Vir: Kozar, 2007, str. 35.

Leta 2011 je obþina izboljšala svoj gospodarski položaj, k þemur je pripomogla izgradnja
pomurske avtoceste. Po koeficientu razvitosti, ki je znašal 1,02 (državno povpreþje: 1,00),
1

1 - Višja vrednost kazalnikov je ugodnejša za obmoþje; 2 - Kazalnik razvitosti je izraþunan kot navadna aritmetiþna sredina iz
standardiziranih kazalnikov: bruto osnova za dohodnino na prebivalca, bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega,
stopnja formalne zaposlenosti; 3 - Kazalnik ogroženosti je izraþunan kot navadna aritmetiþna sredina iz standardiziranih kazalnikov:
stopnja registrirane brezposelnosti, indeks staranja prebivalstva, delež prebivalstva, prikljuþenega na javno kanalizacijo; 4 - Kazalnik
razvojnih možnosti je izraþunan kot navadna aritmetiþna sredina iz standardiziranih kazalnikov: delež površine v obmoþju Natura 2000
od skupne površine, število delovnih mest na delovno aktivno prebivalstvo, poseljenost obmoþja.
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je bila nad povpreþjem Slovenije (rang 32 med 70-imi rangi obþin), druga najbolj razvita
obþina Pomurja (za Mestno obþino Murska Sobota in Obþino Odranci: 1,12) ter najbolj
razvita obþina Prlekije. Enaki koeficient razvitosti so v Sloveniji beležile obþine
Brezovica, Ilirska Bistrica, Kranjska Gora, Radlje ob Dravi in Šmartno ob Paki (Uredba...,
2011). Podatki kažejo, da ima Obþina Križevci ugodne možnosti za gospodarski in
prebivalstveni razvoj. Priseljevanje zaradi rasti delovnih mest v obþini (gospodarske cone,
bližina avtoceste) in izboljšane kakovosti bivanja (veþja finanþna moþ v obþini) bi pomenil
tudi veþji pritisk na poselitvena obmoþja.
Preglednica 9: Rang, delež povpreþja Pomurja in delež povpreþja pomurskega dela Pomurja Obþine Križevci
po kazalnikih razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti za programsko obdobje 2003 - 2007.
Rang Obþine Križevci
Kazalnik
med obþinami Prlekije
Prikljuþenost na javno kanalizacijo v % (2002)
7
Poseljenost v km2 (2005)
6
Indeks staranja prebivalstva (2003 - 2005)
6
3
Indeks delovna mesta na del. aktivno prebivalstvo (2002 - 2004)
Dohodnina na prebivalca v 1000 SIT (2002 - 2004)
4
Natura 2000 v površini v % (2004)
4
BDV na zaposlenega v 1000 SIT (2002 - 2004)
3
Stopnja zaposlenosti v % (2002 - 2004)
2
Stopnja brezposelnosti v % (2002 - 2004)
2

Delež povpreþja
Prlekije
5,0
93,7
96,0
99,1
99,6
103,1
112,4
113,9
115,7

Delež
povpreþja
Pomurja
5,6
106,3
113,1
110,4
124,1
171,1
159,1
124,9
153,6

Vir: Kozar, 2007, str. 35.

Struktura gospodarskih dejavnosti: S strukturo gospodarskih dejavnosti opazujemo stopnjo
in usmeritev gospodarskega razvoja obmoþja. Zadnji dan leta 2010 je bilo po dostopnih
podatkih v Obþini Križevci registriranih 243 poslovnih subjektov. Od tega je bilo
gospodarskih 70,4 %, ostala so bila društva in podobno. Med gospodarskimi družbami je
bilo samostojnih podjetnikov 55 %, družb z omejeno odgovornostjo 27 % in nosilcev
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 6 %.
Grafikon 20. Primarne dejavnosti (A); Sekundarne dejavnosti (C, D, F, H); Terciarne dejavnosti (G, I, J, K,
L, M, N, O, P, Q); Druge dejavnosti (SD + R, SP).

Vir podatkov: PIRS, 2011; AJPES, 2011

V obþini so dve zadrugi brez odgovornosti, ena zadruga z omejeno odgovornostjo, ter pet
poslovalnic delniških družb. Najveþ gospodarskih subjektov je po SKD 2008 poslovalo v
skupinah C – predelovalne dejavnosti (13,6 %), G – trgovina, vzdrževanje in popravilo
motornih vozil (11,5 %) in F - gradbeništvo (10,3 %). Leta 2009 in 2010 je bilo
ustanovljenih 52 podjetij ali skoraj 28 % vseh aktivnih gospodarskih subjektov (ugodne
davþne olajšave). Velik delež delovnih mest so predstavljale samozaposlitve (skupaj 30
%), v Sloveniji je ta delež skoraj dvakrat nižji (11 %). Leta 2010 je pet poslovnih subjektov
zaposlovalo nad 20 oseb, 14 poslovnih subjektov od 5 do 20 oseb, 47 do 5 oseb, in 171
poslovnih subjektov ni zaposlovalo nobene osebe. Najveþji delodajalci v obþini so bili:
41

Dom Lukavci (150 delovnih mest), Tondach Slovenija d.o.o. (86), Vipoll d.o.o. (71), OŠ
Križevci (50) z enoto vrtec (19), in Transport Jelen, prevozi in storitve, d.o.o. (20). Deset
ali veþ zaposlenih je bilo v treh podjetjih. (SURS, 2011; PIRS, 2011; AJPES, 2011)
Struktura delovnih mest: Na zadnji dan leta 2010 je bilo v obþini 1.177 delovno aktivnega
prebivalstva brez kmetov po obþini prebivališþa in 767 po obþini delovnega mesta. Obþina
je imela 34 % veþ delovno aktivnih prebivalcev kot delovnih mest. Veliko je delovnih
migrantov. V obþini bivanja je bilo (samo-) zaposlenih 27,5 % (324) delovno aktivnih
prebivalcev, 72,5 % (853) pa jih je delalo izven Obþine Križevci. Iz drugih obþin je
prihajalo na delo 443 oseb ali 57,8 % vseh, ki so imeli delovno mesto v obþini.
Indeks delovne migracije je leta 2006 znašal 62,5, kar je za 4,6 manj kot leta 1999 (Oikos,
d.o.o., 2008). Leta 2010 je znašal 65,2. V obdobju 2000 - 2005 je upadal, nato je narašþal.
Najveþ ljudi dela v obþinah Ljutomer in Murska Sobota. Leta 2006 je v Obþini Ljutomer
delalo 389 ljudi, v Mestni obþini Murska Sobota pa 122 ljudi, število je rahlo raslo. (Oikos,
d.o.o., 2008, SI-STAT, 2008; SURS, 2011)
Prvi dan leta 2011 je bilo v obþini 968 delovnih mest (0,12 % vseh v Sloveniji). 70 % so
zasedale zaposlene osebe (Slovenija: 89 %) in 9 % samozaposlene osebe brez kmetov
(Slovenija: 7 %). Samozaposlenih kmetovalcev je bilo 21 % (Slovenija: 4 %). V obdobju
2005 - 2011 se je število delovnih mest v obþini poveþalo za 7 % (v Sloveniji za 1,9 %).
Najmanj jih je bilo leta 2010, ko je prišlo do propadanja delovnih mest v delovno
intenzivnih industrijskih panogah. Ob sprejetju zakona o Pomurju leta 2009 je
gospodarstvo s pomoþjo državnih subvencij in davþnih olajšav verjetno le navidezno
okrevalo, na kar opozarja visok delež samozaposlenih kmetovalcev, ki v kmetovanju išþe
rešitev za brezposelnost. Konec leta 2010 je þetrtina (26 %) delovno aktivnega prebivalstva
po obþini delovnega mesta (skupaj 939) delalo v predelovalnih dejavnostih, petina v
zdravstvu in socialnem varstvu (20,4 %) in slaba petina v kmetijstvu, gozdarstvu in
ribolovu (18 %) (Divjak, 2011, Statistiþni register delovno aktivnega prebivalstva). (Oikos,
d.o.o., 2008, SI-STAT, 2008; SURS, 2011)
Preglednica 10: Število in delež delovnih mest v Obþini Križevci po SKD 2008.

Gospodarske dejavnosti, SKD 2008
C
Q
A
P
H
G
I
F
D
M
S
O
K
T
N
L
R
B
E
J
N

Predelovalne dejavnosti
Zdravstvo in socialno varstvo
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
Izobraževanje
Promet in skladišþenje
Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
Gostinstvo
Gradbeništvo
Oskrba z elektriþno energijo, plinom in paro
Strokovne, znanstvene in tehniþne dejavnosti
Druge dejavnosti
Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

Finanþne in zavarovalniške dejavnosti
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
Poslovanje z nepremiþninami
Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
Rudarstvo
Oskrba z vodo;ravnanje z odplakami in odpadki;saniranje okolja
Informacijske in komunikacijske dejavnosti
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Skupaj:

Št. delovno
aktivnih oseb

Delež
(%)

242
192
172
71
65
61
41
34
14
12
11
8
6
5
3
Z
Z
939

25,8
20,4
18,3
7,6
6,9
6,5
4,4
3,6
1,5
1,3
1,1
0,9
0,6
0,5
0,3
Z
Z
100 %

Vir: Divjak Matej, SURS, junij 2011.
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Kmetijstvo in gozdarstvo
V analizi kmetijstva obþine je veþina podatkov povzetih po Popisu kmetijskih
gospodarstev 2000 (SURS), zato so v tem poglavju citirani le drugi viri. Z namenom
ovrednotenja pomena kmetijstva v obþini so v analizo kmetijstva vkljuþene primerjave s
Prlekijo (pomurski del, po Plut, 2004, str. 222 – 223), Pomurjem (Statistiþna regija
Pomurje) in državo Slovenijo. Pri manjših vrednostih so bolj podrobni.
Ob ugodnih naravnih danosti, vkljuþno z možnostjo namakanja v þasu poletnih suš, ki ga
omogoþa Murin nivalni reþni režim, in po osuševalnih hidromelioracijskih posegih v 1970ih in 1980-ih letih, ko je bilo ravninsko obmoþje ob Muri in Šþavnici usposobljeno za
intenzivno kmetijsko pridelavo, med kmetijskimi zemljišþi prevladujejo površine z njivami
in vrtovi. Pretežno ravninsko ozemlje pokriva okoli 64 % kmetijskih zemljišþ prve
kategorije, 4 % kmetijskih zemljišþ druge kategorije, 21 % gozdnih površin, 8 % površin z
naselji in 2 % površin z vodami (ZEU..., 2003a). Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (8. 4. 2008) je bilo v obþini 3.174,6 ha kmetijskih površin (68,6 %),
med katerimi prevladujejo njive (2.703,6 ha) in travniki (350,4 ha) (Oikos, d.o.o., 2008).
Najprimernejše kmetijske površine so na Murskem polju in deloma v dolini Šþavnice,
manj primerne so na zahodu, kjer ravnina prehaja v griþevje Slovenskih goric, vendar ne
dovolj visoko, da bi bile lege primerne za intenzivno vinogradništvo ali sadjarstvo.
Kmetijska raba je tu bolj heterogena, travniki in njive se prepletajo s pašniki, vinogradi in
sadovnjaki. Veþja sklenjena gozdna površina zašþitenega ilirsko hrastovega – gabrovega
gozda loþuje njivske površine Murskega polja na vzhodu od njivskih površin v Šþavniški
dolini na JZ in jugu. Manjše gozdne zaplate, ostanki ravninskih gozdov, se pojavljajo
povsod, razen na obmoþju, kjer so bile odstranjene ob izvajanju kmetijskih operacij.
Poplavni logi ob Muri v obþino ne segajo. Gozdarstvo je prebiralno in veþinoma
samooskrbno (ZEU..., 2003a; LAS, 2008, str. 18).
Leta 2000 so med kmetijskimi zemljišþi prevladovale njive in vrtovi (97,5 % kmetij in 68,2
% vseh kmetijskih zemljišþ) ter travniki in pašniki (62 % kmetij in 10,1 % vseh kmetijskih
zemljišþ). Podrobna raba tal je prikazana v podpoglavju 4.4.1. Spreminjanje rabe tal v
Obþini Križevci. Leta 2000 so njive in vrtovi v obþini obsegali 86 % kmetijskih zemljišþ v
uporabi (Prlekija: 74 %, Pomurje: 75 %, Slovenija: 33 %). Predstavljale so 18 % vseh
njivskih in vrtnih površin v Prlekiji, 6 % v Pomurju in 1,6 % v Sloveniji. Travnikov in
pašnikov je bilo v strukturi kmetijskih zemljišþ v uporabi 13 % (Prlekija: 21 %; Pomurje:
20 %; Slovenija: 62 %), vinogradov 1 % (Prlekija: 3,6 %; Pomurje: 2,3 %; Slovenija: 3,0
%) in sadovnjakov 0,7 % (Prlekija: 2,3 %; Pomurje: 3,1 %; Slovenija: 2,5 %). Podatki
kažejo, da ima Obþina Križevci pomembno površino obdelovalnih površin v Sloveniji.
Leta 2000 je bilo v obþini 403 družinskih kmetij (v nadaljevanju: kmetije), kar je 12 %
vseh kmetij v Prlekiji, 3,4 % vseh v Pomurju in 0,5 % vseh v Sloveniji. Nekatere so med
najmoþnejšimi v Sloveniji. V uporabi so imele 3.438 ha zemljišþ (74 % površine obþine),
od tega 80 % kmetijskih.
Velikostna struktura kmetij je bila ugodnejša kot v drugih regijah, zato so tudi možnosti za
intenzivno kmetovanje in prilagajanje evropskim normativom veþje. Najveþ kmetij je
imelo skupno površino med 2 in 5 ha, od 5 do 10 ha, ter nad 10 ha. Najmanj je bilo kmetij
z do 2 ha zemljišþi. V regionalni primerjavi ima obþina najveþ kmetij z nad 5 ha (Obþina
Križevci: 50 % vseh kmetij; Prlekija: 35 %; Pomurje: 31 %; Slovenija: 38 %) in z nad 10
ha (Obþina Križevci: 23 %; Prlekija: 15 %; Pomurje: 10 %; Slovenija: 13 %). V Sloveniji
je delež kmetij z nad 10 ha zemljišþi najmanjši, majhne kmetije z do 2 ha zemljišþi pa so
na drugem mestu. Ugodna velikostna struktura obþine izstopa zlasti v primerjavi s
Prekmurjem, kjer prevladuje znaþilna drobnolastniška zemljiško - posestna struktura kot
posledica ogrskega prava (Slovenija, pokrajine..., 1998, str. 543 – 544; Kozar, 2007, str.
30; Oikos, d.o.o., 2008).
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Po tipu kmetovanja v obþini prevladuje mešana živinoreja (27 % kmetij), mešana
rastlinska pridelava in živinoreja (23 %), ter prašiþereja in perutninarstvo (23 %). V þisto
poljedelstvo je bilo usmerjenih 10 % kmetij, v mešano rastlinsko pridelavo 8 %, v pašno
živinorejo 4,7 %, v gojenje trajnih nasadov 3,0 % in v vrtnarstvo 0,7 % kmetij. V
regionalni primerjavi izstopata prašiþereja in perutninarstvo (Obþina Križevci: 23 %,
Prlekija: 10 %; Pomurje: 6 %; Slovenija: 2,5 %) ter mešana rastlinska pridelava in
živinoreja (Obþina Križevci: 23 %, Prlekija: 19 %; Pomurje: 22 %; Slovenija: 16 %).
Relativno veþ je poljedelsko usmerjenih kmetij (Obþina Križevci: 10 %, Prlekija: 8 %;
Pomurje: 13 %; Slovenija: 3,3 %). Relativno manj je kmetij z mešano rastlinsko pridelavo
(Obþina Križevci: 8 %, Prlekija: 15 %; Pomurje: 22 %; Slovenija: 13 %), trajnimi nasadi
(Obþina Križevci: 3 %, Prlekija: 11 %; Pomurje: 8 %; Slovenija: 12 %) in pašno živinorejo
(Obþina Križevci: 4,7 %, Prlekija: 7 %; Pomurje: 4,2 %; Slovenija: 26 %). Samo tri
kmetije so bile specializirale za vrtnarstvo.
Na rodovitnem Murskem polju prevladuje žitno - okopavinski in žitni sistem, v dolini
Šþavnice na zahodu (slabše talne in reliefne razmere) pa žitno - krmni podsistem in mešani
ali žitno – okopavinski – krmni sistem, povezan s sadjarstvom in vinogradništvom
(Slovenija, pokrajine..., 1998, str. 543 – 544; Kozar, 2007, str. 30).
Leta 2000 je bilo v obþini 2.171 hektarjev poljedelskih površin, ki so predstavljale 12 %
vseh poljedelskih površin v Prlekiji, 6 % v Pomurju in 1,7 % v Sloveniji. Skoraj 40 % jih
je bilo posejanih s koruzo za zrnje, 30 % s pšenico, 11 % s sladkorno peso, 9 % s silažno
koruzo, 9 % z jeþmenom, 1,9 % z buþami za olje in 0,4 % s krompirjem. Po prenehanju
delovanja tovarne sladkorja v Ormožu je bilo pridelovanje sladkorne pese skoraj v celoti
opušþeno (Oikos, d.o.o., 2008). V primerjavi s Prlekijo in Pomurjem do veþjih strukturnih
razlik ne prihaja. Leta 2000 je bilo v obþini nekoliko manj površin s pšenico, krompirjem,
buþami za olje in silažno koruzo, veþ pa površin s koruzo za zrnje, jeþmenom in sladkorno
peso. V primerjavi s Slovenijo je bilo v obþini relativno veþ poljedelskih površin,
namenjenih pšenici, koruzi za zrnje in sladkorni pesi, ter relativno manj silažni koruzi,
krompirju in jeþmenu.
Gojenje krmnih rastlin omogoþa intenzivno živinorejo: prašiþerejo, perutninarstvo, mleþno
in mesno govedorejo ter tradicionalno konjerejo (Oikos, d.o.o., 2008). Z živinorejo se
ukvarja 92 % kmetij v obþini: s prašiþerejo 49 % živinorejskih kmetij in z govedorejo 51
%. Leta 2000 je bilo v obþini vseh velikih živali 19.817: 83 % je bilo prašiþev (Prlekija: 75
%; Pomurje: 70 %; Slovenija: 39 %), 12 % goveda in 5 % krav molznic. V regionalni
primerjavi izstopa prašiþereja, ki je bila tako kot v ostali predelih Prlekije spodbujena z
raznimi državnimi podporami in nepovratnimi sredstvi. Tradicionalna govedoreja je bila
preusmerjena v intenzivno prašiþerejo, z namenom veþje stopnje državne samooskrbe na
podroþju svinjskega mesa (LAS, 2008). V obþini redijo 23 % vseh živali - prašiþev v
Prlekiji, 11 % vseh v Pomurju in 4,2 % vseh v Sloveniji. Posledica je moþno
onesnaževanje okolja, ob neurejenih odplakah zlasti reke Šþavnice in podtalnice (LAS,
2008). Na vlažni ravnini in v Šþavniški dolini kisla krma pogosto ni bila dovolj kvalitetna
za govedorejo, primerna je bila za konjerejo, ki je na tem obmoþju prisotna od
terezijanskih þasov. Postala je tradicionalna in daje Prlekiji širšo prepoznavnost v
slovenskem in srednje-evropskem prostoru. Leta 1874 je najstarejša slovenska konjeniška
organizacija na cesti med naseljem Križevci in Ljutomerom po vzoru Dunajskega dvora
organizirala prve kasaške dirke. Od tedaj poteka v Prlekiji naþrtovana reja izbrane pasme
Ljutomerski (murskopoljski) kasaþ. Leta 2004 je bil priznan kot slovenska avtohtona
pasma kasaških konj. Mursko polje je edinstveno obmoþje kasaške reje, ki ji je pobudo
dala kmeþka konjereja. V obþini je priznanih veþ zasebnih konjerejcev in tekmovalcev s
kasaškimi konji (LAS, 2008, str. 8). ýebelarstvo v obþini spodbuja þebelarsko društvo.
(LAS, 2008; Slovenija, pokrajine..., 1998, str. 543 – 544; Kozar, 2007, str. 16).
Sadjarstvo in vinogradništvo v obþini nimata veþje gospodarske vloge. Leta 2000 je
intenzivne sadovnjake gojilo 12 kmetij (Obþina Križevci: 3 %, Prlekija: 2,5 %; Pomurje:
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3,5 %; Slovenija: 6 %), kmeþke sadovnjake pa 184 kmetij (Obþina Križevci: 46 %;
Prlekija: 56 %; Pomurje: 76 %; Slovenija: 71 %) in vinograde 81 kmetij (Obþina Križevci:
20 %; Prlekija: 48 %; Pomurje: 50 %; Slovenija: 41 %).
V intenzivnih sadovnjakih je bilo med vrstami dreves 68 % jablan in 19 % hrušk. V
kmeþkih sadovnjakih je bilo jablan 37 %, hrušk 16 %, þešpelj in sliv 13 %, breskev 5% in
marelic 1,7 %. Med trtami so prevladale bele sorte (98 %). V regionalni primerjavi so v
intenzivnih sadovnjakih izstopale hruške (Obþina Križevci: 19 %, Prlekija: 1,1 %;
Pomurje: 1,4 %; Slovenija: 6 %), prav tako v kmeþkih sadovnjakih (Obþina Križevci: 16
%, Prlekija: 10 %; Pomurje: 11 %; Slovenija: 13 %). V primerjavi s Slovenijo je v kmeþkih
sadovnjakih obþine relativno manj jablan in þešpelj s slivami, veþ pa hrušk, þešenj z
višnjam, breskev in marelic.
Ohranjanje kmetijske dejavnosti je pomembno zaradi njene gospodarske, socialne,
prostorske in ekološke funkcije. Prebivalcem zagotavlja samooskrbno sposobnost in
možnost dodatnega zaslužka, ohranja trajno poselitev podeželskega prostora in kulturno
pokrajino, prepreþuje pojavljanje naravnih nesreþ itd. (Žižek, 1996). S kmetijstvom se v
Pomurju ukvarja veþ kot polovica gospodinjstev. ýeprav je bil razvoj kmetijstva do vstopa
Slovenije v Evropsko unijo nekoliko v ozadju, je v Obþini Križevci dolgo þasa
predstavljalo pomembno gospodarsko dejavnost. Delež kmeþkega prebivalstva se je zaþel
zmanjševati v 1970-ih in 1980-ih letih z razvojem industrije in terciarnega sektorja. Na
zaþetku leta 2011 je znašal okoli 21 %, kar je v primerjavi s Slovenijo (4 %) veliko. Na
splošno se v Sloveniji zapostavljanje kmetijske dejavnosti v preteklosti odraža v
neprimerni izobrazbeni in starostni strukturi gospodarjev ter nezanimanja mladega
prebivalstva za to dejavnost. V Obþini Križevci je stanje nekoliko boljše. Vzroki so
primernejši naravni pogoji za kmetijstvo in tradicija, bližina kmetijskih šol (nekdaj skoraj
edina možna izbira izobraževanja) in nekdanje skromne zaposlitvene možnosti. (LAS,
2008; Slovenija, pokrajine..., 1998, str. 543 – 544; Kozar, 2007).
Podatki kažejo, da je v Obþini Križevci malo mladih gospodarjev, saj je delež gospodarjev
mlajših od 44 let le 20,5 %. Medtem ko je polovica gospodarjev starih nad 55 let, kar je s
stališþa ohranjanja kmetijske panoge slabo (Oikos, d.o.o., 2008). Delež gospodarjev
mlajših od 44 let je v obþini enak slovenskemu povpreþju ter nekoliko višji kot znaša
regijsko povpreþje (19,4 %). V obþini je bilo najveþ gospodarjev starih med 45 in 54 let
(Obþina Križevci: 29 %; Prlekija: 25 %; Pomurje: 26 %; Slovenija: 23 %). V regionalni
primerjavi je bilo veþ starih tudi do 35 let (Obþina Križevci: 7 %; Prlekija: 6 %; Pomurje: 5
%, Slovenija: 5 %). Relativno manj je bilo starih med 35 in 45 let (Obþina Križevci: 14 %;
Prlekija: 16 %; Pomurje: 15 %; Slovenija: 15 %). Po oceni je starostna sestava
gospodarjev, ki se ukvarjajo samo s kmetijstvom, v Obþini Križevci ugodnejša, kot v
celotnem Pomurju in Sloveniji (Oikos, d.o.o., 2008).
Ker so gospodarji na splošno mlajši, je tudi izobrazbena struktura višja kot v drugih reijah:
55 % jih je imelo konþano osnovno šolo (Prlekija: 52 %; Pomurje: 58 %; Slovenija: 47 %),
26 % poklicno šolo in 14 % srednjo šolo (Prlekija: 14 %, Pomurje: 11 %, Slovenija: 12
%), 3,5 % pa jih je imelo višjo izobrazbo (Obþina Križevci: 3,5 %; Prlekija: 3,5 %,
Pomurje: 2,8 %, Slovenija: 3,2 %). Relativno malo gospodarjev je bilo brez izobrazbe
(Obþina Križevci: 1,5 %; Prlekija: 5 %; Pomurje: 4 %; Slovenija: 11 %). Primerno
kmetijsko izobrazbo je imelo 9 % gospodarjev, teþaje iz kmetijstva 15 % gospodarjev, na
podlagi praktiþnih izkušenj je kmetovalo 75 % gospodarjev.
Leta 2000 je bilo þlanov kmetijskega gospodinjstva je v obþini 1.584. Na kmetiji jih je v
razliþnem obsegu delovnih ur delalo 77 % (Prlekija: 79 %; Pomurje: 79 %; Slovenija: 78
%), predvsem kot obþasna pomoþ in stranska dejavnost. Relativno veliko þlanov jo je
opravljalo tudi kot edino in glavno dejavnost (Obþina Križevci: 33 %; Prlekija: 32 %;
Pomurje: 29 %; Slovenija: 28 %), verjetno je vzrok v ugodnejši velikostni strukturi kmetije
in v manjši izbiri zaposlovanja izven kmetijske dejavnosti. ýeprav za slovensko kmetijstvo
velja, da postaja stranska dejavnost tudi za gospodarje, v obþini prevladujejo gospodarji, ki
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jim je kmetijstvo edina dejavnost (Obþina Križevci: 41 %; Prlekija: 37 %; Pomurje: 37 %;
Slovenija: 33 %).
Z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah se spodbuja razvoj in se poveþuje konkurenþnost
podeželja, vendar se zanje v Prlekiji odloþa le malo kmetij. Ovire so predvsem
administrativne narave (visoki standardi za opremo in ureditev potrebnih prostorov) (LAS,
2008, str. 23). V obþini je bilo leta 2011 registriranih 12 nosilcev dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (2,9 %). Po SKD 2008 so se pojavljale v skupini A (storitve za rastlinsko
pridelavo), C (proizvodnja mesnih izdelkov; proizvodnja kruha, svežega peciva in slašþic),
D (druga proizvodnja elektriþne energije) in N (þišþenje cest in drugo þišþenje). Zanje se
odloþajo moþnejši kmetje, ki imajo na razpolago primeren prostor in opremo. (Obmoþni
razvojni..., 2006, str. 20-21; Kozar, 2007, str. 31, PIRS, 2011)
Po razvojni program Obþine Križevci (2005) je v obþini potreben program za spodbujanje
kmetijskega podjetništva, saj je le – to, kljub velikemu potencialu, na nizki ravni. Premalo
je predelovalnih dejavnosti (mesa, mleka, sadja), predvsem zaradi visokih stroškov,
administrativnih ovir, nizkih tržnih cen, slabih plaþilnih pogojev ter bližina ugodnega
avstrijskega trga. Kljub temu, da je velik del prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu, se po
podatkih Poslovnega informatorja RS (2008) le trije poslovni subjekti ukvarjajo z
rastlinsko pridelavo (Dobrava, Lukavci, Berkovci). V obþini obratujeta še dve pišþanþji
farmi v Buþeþovcih in pišþanþja ter prašiþja farma v Borecih. V obþini sta dve ekološki
kmetiji (Lukavci, Logarovci), ki prodajata svoje izdelke pod kolektivno znamko za živila
Biodar. Ekokmetijstvo bi bilo v kombinaciji s turizmom donosno in primernejše z vidika
varstva podtalnice. Kmetijskega onesnaževanja zaradi uporabe mineralnih gnojil in
pesticidov bi bilo manj, podzemna voda v naravnem vodonosniku, ki ima tanko zašþitno
plast, pa bi bila bolj kakovostna. (Oikos, d.o.o., 2008).
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004) doloþa, da se prostorske možnosti za
razvoj modernega kmetijstva zagotavlja predvsem v ravninskih predelih, kjer so za to
ustrezni pogoji in kjer je kmetijstvo lahko konkurenþno evropskemu. Kmetijsko dejavnost
in kmetijske kulture se prilagaja potencialu posameznega obmoþja za pridelavo hrane in
razpoložljivosti vode. Skoraj celotno obmoþje Obþine Križevci ustreza kriterijem SPRS za
obmoþje, v katerem se razvija in ohranja moderno kmetijstvo, zato imajo kmetijska
gospodarstva dobre možnosti pri pridobivanju finanþnih državnih in evropskih sredstev.
Obþina Križevci si je za razvojni cilj med drugim postavila tudi boljšo povezanost
kmetijstva s turizmom in gostinstvom, ter nadaljnji razvoj kmetijstva z dodatnim
izobraževanjem in usposabljanjem nosilcev kmetijskih gospodarstev. Ena od razvojnih
možnosti je ustanovitev vaških klavnic in povezovanje med kmetijskimi gospodarstvi v
obþini. Dobro izhodišþe predstavlja zadruga Klas v Križevcih pri Ljut. (Oikos, d.o.o.,
2008). V bližini naselij se pojavljajo težnje po širitvi zazidljivih površin na raþun
kmetijskih zemljišþ, na obmoþju najkvalitetnejših kmetijskih zemljišþ pa se nahajajo talne
vode, ki so pomemben vir pitne vode veþjemu številu prebivalcev in potrebne zašþite pred
kmetijskim onesnaževanjem. V prostoru obþine je zato zaželeno usklajeno naþrtovanje
tako z vidika varstva okolja in kmetijskih zemljišþ ter spodbujanja ekološkega kmetijstva
kot tudi z vidika ustreznega prebivalstvenega in gospodarskega razvoja.
Gozdarstvo: Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (2005) gozdovi pokrivajo 940 ha
(20,3 %) površine obþine (po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(8. 4. 2008) je gozda nekoliko veþ in sicer 995,2 ha (21,5 %). Med najznaþilnejše gozdne
združbe spadajo ostanki nekdanjih poplavnih hrastovo - gabrovih gozdov, ki so zaradi
obsežnih hidromelioracij izgubili svoj prvotni videz. Najbolj ohranjeni so nahajajo med
Boreci in Dobravo in so kot združba ilirsko hrastovo - gabrovih gozdov (ErythronionCarpinion) opredeljena po habitatni direktivi v mrežo zašþitenih obmoþij Natura 2000.
Gospodarska raba teh gozdov je prilagojena ekološkim funkcijam, zato je raba lesa bolj
omejena. Potencialni letni posek je realiziran v 60 %. (Oikos, d.o.o., 2008)
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Rudarstvo, industrija in obrt
Rudarstvo: Na obmoþju Obþine Križevci se v Borecih nahaja glinokop, kjer se pridobiva
opekarska glina in njena predelava za nadaljnjo uporabo v koliþini 35.000 m3 letno (Uradni
list RS, št. 97/2006, spremembe Uradni list RS, št. 95/2007). Uporaba gline je v obþini
tradicionalna in stara veþ stoletij. Izkopavanja gline je vodilo k delnemu poseku gozda med
Boreci in Logarovci. Na izkopanih mestih glinokopa se del gozda priþel zarašþati, del pa se
pogozduje, tako da so se tukaj znova naselile številne živalske vrste. Na obmoþju obþine so
opazni sledovi preteklega odvoza gramoza iz gramoznic, posebno v Kamešnici pri
Športnem centru v Borecih, kjer se danes nahaja umetno jezero, urejeno za potrebe
ribištva. (Oikos, d.o.o., 2008, Obþina Križevci, 2008)
Industrija in obrt: Veþjih industrijskih obratov v obþini ni. Srednje veliko podjetji sta
podjetje Tondach Slovenija d.o.o.2 in Vipoll d.o.o.. Avstrijsko podjetje Tondach, ki se
ukvarja s proizvodnjo in prodajo strešnikov, opeke in drugih izdelkov iz žgane gline, je leta
1999 prevzelo Križevske opekarne (ustanovljene leta 1909). Podjetje ima okoli 100
zaposlenih. Proizvodna obrata se nahajata na robu naselij Boreci (v neposredni bližini
glinokopa) in Lukavci. Družinsko podjetje Vipoll d.o.o. se je razvilo iz obrtne dejavnosti iz
1980-ih let. Ukvarja se s proizvodnjo strojev za živilsko industrijo (polnilni, izparilni,
zamašilni stroji, sterilizatorji ipd.) in je usmerjeno v izvoz. Obrat je lociran v naselju
Buþeþovci. Trenuten kadrovski potencial podjetja je okrog 60 zaposlenih. Pojavila se je
težnja po širitvi, ki je v manjšem obsegu sicer možna na trenutni lokaciji (Oikos, d.o.o.,
2008). Pomembna pridobitev zadnjih let je Bioplinarna Organica, locirana v Buþeþovcih,
blizu obvoznice Vuþja vas.
Mikro in majhnih podjetij v obþini je malo. Pred letom 2005 je bilo povpreþno v mikro in
majhnih podjetjih obþine zaposlenih 4,3 osebe na poslovni subjekt. Razvoj malega
gospodarstva po mnenju snovalcev razvojnega programa obþine zavira pomanjkanje
zaþetnega kapitala in podjetniške miselnosti in idej, pretežno kmetijsko okolje ter nizek
življenjski standard. Potrebno je poudariti, da je po letu 2005 število podjetij naraslo,
predvsem leta 2009 po sprejetju zakona o Pomurju, ki podjetjem v Pomurju omogoþa razne
olajšave in zaradi subvencij, ki so jih v tem þasu prejemala novoustanovljena podjetja.
Obrtne dejavnosti so razmešþene po vseh naseljih v obþini. S spremembami prostorskih
aktov obþine je (bila) predvidena ureditev obrtno - poslovne cone v Buþeþovcih (površina:
50.000 m2, komunalno opremljena), ki naj bi spodbudila k ustvarjanju novih delovnih
mest, zagotavljala uþinkovitejšo rabo in ureditev prostora ter upoštevala ekološke
standarde in pospeševala gospodarsko rast. Snovalcem cone se zdi najbolj smotrno veþji
del površine nameniti veþjemu podjetniku, preostali del pa manjšim podjetjem z obrtno in
storitveno naravnanostjo. (Oikos, d.o.o., 2008 - 2011)
Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo so razpršeni po celotni obþini. Pojavljajo se
kovinarstvo (Buþeþovci, Iljaševci, Boreci, Kljuþarovci, Logarovci), orodjarstvo
(Kljuþarovci), popravila strojev in naprav (Buþeþovci, Lukavci, Iljaševci, Lukavci) ter
motornih vozil (Vuþja vas, Iljaševci), montaža industrijskih strojev in naprav (Buþeþovci),
inštalacija elektriþnih napeljav (Iljaševci), mizarstvo (Križevci), proizvodnja pohištva
(Kljuþarovci) in sodarstvo (Boreci), tudi šiviljstva (Vuþja vas, Iljaševci, Boreci) ter nekaj
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s proizvodnjo prehrambenih izdelkov – oljarna
2

Tondach Slovenija d.o.o. je tovarna opeþne kritine, opekarna v naselju Boreci, kjer je prisotna že od leta 1909. Ustanovilo jo je
avstrijsko mesto Radkersburg. Pomembna lokacijska dejavnika sta bila kvalitetna glina in zanesljiva delovna sila. Leta 1910 je
zaposlovala 106 delavcev in proizvedla veþ kot 3 milijone kosov zidne in strešne opeke. Stroje je poganjala parna lokomotiva. Leta 1912
se je opekarna elektrificirala in poveþala proizvodnjo. Po prvi svetovni vojni jo je trg Gornja Radgona odkupil od mestne uprave
avstrijske Radgone opekarno Boreci. Tovarna se je nato veþkrat združevala in razdruževala z opekarnami v Pomurju. Po drugi svetovni
vojni sta se pod imenom Križevske opekarne (l. 1953) ohranila le obrata v Borecih in Lukavcih. Leta 1999 je bila opekarna prodane
avstrijskemu podjetju in se preimenovala v Tondach opekarna d.o.o., danes Tondach Slovenija d.o.o.. Združene so s podjetjem ZWG
Beteiligungs GmbH, ki je v lasti koncerna Tondach Gleinstätten AG. Po letu 2005 je Tondach Slovenija d.o.o. prevzelo vodilno vlogo na
trgu strešnih kritin v Sloveniji (28 % tržni delež, sledi ji znamka Bramac), tržni delež in proizvodnja narašþata. Skupina Tondach
zaposluje veþ kot 3.200 delavcev v 34-ih tovarnah po enajstih državah Evrope. Opeþne strešne kritine izdelujejo od leta 1983. (Kolbl,
1998; Vegiþ, 2006; Tondach Slovenija d.o.o., 2012)
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(Boreci), mlinarstvo (Gajševci), izkošþevanje mesa (Grabe), pekarna (Lukavci, Kokoriþi).
Gradbeništvo (gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb, krovstvo, pleskarska dela,
keramiþarstvo, inštalacija napeljav, vgrajevanje stavbnega pohištva ipd.) po številu
obrtnikov prevladuje, vendar v prostoru kot dejavnost ne izstopa, saj se obrt ne izvaja na
fiksni lokaciji. (Oikos, d.o.o., 2008 – 2011)
Promet in storitve ter turizem
Promet in storitve: Med dejavnostmi v okviru drobnega gospodarstva izstopa dejavnost
prometa kot posledica ugodne prometne lege obþine (bližina državnih mej) in izboljšane
cestne infrastrukture (avtocesta). Avtoprevozništvo se pojavlja v osmih naseljih: Lukavci,
Križevci pri Ljut., Boreci, Kljuþarovci pri Ljut., Lukavci, Logarovci, Gajševci, Berkovci.
Veþinoma gre za mikro podjetja in za eno družbo z omejeno odgovornostjo. V Lukavcih je
veþ zaposlenih. Pojavlja se potreba po urejenem parkirnem prostoru za manjše število
tovornih vozil. Zanje se v strokovnih podlagah Obþine Križevci predvideva prostor v coni
v Buþeþovcih. (Oikos, d.o.o., 2008)
Veþina storitvenih dejavnosti se nahaja v obþinskem središþu (banka, pošta, zavarovalnica,
trgovina z živili, lekarna), nekatere so razporejene po celotni obþini. Te so npr. frizerska
dejavnost (Vuþja vas, Lukavci, Križevci), cvetliþarstvo (Križevci, Boreci), trgovina za
kmetijstvo (Križevci, Boreci, Kljuþarovci, Logarovci), trgovina z gradbenim materialom
(Lukavci, Kljuþarovci, Lukavci) in bencinska þrpalka (Buþeþovci, Kljuþarovci). Glavna nit
razvoja malega gospodarstva bi lahko bila navezava na turizem, saj je pomanjkanje
turistiþne infrastrukture lahko velik motiv za razvoj podjetništva v povezavi s kmetijstvom
in turizmom. Poleg tega bi bilo primerno za nemoteþe oblike malega gospodarstva
uporabiti že obstojeþe prazne zgradbe na obmoþju obþine. (Oikos, d.o.o., 2008)
- Gospodarska javna infrastruktura: Kljub sedaj ugodnemu prometnemu položaju je bilo
ozemlje obþine dolgo þasa oddaljeno od glavnih prometnic, kar je zaviralo njen
gospodarski razvoj. Skozi Slovenske gorice in Mursko polje vodita vzhodna kraka
slovenskega cestnega in železniškega prometnega križa, ki Srednjo Evropo povezujeta s
sredozemskim delom in prek Zagreba z JV-no Evropo. Po osamosvojitvi Slovenije se je
skozi Pomurje poveþal tovorni promet prek Madžarske, zaradi þesar je nastala potreba po
avtocesti v smeri JZ - SV (Slovenija, pokrajine..., 1998, str. 543-544). Obþina Križevci, ki
je bila kot del nekdanje Obþine Ljutomer navezana na cestno infrastrukturo, usmerjeno
proti nekdanjemu obþinskemu središþu Ljutomer, je z izgradnjo avtocestnega odseka
Križevci - Vuþja vas spremenila in izboljšala prometno usmeritev. Preko avtoceste Maribor
- Lendava se povezuje s širšim slovenskim obmoþjem in ne le z bližnjimi regijskimi
središþi. Avtocesta A5 Maribor - Lendava seka na severu naselji Vuþja vas in Stara - Nova
vas regionalno cesto 1. reda št. 230 Radenci – Ljutomer. Regionalna cesta je glavna
prometna žila v obþini, preko katere so na avtocesto Maribor – Lendava prikljuþene vse
obþinske in lokalne ceste (naselja). Z avtocestnim odsekom je odpravljena moþna
obremenitev težkega tranzitnega prometa z negativnimi vplivi na bivalna in delovna okolja
v naseljih in cestno infrastrukturo obþine. Vse lokalne obþinske in kategorizirane državne
ceste so asfaltirane. Posebnih površin za kolesarje in pešce v obþini ni, razen ob regionalni
cesti, ob kateri sta loþeni površini za kolesarje in pešce. Vzporedno z regionalno cesto
Radenci – Ljutomer poteka enotirna železniška proga Ljutomer - Gornja Radgona,
trenutno namenjena pretežno tovornemu prometu. Leta 2008 je bil sprejet državni
prostorski naþrt elektrifikacije in rekonstrukcije obstojeþe 109 km dolgega odseka
železniške proge Pragersko – Hodoš, katere del je proga Ljutomer - Gornja Radgona.
Namen je poveþati hitrosti, kapacitete in varnost ter zagotoviti varstvo okolja pri odvijanja
železniških prevozov. (ZEU...…, 2003, str. 12-13; Kozar, 2007, str. 16; Oikos, d.o.o.,
2008 - 2011).
Obmoþje obþine je ustrezno oskrbovano z elektriþno energijo. Preko obþine poteka 110 kV
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daljnovod Murska Sobota – Ljutomer, magistralni plinovod Ljutomer - Gornja Radgona
(vzporedno z železniško progo). Leta 2000 je imela obþina najbolj neugodno komunalno
infrastrukturo v Pomurju, ki pa se z izgradnjo sistema s pomoþjo evropskih sredstev
izboljšuje. Posamezna naselja se s pitno vodo oskrbujejo iz centralnega zajetja v Lukavcih,
zavarovano z Odlokom o varstvu vodnega vira Lukavci (Ur. 1. RS, št. 56/00 in 110/00) ter
lokalnih zajetij v naseljih Vuþja vas, Buþeþovci in Zasadi. Oþišþene odpadne vode so
posredno speljane v Šþavnico. Ponekod so komunalne odplake še speljane v posamiþno v
greznice, ki se po potrebi praznijo z odvozi na kmetijska zemljišþa. Na obmoþju obþine je
organizirano zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v vseh naseljih, ki jih pooblašþena
organizacija odvaža v centralno odlagališþe v Puconce. Na obmoþju obþine je zgrajeno
telefonsko omrežje. Zgrajeni so tudi prenosni sistemi mobilne telefonije (antenski stolpi).
(Oikos, d.o.o., 2008 - 2011)
Turizem: Obþina Križevci nima mineralnih in termalnih vod za razvoj zdraviliškega
turizma kot sosednje obþine Radenci, Veržej, Ljutomer in Murska Sobota, reke Mure kot
element ekološkega, športnega in ribolovnega turizma v obþinah Radenci, Murska Sobota,
Veržej in Ljutomer; vinskih goric kot so Kapelske in Jeruzalemske - Ormoške gorice v
obþinah Sveti Jurij, Radenci in Ljutomer. Ponuja pa kolesarske tematske poti, konjeniški
turizem, podeželski, lovni in mladinski turizem. Njen turistiþni potencial se nahaja v
središþni legi med bogatimi ponudbami Prlekije, v rekreativnem in ekološkem turizmu ob
gramoznicah in Gajševskem jezeru ter v specializirani ponudbi miru, sprostitve,
doživljanja narave, krajevnih naravnih in kulturnih znamenitosti, krajevne zgodovine,
prireditev, obiþajev in kulinarike. Naravna in kulturna dedišþina obþine veþinoma ni
zavarovana. Zavarovanih je 18 kulturnih spomenikov: pet v Križevcih pri Ljut., tri v
Logarovcih, po dva v Lukavcih in v Kljuþarovcih pri Ljut., ter po eden v Buþeþovcih,
Dobravi, Gajševcih, Grabah pri Ljut., Iljaševcih in Kokoriþih. V Berkovcih, Berkovskih
Prelogih, Borecih in Zasadih zavarovanih kulturnih spomenikov ni. Arheološka obmoþja
so zavarovana v Dobravi (rimski gomili), Gajševcih (utrjena kopa) in Križevcih pri Ljut.
(prazgodovinska naselbina); arheološka spomenika v Logarovcih (rimska gomila) in
Lukavcih (gomilno grobišþe); sakralni spomeniki v Kljuþarovcih pri Ljut. (kip sv.
Franþiška) in Križevcih pri Ljut. (kapela sv. Ane, kip sv. Janeza Nepomuka); etnološki
spomeniki v Grabah pri Ljut. in Kokoriþih (kmeþka hiša z gospodarskim poslopjem) ter
Logarovcih (domaþija Androšovi); zgodovinski spomenik v Logarovcih (Žalikova
domaþija), umetnostni in arhitekturni spomeniki v Lukavcih (grašþina), Križevcih pri Ljut.
(mešþanska in trška arhitektura, župnišþe), sakralni spomeniki Križevcih pri Ljut. (župna
cerkev sv. Križa), znamenja v Buþeþovcih (sv. Jožef), Iljaševcih (Marijino znamenje) ter v
Kljuþarovcih pri Ljut. (kužno znamenje). Trenutna turistiþna ponudba v obþini zajema
turistiþno pot, Gajševsko jezero, hipodrom v Kljuþarovcih pri Ljut, in Križevcih pri Ljut.,
Kinološko društvo v Lukavcih, kmeþki turizem v Logarovcih ter posamezne gostinske
obrate. V obþini je malo prenoþitvenih zmogljivosti, saj je možnost noþitve z zajtrkom le v
Kljuþarovcih pri Ljut. v Gostišþu MS. V obþini je tako na voljo le šest sob z 12-imi
stalnimi ležišþi. Število noþitev narašþa. Leta 2006 je bilo skupno 96 noþitev, prevladovali
so domaþi gosti, leta 2007 je število noþitev naraslo za 3-krat, zmanjšalo se je število
noþitev domaþih gostov. Verjetno je bila porast števila noþitev rezultat noþitev ustvarjenih
s strani zaposlenih pri gradnji avtoceste in ne rezultat poveþanega turistiþnega obiska.
(Oikos, d.o.o., 2008 - 2011)
Velik potencial za razvoj obmoþja izletniškega turizma ima Gajševsko jezero, ki ponuja
možnosti za ribolov, surfanje, kopanje, sprehajanje, kolesarjenje, kampiranje..., vendar je
kakovosti vode trenutno še na nezadovoljivi ravni. Kolesarske poti med naselji bi se lahko
povezale in se navezale na pomursko omrežje Pomurje on Bike ter Krajinski park Mura.
Skupaj s kolesarskimi potmi so možnosti še v ureditvi uþnih naravoslovno - družboslovnih
pešpoti za prikaz narave in življenja v Prlekiji. Možnost razvoja ima kmeþki turizem z
razliþnimi vrstami aktivnosti: ježa konj, domaþo hrano, prikaz tradicionalnih obiþajev in
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dela na kmetiji, lovski turizem. Pri povezovanju z ostalimi obþinami (središþa termalnega
turizma: Banovci, Radenci), zlasti s turistiþno razvitejšimi, bi se turistiþna ponudba lahko
obogatila s kolesarskimi in vinskimi cestami ter tematskimi potmi, ki sicer niso
prvenstveno turistiþne. Primer takega sodelovanja je projekt Promocija in trženje tematskih
poti Prlekije (leta 2005), katerega nosilec je obþina Ljutomer, Obþina Križevci je poleg
obþin Veržej, Razkrižje, Radenci in Sveti Jurij ob Šþavnici partner pri projektu. Cilj
projekta je širiti turizem na manj znana obmoþja in ekonomsko oživiti podeželje. Turistiþni
razvoj ima možnosti razvoja s financiranjem iz državnih in evropskih sredstev za razvoj
dopolnilnih kmeþkih dejavnosti s turistiþno in gostinsko ponudbo, s promocijo turizma
(promocijski materiali, razglednice, spletne strani) in s sodelovanjem s turistiþnimi društvi.
Veþje so priložnosti v razvoju izletniškega turizma kot rezultat medsebojnega povezovanja
turistiþnih ponudnikov, boljša in celovita promocija, izboljšanje gostinske ponudbe,
spodbujanje k povezavi z ostalimi obþinami, izboljšanje kolesarske infrastrukture ter
oživitev tradicionalnih obiþajev in prireditev. (Oikos, d.o.o., 2008 - 2011)
Slike : Kraji turistiþne privlaþnosti v Obþini Križevci.
Vir: a) do e): Obþina Križevci, 2008 – 2012. f) Avtorica. Marija Likoviþ, 2007.
a) Kulturno bogastvo cerkve sv. Križa in okolice.
b) Sodelovanje obþin. Sreþanja Prlekov in
Prekmurcev ob Muri v bližini Vuþje vasi.

f) Rezervat Gajševskega jezera.

c) Konjeniški turizem.
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3. NAýRTOVANJE POSELITVE Z VIDIKA VARSTVA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠý V SLOVENIJI
3.1. POSELITEV V SLOVENIJI IN VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠý
Poselitev v Sloveniji
Za slovenski prostor je znaþilna razpršena poselitev v majhnih in številnih naseljih, leta
2011 jih je bilo 6.031. Mnoga sestavljajo zaselki, fiziþno loþene skupine hiš z lastnim
imenom in s skupno numeracijo, ki jih je vsaj dvakrat toliko kot naselij. ýeprav ima
Slovenija v evropskem merilu povpreþno gostoto prebivalstva (konec leta 2011: 101
prebivalcev / km2), je gostota naselij nadpovpreþna (skoraj 30 naselij / 100 km2, Kokole,
Kokole 1998, str. 313), med regijami so razlike. Leta 2011 je v 48,9 % naseljih živelo manj
kot 100 prebivalcev (leta 1991: 49,4 %) in v 3,6 % naseljih veþ kot 1000 prebivalcev (leta
1991: 3,3 %). ýetrtina vseh naselij je imelo od 100 do 199 prebivalcev, skupno manj kot
desetino vseh prebivalcev Slovenije. Neobljudenih je bilo 62 naselij, manj kot 5
prebivalcev je imelo 85 naselij. (SURS, 2012)
V Sloveniji hierarhiþno omrežje središþnih naselij gradi glavno mesto in okoli 600 manjših
središþ, razdeljenih na šest stopenj. V najvišjo, šesto in sedmo stopnjo, sta kot
makroregionalni središþi uvršþena Ljubljana in Maribor. V središþnih naseljih so
osredotoþene storitvene dejavnosti. Naselja višje stopnje imajo poleg osnovnih tudi
zahtevnejše funkcije. Število in razporeditev središþnih naselij je odvisno od števila
porabnikov v zaledju in v središþih samih. Nepopolno omrežje središþ v Sloveniji je odraz
neenakomerne razporeditve in gostote prebivalstva, reliefa, zgodovinskega razvoja in
upravne delitve ozemlja. Raznolikost prepletanja naravno- in družbenogeografskih
dejavnikov se kaže v raznolikosti gostote, fiziognomije in funkcije poselitvenih vzorcev.
Veþina naselij je podeželskih, nastalih v þasu, ko je bilo kmetijstvo osnovna dejavnost, kar
se odraža v položaju in naþinu zidave, prilagojenemu naravnim razmeram in znaþilnostim
kolonizacije, v kateri je prišlo do poselitve. Glavna omejitvena dejavnika poselitve sta
relief in podnebje. Neposeljene je okoli 10 % države, predvsem obmoþja Alp in predeli v
gozdnatih dinarsko kraških planotah. Gostota poselitve upada z nadmorsko višino. Najvišja
stalna poselitev se nahaja na prvotnih planinah v Alpah in v predalpskem svetu v obliki
samotnih kmetij (ob Raduhi, Košenjaku na Kobanskem na 1300 - 1320 m), na višinski
meji uspevanja žit; je iz obdobja višinske kolonizacije v poznem srednjem veku. Znaþilni
so še zaselki, razložena in strnjena gruþasta ter obcestna podeželska naselja. Mesta so
majhna, s srednjeveškim urbanim sistemom, položajem in gradbeno zasnovo. Njihov
razvoj je vzpodbudil pojav mešþanstva in industrializacija. V 18. in 19. stoletju je prevladal
klasicistiþni tloris in v 20. stoletju modernistiþni. Intenzivneje so se širila po letu 1950, ko
je množiþno priseljevanje vzpodbudilo stanovanjsko gradnjo. Najmlajša so vrtna mesta
Velenje, Nova Gorica in Kidriþevo, nastala po drugi svetovni vojni ob spremenjenih
politiþnih razmerah. Proces urbanizacije je konec 20. stoletja potekal v skladu s težnjami
sodobnega razvoja mest v razvitejšem svetu. V regionalna središþa jedrnih obmoþij je bila
usmerjena dnevna in / ali trajna migracija iz odroþnejših krajev perifernih obmoþij, torej iz
hribov in gorovij v bližnje kotline in doline, v nekatera predmestja tudi že iz mestnih
središþ. Izjema je bilo Pomurje. S socialnim razslojevanjem na podeželju so se iz starejših
oblik naselij oblikovala suburbanizirana naselja. Protislovje Demografske ga in
gospodarskega razvoja mest in okolice je vodilo v prepletanje in stapljanje urbanih in
ruralnih obmoþij, posamezna obmestna naselja so se zlila v mestne aglomeracije. Nekatera
periferna naselja so se izpraznila. Znotraj veþjih obþin so se v oddaljenih predelih pojavila
sekundarna lokalna središþa in dopolnjevala funkcije obþinskih središþ; pri Murski Soboti
do tega pojava ni prišlo. Preobrazba je bila najšibkejša na podeželju, kjer so se spremembe
v socioekonomski strukturi pokazale v zunanjem izrazu šele v 90-ih letih prejšnjega
stoletja, s þasovno zamudo od enega do nekaj desetletij. ýistega agrarnega prebivalstva na
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podeželju skoraj ni veþ, prevladujejo mešana gospodinjstva, ki jim kmetovanje ni osnovna
dejavnost. Hiše so grajene po vzoru predmestnih. (Kokole, Kokole, 1998, str. 313 - 316)
Varstvo kmetijskih zemljišþ
Osnovni namen kmetijskih površine je pridelava hrane za prebivalstvo, ki kmetijska
zemljišþa obdeluje. Varovanje kmetijskih zemljišþ je bilo do razvoja industrije, ki se je na
ozemlju Slovenije zaþelo po gradnji prve železnice Dunaj - Trst v drugi polovici 19.
stoletja, nepotrebno, saj so ljudje, eksistenþno odvisni od kmetijstva, poskušali kar najbolj
varþno razpolagati z njimi. Le malo kmetijskih površin je bilo namenjenih pridelavi
industrijskih rastlin kot so konoplja, lan, bombaž, tobak in šele po drugi svetovni vojni se
je pojavilo pridelovanje industrijskih rastlin (sladkorne pese, oljne repice). Nekdanje
zavedanje pomena kmetijskih zemljišþ se danes odraža v razporeditvi podeželskih naselij
in hiš na gozdnem robu, ob trasah prometnic, na poboþjih, na manj rodovitnih tleh itd. Z
razvojem industrije in poslediþne (sub)urbanizacije, ki je zajela ozemlje Slovenije zlasti po
drugi svetovni vojni je velik del podeželja v bližini veþjih razvojnih in zaposlitvenih
središþ, so se na najboljša kmetijska zemljišþa zaþela širiti (sub)urbana naselja. To je
vzpodbudilo z zakonom urejeno varovanje kmetijskih zemljišþ pred pozidavo, uporabo za
prometnice ali za graditev industrijskih naprav.
Kmetijska dejavnost vpliva na kakovost naravnih virov, biološko raznolikost in na
spremembe v pokrajini. Kljub temu, da se njen delež in pomen v okviru gospodarskih
dejavnosti zmanjšuje, se kmetijstvo na zemljišþih, ki so v uporabi, intenzificira in tudi
obremenjuje okolje. Slovenski kmetijsko okoljski program podpira okolju prijaznejšo
pridelavo in temelji na naþelih trajnosti in sonaravnosti. V Sloveniji se razvija v dve smeri,
v visoko industrializirano obliko kmetijstva, ki se prilagaja zahtevam varstva okolja, druga
smer pa v ekstenzivno rejo domaþih živali s tradicionalno lokalno in organsko pridelavo, ki
ohranja pokrajino in varuje živali, to se podpira z javnimi sredstvi. Sprejete uredbe na
podroþju okoljske in kmetijske zakonodaje poveþujejo nadzor nad kakovostjo voda in
uporabo hranil in fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, pa tudi obratno, saj prostorska
zakonodaja strogo šþiti kmetijska zemljišþa pred nekmetijsko rabo, posebno pa pred
širjenjem poselitve. Sooþamo se s konfliktno rabo in nasprotujoþe si interese, kjer je
potrebno na eni strani zašþititi okolje pred obremenjujoþimi vplivi intenzivnega kmetijstva
na najboljših in najprimernejših kmetijskih obmoþjih na okolje, posebno v zvezi z
varovanjem podzemnih voda, ki so glavni vir pitne vode, po drugi strani pa je potrebno
kmetijska zemljišþa zašþititi pred interesi neprimerne širitve naselij na kmetijska zemljišþa.
Intenzivnost sprememb rabe tal je prikazuje indikator preobrazbe okolja zaradi kmetijstva;
z njim se posamezne zemljiške kategorije primerjajo po intenzivnosti obdelovanja na raven
njivske rabe in jih tako prevaja na skupni imenovalec. Indikator kaže na potencialni obseg
in razsežnosti preobrazbe. V Sloveniji so njegove vrednosti najvišje v griþevju (povpreþje
73,5), kjer se njivski pridelavi pridružujeta najintenzivnejši kmetijski panogi, sadjarstvo in
vinogradništvo. V ravninskih pokrajinah znaša vrednost indikatorja 53, v kraških
pokrajinah 39 in v hribovju 38. Dejanski obseg in stopnja preobrazbe sta odvisna od
kmetijskih kultur, uporabe živinskih in mineralnih gnojil ter sredstev za varstvo rastlin
(Rejec Brancelj, 2001, str. 5).
V Sloveniji naravne razmere za kmetijstvo niso ugodne, posebno ne za poljedelstvo.
Sedanji naþin poljedelstva je možen na manj kot petini ozemlja države, v reþnih dolinah in
kotlinah. Intenzivnega industrializiranega kmetijstva v Sloveniji skoraj, predvsem zaradi
razdrobljenih zemljiških parcel in biotiþno pestro strukturirane kultivirane krajine kot
posledica razdrobljene posestne sestave. Industrijsko se pridelujejo izjemoma le nekatere
kmetijske panoge: hmeljarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, sladkorna pesa, ki pa tudi niso
na ravni zahodnoevropskih držav. Prav tako je manj kot v zahodnoevropskih državah
intenzivna tudi živinoreja. Izjemoma to raven dosega perutninarstvo in nekatere farme. V
zadnjih letih se namesto tradicionalnega kmetijstva uveljavlja integrirana pridelava pri
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številnih posevkih in nasadih, da bi se þimbolj omejila uporaba naravi tujih snovi.
(Ministrstvo za kmetijstvo..., 2008)
Slovenija ima v EU najmanj obdelovalnih površin na prebivalca, zato je upravljanje s
kmetijskimi zemljišþi in gozdovi pomembno. Strategija razvoja kmetijstva iz leta 1992 je
poskušala slovensko kmetijstvo postopoma spremeniti v sonaravno usklajeno panogo
prihodnosti. Vendar je kmetijska dejavnost v upadu, saj izgublja najpomembnejše sredstvo
za proizvodnjo, ravninska tla, po katerih segajo graditelji stanovanjskih zgradb in cest. Po
drugi strani pa se kmetijska zemljišþa zarašþajo z gozdom. Proizvodi za katere velja tržna
ureditev: žita in riž, prašiþje meso, jajce in perutnina, sadje in zelenjava, vino, mleko in
mleþni proizvodi, mleþne kvote, goveje in teleþje meso, oljþno olje, sladkor, hmelj,
semena, ovþje in kozje meso, mehanizmi skupne kmetijske politike in ureditve, ki
pokrivajo veþ tržnih ureditev skupaj.(Ministrstvo za kmetijstvo..., 2008)
Njive in vrtovi pokrivajo v Sloveniji okoli 33 % vse kmetijske zemlje. Med poljšþinami
prevladujejo žita z veþ kot 60 % posejanih njiv, od tega je najveþ koruze, s katero je
posejanih 40 % njiv. Krušno žito se prideluje na 21% vseh njiv in krompir na 4 %. Med
industrijskimi rastlinami je do leta 2000 prevladovalo pridelovanje sladkorne pese.
Posebno mesto ima pridelovanje hmelja, ki je bil skoraj v celoti namenjen izvozu. Med
zelenjadnicami imajo pomemben delež zelje, fižol in solata. Žita imajo v strukturi njiv v
Slovenji najpomembnejši delež med poljšþinami. Površin z žiti je od 50 do 60 % vseh
njivskih površin. Od leta 1992 do leta 1999 so se zmanjšale za 18 %. Med žiti je
najpomembnejša pridelava pšenice, koruze za zrnje in jeþmena, poveþuje se pridelava
tritikale in prosa, vendar je omenjenih žit relativno malo. Kupni pridelek žita je bil v letu
2003 od predhodnega, ki je bil sicer najveþji dotlej, manjši za 35 %. Leta 2003 se je
zmanjšal tudi odkup koruze za zrnje (-24 %) in odkup jeþmena za 40 %. (Ministrstvo za
kmetijstvo..., 2008)
Zakon o kmetijskih zemljišþih (ZKZ, 2011) ureja varstvo kmetijskih zemljišþ in njihovo
upravljanje, tako da doloþa njihovo razvrstitev, rabo in obdelovanje, njihov promet in
zakup, agrarne operacije in skupne pašnike. Cilji so: ohranjanje in izboljševanje
pridelovalnega potenciala ter poveþevanje obsega kmetijskih zemljišþ za pridelavo hrane,
trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo in ohranjanje krajine ter ohranjanje in razvoj
podeželja. Kmetijska zemljišþa so po ZKZ zemljišþa, ki so primerna za kmetijsko
pridelavo. S prostorskimi akti lokalnih skupnosti se kmetijska zemljišþa doloþijo kot
obmoþja kmetijskih zemljišþ. Zakon loþuje: obmoþja trajno varovanih kmetijskih zemljišþ
in obmoþja ostalih kmetijskih zemljišþ. Vlada Republike Slovenije, ob upoštevanju
državnega strateškega prostorskega akta, z uredbo doloþi obmoþja za kmetijstvo in
pridelavo hrane, ki so strateškega pomena – obmoþja trajno varovanih kmetijskih zemljišþ.
Njihov strateški pomen se nanaša na njihov pridelovalni potencial, obseg, zaokroženost, na
zagotavljanje pridelave hrane ali ohranjanje in razvoj podeželja ter ohranjanje krajine. Po
ZKZ so doloþeni tudi pogoji, ki morajo biti upoštevani pri doloþitvi predloga obmoþij
trajno varovanih kmetijskih zemljišþ. Poleg obsega in zaokroženosti med pomembne
pogoje uvršþamo še: boniteto kmetijskih zemljišþ (mora biti višja od 35), morebitno
izvedbo komasacij, osuševanja ali namakanja, obstoj trajnih nasadov, prisotnost lokalnih
znaþilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišþ ter bližino vodnih virov,
primernih za namakanje.
Zakonski okviri naþrtovanja poselitve na ozemlju Slovenije
Avstro – Ogrska (1867 - 1918): Na slovenskem ozemlju do nastanka Avstro – Ogrske leta
1867 splošnega urejanja in naþrtovanja naselij ni bilo. Izjeme so bili lokalno omejeni
predpisi, najveþkrat o preventivni gradnji objektov v zvezi s požarno varnostjo. Prvi
splošno veljavni predpis 'Postava za vojvodino Kranjsko' iz leta 1867 je leta 1875 dopolnil
'Deželni gradbeni red za Vojvodino Kranjsko' in leta 1896 'Gradbeni red za deželno glavno
mesto Ljubljana', ki predstavljata zaþetek kontinuiranega in modernega prostorskega prava
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v slovenskem prostoru. Uvedeni so bili lokacijski pogoji (horizontalni, vertikalni), stranski
udeleženci (mejaši) in lokacijska informacija (regulacijska þrta). (Jurman, 2010, str. 6 - 10)
Kraljevina Jugoslavija (1918 - 1945): V Kraljevini Jugoslaviji je leta 1931 vlogo urejanja
in naþrtovanje naselij na slovenskem ozemlju prevzel celovit in pravno dovršen 'Gradbeni
zakon Kraljevine Jugoslavije', zasnovan po tipih naselij. Prvi del je urejal mesta in trge
oziroma obþine, drugi vasi in druga naselja, tretji industrijska in rudarska naselja,
kopališþa, zdravilišþa ipd.. V poglavju o graditvi objektov je s prostorskega, socialnega,
zdravstvenega in varstvenega vidika sledil naþelom modernega urbanizma; jasne
prostorske, tehniþne, higienske in varnostne norme so zagotavljale smotrno rabo prostora,
uporabnost, varnost in trajnost objektov. Izdaja gradbenega dokumenta je bila vezana na
izdelavo ureditvenih osnov iz regulacijskega naþrta. (Jurman, 2010, str. 6 - 10)
Povojna Jugoslavija (1945 - 1990): Po drugi svetovni vojni je bil odpravljen 'Gradbeni
zakon Kraljevine Jugoslavije'. V veljavi so ostala doloþila, ki niso bila nasprotna
socialistiþnemu redu. Urejanje naselij je postalo del prostorskega planiranja in le – ta del
družbenega (v obdobju 1951 – 1990). Po uredbi iz leta 1953 in zveznem 'Zakonu o uporabi
zemljišþ za gradbene namene' iz leta 1956 je bilo potrebno pridobiti delno in posebno
dovoljenje za gradnjo. Temeljni 'Zakon o graditvi investicijskih objektov' iz leta 1961 je
uvedel obveznost pridobitve potrdila o nameri gradnje objekta v skladu s prostorskim in
urbanistiþnim naþrtom. Zakonodaja je v tem þasu prehajala pod pristojnost zveznih
republik. Stavbna zemljišþa so bila podržavljena. Na družbeni lastnini so imele pravne in
fiziþne osebe pravico uporabe in ne lastninske pravice. Investitorji so bile republika,
obþine, delovne organizacije in skupnosti. Del pravnih instrumentov gospodarjenja s
prostorom in nepremiþninami v zakonodaji ni bilo veþ.
Leta 1967 je bila z 'Zakonom o regionalnem prostorskem planiranju' in z 'Zakonom o
urbanistiþnem planiranju' sprejeta prva slovenska prostorsko – urbanistiþna zakonodaja.
Pristojnosti so dobile obþine, za katere so bili izdelani regionalni plani (Urbanistiþni
programi). Doloþila so se stavbna zemljišþa, kmetijska in gozdna obmoþja, trase cest in
lokacije druge infrastrukture. Veþina mest je dobilo prve urbanistiþne naþrte. Zazidalni
naþrti so se uporabljali pri gradnji stanovanjskih sosesk, industrijskih con, družbenih
centrov ipd., urbanistiþni redi pa so bili predvideni za gradnjo na podeželju. Ker slednji
niso bili realizirani, se je pojavila stihijska gradnja. Za zaþetek gradnje je bilo potrebno
pridobiti lokacijsko dovoljenje, ki je bil samostojni pravni akt, vezan na zazidalni naþrt,
urbanistiþni program, naþrt ali red. Gradnje in rekonstrukcije so bile dovoljene na primerno
pripravljenih in komunalno opremljenih stavbnih zemljišþih, neprimerno urejena stavbna
zemljišþa so bila sankcionirana.
Leta 1984 so bili sprejeti krovni 'Zakon o urejanju prostora' (ZureP, UL SRS, št. 18/1984),
sektorski 'Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v okolje' (ZUN, UL SRS, št.
18/1984), operativni 'Zakon o stavbnih zemljišþih' (ZSZ, UL SRS, št. 18/1984) in 'Zakon o
graditvi objektov' (ZGO, UL RS, št. 18/1984). Veljali so do leta 2003. Prva dva sta urejala
vsebino in naþin priprave prostorskih aktov znotraj sistema družbenega planiranja. Druga
dva sta doloþala pogoje za realizacijo naþrtovanih prostorskih ureditev na stavbnih
zemljišþih. O možnosti gradnje je presojal dvostopenjski lokacijski postopek, potreben za
pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Za manjša vzdrževalna dela je zadošþalo
dovoljenje ob priglasitvi del. Kasneje je bil dvostopenjski postopek dopolnjen z
enostopenjskim, združena sta bila oba postopka. Za obmoþja urejanja s prostorsko
ureditvenimi pogoji je bila za izdajo lokacijskega oziroma enotnega dovoljenja potrebna
izdelava lokacijske dokumentacije oziroma strokovne podlage.
- Zakon o urejanju prostora (ZureP, 1984) je doloþal pojme in pogoje za urejanja prostora,
vsebino prostorskih delov plana s postopki za usklajevanje interesov v prostoru in za
varovanje dobrin splošnega pomena ter njihovo smotrno rabo. Razvoj dejavnosti v prostoru
in njihovo prostorsko organizacijo je usmerjal z doloþanjem namenske rabe prostora v
skladu s prostorskimi možnostmi in družbenimi potrebami. Z naþeli: soþasnosti in
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soodvisnosti planskih procesov, varovanja in smotrne rabe dobrin splošnega pomena,
usmerjanja razvoja dejavnosti v prostoru z doloþanjem namenske rabe, in hierarhiþnosti, je
dajal družbenemu interesu in javno dobremu prednost pred lokalnimi (investicijskimi,
zasebnimi) interesi. Nižja raven planiranja je bila podrejena višji ravni. Plani so se delili na
državne, regionalne in obþinske, vendar so zaradi odsotnosti regij dejansko obstajali le na
višji državni in na nižji obþinski ravni. Prostorski elementi višje državne ravni so
predstavljali obvezna izhodišþa za izdelavo planov na nižji obþinski ravni. Obþinski
prostorski akti niso smeli biti v nasprotju z državnimi. Plani so se þasovno delili na
dolgoroþne (15 let: strateški del), srednjeroþne (10 let: izvedbeni del) in kratkoroþne (5 let:
taktiþni del). Prostorske sestavine dolgoroþnega plana (dobrine splošnega pomena,
dejavnosti, urejanje naselij, namenska raba itd.) so bile obvezno izhodišþe za pripravo
srednjeroþnih planov. Z razvojnega vidika je zakon omogoþa pridobivanje zemljišþ za
državno pomembne lokacije in infrastruktur in definiral osnovna naþela razvojne politike
(sistem naselij, izenaþevanje regionalnih razlik v razvitosti, varþevanje z energijo itd.).
Urejal je razmerja prostorskih planov (urbanistiþne naþrte, prostorsko ureditvene pogoje,
izvedbene naþrte), odgovornosti institucij in posameznikov, postopke za sprejemanje
planov, izvajanje nadzora, izvedbo in spreminjanje planov. Soudeležba javnosti je bila
zagotovljena v oblikah javne razgrnitve, razprav in referendumov. Urejal je razmerja do
sektorskih zakonov (varstva okolja, energetike, prometa z zemljišþi ipd.), za kritiþne
posege v okolje je bila obvezna izvedba presoje vplivov na okolje. Varovanje kmetijskih
zemljišþ je urejal v sklopu varovanja dobrin splošnega pomena in urejanja njihove smotrne
rabe. Zadnji 'Dolgoroþni plan SR Slovenije' in dolgoroþni plani obþin po ZUN (1984) so
bili sprejeti za obdobje od leta 1986 do leta 2000, 'Srednjeroþni družbeni plan SR Slovenije'
in srednjeroþni družbeni plani obþin za obdobje od leta 1986 do leta 1990. Metodologija za
izdelavo planov obþin se je nahajala v 'Navodilu o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov obþin' iz leta 1985, ter obvezni
kazalci vsebine prostorskih planov v 'Odlok o obvezni enotni metodologiji in obveznih
enotnih kazalcih...' (Ur. Iist S RS, št 27/1979) iz leta 1979. (ZUN, 1984; Demšar, 1999, str.
12 - 29)
- Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (1984) je dopolnjeval ZureP (1984)
na izvedbenem podroþju. Naþrtovanje poselitve je definiral kot »urejanje naselij« oziroma
kot »urbanistiþno naþrtovanje graditve, širitve in prenove naselij (urbanistiþno
naþrtovanje naselij) in doloþanje pogojev za prenos naþrtovanih objektov in naprav v
prostoru ter urbanistiþni nadzor nad njihovim izvajanjem«. Pri tem so bila obvezujoþa
naþela za smotrno naþrtovanje naselij kot celote in njihove medsebojne odvisnosti ter
odvisnosti do drugih posegov v prostor, najveþkrat infrastrukturnih objektov in naprav, ki
trajno spreminjajo namensko rabo prostora, ter naþela o varovanju okolja in o varovanju in
razvoju naravne in kulturne dedišþine. Doloþal je naþrtovanje posegov s prostorsko
izvedbenimi akti (PIA: vsebina, postopek) na stavbnih zemljišþih na podlagi srednjeroþnih
planov obþin, pogoje za parcelacijo stavbnih zemljišþ, lokacijsko dovoljenje s postopkom
njegovega pridobivanja, organizacijo upravnih in strokovnih služb za urbanistiþno
naþrtovanje, roke za uveljavitev doloþb zakona, urbanistiþne inšpekcije, in kazenske
doloþbe. Uvedel je prostor za rekreacijo v naseljih, varnost bivanja in dela. Prostorske
sestavine planskih aktov (graditev, širitev in prenovo naselij, drugi posegi v prostor) so bile
realizirane s prostorsko izvedbenimi akti (PIA). Delili so se na prostorsko ureditvene
pogoje (PUP) in prostorsko izvedbene naþrte (PIN). Metodologijo za pripravo PIA so
urejala 'Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih
aktov' iz leta 1985. V prehodnem zakonodajnem obdobju 1990 - 2003 se je poselitev
naþrtovala v skladu z usmeritvami dolgoroþnega plana za razvoj dejavnosti v prostoru in
njegove namenske rabe. Obþine so še uporabljale PUP-e, hitreje pa so se opušþali PIN-i.
(ZUN, 1984; Demšar, 1999, str. 12 - 29; Jurman, 2010, str. 6 – 10; Lovišþek, 2011, str. 1 5).
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Republika Slovenija (od leta 1991 dalje):
- Prehodno obdobje (1991 - 2002): Po osamosvojitvi Republike Slovenije leta 1991 in
uvedbe tržnega gospodarstva, zasebne lastnine in lokalne samouprave, naþrtovanje
prostora ni bilo veþ vezano na družbeno planiranje. Kljub temu je do leta 2003 veljala
novim razmeram prilagojena prostorska zakonodaja iz leta 1984: ZSZ (1984) do leta 1997,
ter ZUreP (1984) in ZUN (1984) do sprejetja 'Zakona o urejanju prostora' (ZureP-1, 2002)
leta 2003. Dopolnjujoþ 'Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju'
(ZPUP, 1990) je ohranjal prostorske sestavine dolgoroþnih (1986 – 2000) in srednjeroþnih
(1986 - 1990) državnih in obþinskih planov ter dopušþal njihovo spreminjanje in
dopolnjevanje na podlagi PIA po ZUN (1984). Sprejemanja novih planov ni bilo veþ
možno. Leta 1993 so prostorsko zakonodajo dopolnili 'Zakon o varstvu okolja', 'Zakon o
gradnji objektov' (ZGO, 1993) in 'Zakon o lokalni samoupravi' (ZLS, Ur. l. RS, št.
72/1993). (Demšar, 1999, str. 30; Lovišþek, 2011, str. 4)
- Vstop v Evropsko unijo (2003 – 2007): Leta 2002 sta bila sprejeta ZureP-1 (Ur. l. RS, št.
110/2002) in ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/ 2002). Prvi je veljal od 1. januarja 2003 do 28.
aprila 2007. Združeval je vsebino vseh treh zakonov iz leta 1984: urejanje pravnega
podroþja prostorskega naþrtovanja, realizacijo prostorskih ureditev, opremljanje zemljišþ
za gradnjo, reguliranje dejavnosti prostorskega naþrtovanja ter prostorski informacijski
sistem. Drugi je ohranil ustrezne rešitve predhodnega zakona in skrajšal postopke za
pridobitev dovoljenja za gradnjo. Sprejetje zakona je vzpodbudilo vstopanje Slovenije v
Evropsko unijo. Prostorski akti so se po novem zaþeli deliti na strateške in izvedbene.
Strateški akti obravnavajo politiko prostorskega razvoja z zasnovami prostorskih ureditev
kot so 'Strategija prostorskega razvoja Slovenije' (SPRS), 'Prostorski red Slovenije' (PRS),
regionalna zasnova prostorskega razvoja (RZPR) in strategija prostorskega razvoja obþine
(SPRO). Predlog SPRS (ZUreP-1) je moral biti sprejet pred 21. julijem 2004 zaradi
uveljavitve direktive Evropske unije štev. 2001/42 o presoji vplivov nekaterih naþrtov in
programov na okolje. Temelji na Ustavi Republike Slovenije (URS, UL RS/I, št. 33/91, UL
RS, št. 42/97, 66/00 in 24/03) in poudarja skrb za javno dobro in naravna bogastva (5., 72.
in 73. þlen), varstvo zemljišþ (71. þlen), zdravo življenjsko okolje (72. þlen), varovanje
naravne in kulturne dedišþine (73. þlen), stanovanja (78. þlen) in lokalno samoupravo
(138., 143. þlen), ter na ZureP-1 (2002). Izvedbeni akti so namenjeni podrobnejšemu
naþrtovanju na podlagi zasnov prostorskih ureditev iz strateških prostorskih aktov.
Doloþajo vrsto rabe prostora in razmestitev dejavnosti, merila in pogoje za urejanje
prostora. Mednje se uvršþajo: državni lokacijski naþrt (DLN), obþinski lokacijski naþrt
(OLN) in prostorski red obþine (PRO). Po pristojnosti se prostorski akti loþujejo na
državne (SPRS, PRS, DLN), skupne (RZPR) in obþinske (SPRO, PRO, OLN). Obþinski ne
smejo biti v nasprotju z državnimi in skupnimi prostorskimi akti. Izvedbeni akti ne smejo
vplivati na odloþitve strateških aktov. Veljavnost prostorskih aktov je þasovno neomejena,
izjema so lokacijski naþrti, ki veljajo le do njihovih uresniþitev. Nov je sistem zbiranja in
vodenja podatkov o prostoru v digitalni obliki in z enotnimi Grafiþnimi znaki. (Lovišþek,
2011, str. 6)
- Obdobje od leta 2007 dalje: Leta 2007 je bil sprejet 'Zakon o prostorskem naþrtovanju'
(ZPNaþrt, UL RS, št. 33/2007), po katerem se prostorski akti delijo na državne (državni
strateški prostorski naþrt – DSPN, državni prostorski naþrt - DPN)), obþinske (obþinski
prostorski naþrt - OPN), obþinski podrobni prostorski naþrt - OPPN) in medobþinske
(regionalni prostorski naþrt - RPN). Po naþelu hierarhiþnosti nobeden prostorski akt ne sme
biti v nasprotju z DSPN. OPN-ji ne smejo biti v nasprotju z državnimi in medobþinskimi
prostorskimi akti. OPPN mora biti v skladu z OPN. Vsebinsko se tako kot po ZureP-1
(2003) prostorski akti še vedno neformalno razvršþajo na strateške in izvedbene. Izvedbeni
so podlaga za pripravo projektov in izdajanje gradbenih dovoljenj (DPN, OPN, OPPN).
Prostorski akti, ki jih sestavlja Grafiþni in tekstovni del, se izdelajo v digitalni obliki,
arhiviranje in vpogled sta omogoþena v digitalni in analogni obliki. Sprejemajo se z odloki,
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državni prostorski naþrt sprejme vlada z uredbo. Njihovo pripravo obravnava 'Pravilnik o
vsebini, obliki in naþinu priprave obþinskega prostorskega naþrta ter pogojih za doloþitev
obmoþij sanacij razpršene gradnje in obmoþij za razvoj in širitev naselij' iz leta 2007.
(Lovišþek, 2011, str. 7)
Preglednica 11: Sheme urejenosti prostorskih aktov leta 1984, 2002 in 2007.

Shema hierarhiþne
Shema hierarhiþne
urejenosti prostorskih aktov urejenosti prostorskih aktov
po ZUreP, 1984:
po ZUreP-1, 2002:

Shema hierarhiþne
urejenosti prostorskih aktov
po ZPNaþrt, 2007:

DOLGOROýNI PLAN
SR SLOVENIJE

STRATEGIJA
PROSTORSKEGA
RAZVOJA SLOVENIJE

DRŽAVNI STRATEŠKI
PROSTORSKI NAýRT

DRUŽBENI PLAN
SR SLOVENIJE

PROSTORSKI RED
SLOVENIJE

DRŽAVNI
PROSTORSKI NAýRT

DRŽAVNI
LOKACIJSKI NAýRT

Ļ

Ļ

Ļ

REGIONALNA ZASNOVA
PROSTORSKEGA
RAZVOJA

REGIONALNI
PROSTORSKI NAýRT

Ļ

Ļ

DOLGOROýNI PLAN
OBýINE

STRATEGIJA
PROSTORSKEGA
RAZVOJA OBýINE

OBýINSKI
PROSTORSKI NAýRT

SREDNJEROýNI
DRUŽBENI PLAN
OBýINE

PROSTORSKI RED
OBýINE

OBýINSKI PODROBNI
PROSTORSKI NAýRT

OBýINSKI
LOKACIJSKI NAýRT
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3.2. NAýRTOVANJE POSELITVE Z VIDIKA VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠý
NA RAVNI OBýIN V SLOVENIJI
Zaradi hitro spreminjajoþe se zakonodaje, velikega števila obþin, ustanovljenih v razliþnih
obdobjih in z razliþnimi zmogljivostmi so v Sloveniji v veljavi razliþni obþinski plani ali
njihove strokovne podlage, ki so podlaga za urejanje in naþrtovanje naselij kot tudi za
varstvo kmetijskih zemljišþ. Po obdobjih veljavne zakonodaje se pojavljajo:
1984 – 2002: Dolgoroþni plani obþin (DPO) z zakonsko podlago ZUreP (1984) in
prostorski ureditveni pogoji (PUP) z zakonsko podlago ZUNDPP (1984),
2003 – 2007: Prostorski redi obþin (PRO) z zakonsko podlago ZUreP-1 (2002) in
Od 2007 dalje: Obþinski prostorski naþrti (OPN) z zakonsko podlago ZPNaþrt (2007).
Naþrtovanje poselitev ob varstvu kmetijskih zemljišþ na podoben naþin urejata sodobnejša
PRO po ZUrep-1 (2003) in OPN po ZPNaþrt (2007). ZUrep-1 (2003) in ZPNaþrt (2007)
sta temeljito posegla v sistem urejanja prostora in prinesla tako vsebinske kot oblikovne
spremembe prostorskih aktov, vendar je bil ZUrep-1 (2003) kratkotrajnega znaþaja in ni
bistveno vplival na obþinsko urejanje prostora. V nadaljevanju sta zato podrobneje
obravnavana ZUrep (1984) in ZPNaþrt (2007). Priprava OPN (2007) in DPO (1984) se
razlikuje v tem, da se pri pripravi OPN država prek pristojnega resornega ministrstva
vkljuþi že v fazi osnutka in preveri vsebino in obliko. OPN mora biti pripravljen v skladu s
Pravilnikom o vsebini, obliki… 2007, DPO pa v skladu z Navodilom o vsebini in
metodologiji… 1985. DPO sprejme izvršni svet obþinske skupšþine s potrditvijo izvršnega
sveta Skupšþine SRS. OPN sprejme obþinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem
glasilu. Urbanistiþna in krajinska zasnova sta po ZUreP (1984) obvezni sestavini DPO,
ZPNaþrt (2007) pa tega ne zahteva veþ. ZUreP (1984) ima v primerjavi z ZPNaþrt (2007)
nenatanþen in nesistematiþen opis postopka priprave in sprejema DPO. (Lovišþek, 2011,
str. 18-19)
Dolgoroþni plan obþine (1984 – 2002)
Zakonska podlaga: Zakon o urejanju prostora (ZureP, 1984) in Zakon o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP, UL RS, št. 48/90) pojem 'urejanje prostora'
definirata kot družbeno dejavnost za varovanje dobrin splošnega pomena in skrbi za
njihovo smotrno rabo, za usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru in njihovo prostorsko
organizacijo, ter za doloþanje namenske rabe prostora in usklajevanje le - te s prostorskimi
možnostmi in družbenimi potrebami. Urejanje prostora je hierarhiþno. Plan za daljše
obdobje obvezujoþ za krajše obdobje, oziroma je teritorialno obsežnejši plan obvezujoþ za
plan teritorialno manjšega obsega. ýasovno se deli na dolgoroþno - strateško (15 let),
srednjeroþno - operativno (10 let) in kratkoroþno - taktiþno (5 let). Po teritorialnem obsegu
se deli na državno, regionalno in obþinsko. Zaradi odsotnosti regij se dejansko izvaja le na
državni in obþinski ravni. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN; Ur.
list SRS, 18-931/1984) doloþa naþela urejanja naselij in drugih posegov v prostor;
prostorske izvedbene akte; pogoje za parcelacijo stavbnih zemljišþ; lokacijsko dovoljenje s
postopkom njegovega pridobivanja; organizacijo upravnih in strokovnih služb; roke za
uveljavitev doloþb zakona ipd. Poudarjen je izvedbeni znaþaj zakona. Obvezujoþa so
naþela za smotrno naþrtovanje naselij kot celote in njihove medsebojne odvisnosti ter
odvisnosti do drugih posegov v prostor - najveþkrat infrastrukturnih objektov in naprav.
- Dolgoroþni plan obþine: Osrednja naloga je doloþanje dolgoroþnih ciljev za razvoj v
prostoru in doloþanje temeljnih pogojev za njihovo uresniþevanje. Predstavljeni so v
prostorskih sestavinah dolgoroþnih planskih aktov. Na njih temeljijo usmeritve in globalna
zasnova razvoja dejavnosti v prostoru. Upošteva in varuje dobrine splošnega pomena ter
zagotavlja njihovo smotrno rabo. Pomembnejša obmoþja morajo biti v primeru, da so del
globalne zasnove namenske rabe prostora dolgoroþnega plana SRS, v DPO usklajena, ter
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so obvezna izhodišþa za pripravo srednjeroþnih planov. Planske usmeritve so za ta
obmoþja v DPO podrobneje doloþene in se prikazujejo grafiþno. Odstopanja DPO od
dolgoroþnega plana SRS se preverja pri postopku doloþanja izhodišþ DPO za pripravo
SDPO. Kadar so obmoþja kmetijskih zemljišþ, ureditvena obmoþja naselij in druga
ureditvena obmoþja v DPO v zasnovi namenske rabe prostora DPO doloþena kot obmoþja
posebnega pomena za dolgoroþni razvoj, se jim namenska raba ne sme spreminjati,
oziroma se jim lahko spreminja le pod posebnimi pogoji, doloþenimi z zakonom. Njihove
meje so podane v prostorskih sestavinah DPO. Preostalim obmoþjem se zasnova namenske
rabe prostora doloþa tako, da je s SDPO omogoþena njena dokonþna uskladitev in
razmejitev. Zakonodaja prehodnega obdobja 1990 - 2002 (ZureP, 1984; Zakon o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju – ZPUP, 1990) naþrtovanje poselitve v odnosu
do varovanju kmetijskih zemljišþ obravnava z vidika prednostnega varovanja in smotrne
rabe tistih kmetijskih zemljišþ, ki so spoznana za dobrine splošnega pomena, pred
širjenjem poselitve. V izjemnih, v zakonu doloþenih pogojih, je mogoþe naselja širiti tudi
na ta kmetijska zemljišþa, vendar je v tem primeru potrebno v planu zagotoviti vsaj enak
obseg kmetijskih zemljišþ na drugih lokacijah. (Demšar, 1999, str. 12; ZPUP, 48/1990;
Lovišþek, 2011, str. 8 - 10)
Naþrtovanje poselitve: Naselja se po ZUreP (1984) in ZUNDPP (1984) na obþinski ravni
urejajo v okviru 'ureditvenih obmoþij naselij' in 'drugih obmoþij za poselitev', in sicer na
podlagi usmeritev, navedenih v prostorskih sestavinah DPO. Ureditveno obmoþje naselja
in skupine med seboj prostorsko in funkcionalno povezanih naselij se obravnavajo kot
»zaokrožena celota soodvisnih dejavnosti v prostoru z enotnimi naravnimi in z delom
ustvarjenimi lastnostmi«. Ureditveno obmoþje obsega obstojeþe naselje (strnjene pozidane
površine in druge površine naselja) ter predvidene površine za razvoj naselja ali skupine
naselij (za gradnjo stanovanjskih, proizvodnih, oskrbnih, komunalnih in drugih objektov;
za urejanje zelenih, rekreacijskih, varovalnih in drugih površin…). Usmeritve v prostorskih
sestavinah DPO se nanašajo na funkcije, velikosti in medsebojne odvisnosti naselij,
prometna omrežja, energetske vire in omrežja, omrežja zvez, vodnih virov, omrežja oskrbe
s pitno vodo, ter odvajanje in þišþenje odplak. Za ureditvena obmoþja posameznih ali
prostorsko in funkcionalno med seboj povezanih mest ali naselij mestnega znaþaja,
industrijska, proizvodna, oskrbna, turistiþna in druga razvojna središþa, ki bodo zaradi
predvidenega razvoja postala mesta ali naselja mestnega znaþaja, se podrobneje doloþijo
planske usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo v prostoru, naþin
urejanja s PIA, podrobna zasnova namenske rabe v zaokroženih prostorskih in
funkcionalnih celotah, ter njihovo urbanistiþno urejanje. Strokovne podlage za ta obmoþja
podrobneje analizirajo možnosti in pogoje za komunalno opremljanje naselij, možnosti in
pogoje za razporeditev dejavnosti v ureditvenih obmoþjih naselij in možnosti ter pogoje za
zaporednost širitve oziroma prenove naselij. Naþini urejanja s PIA se po ZUN (1984)
delijo na PUP in PIN. PUP, ki so splošnega znaþaja in so podlaga za izdelavo lokacijske
dokumentacije, doloþajo merila in pogoje za posege v prostor ter druge ukrepe v zvezi z
urejanjem prostora na obmoþjih, kjer ni predvidena izdelava PIN, to je na prostorsko in
funkcionalno zaokroženih obmoþjih zunaj ureditvenih obmoþij naselij, na obmoþjih z
manjšimi naselji ali z razpršeno gradnjo itd... Z urbanistiþnimi zasnovami se naþrtujejo
ureditvena obmoþja mest in naselij mestnega znaþaja; naselja, ki so pomembna za turizem,
industrijo ipd.; ter naselja z najmanj 3.000 prebivalci, najmanj 1.000 delovnimi mesti in s
predvidenim hitrejšim razvojem. Krajinske zasnove so namenjene za naþrtovanje in
urejanje manjših naselij znotraj 'drugih obmoþij za poselitev'. Obmoþja se ne morejo urejati
hkrati z urbanistiþno in krajinsko zasnovo.
Na podroþju urejanja in naþrtovanja naselij se za sprejem SDPO doloþijo smernice v
skladu z DPO in strokovnimi podlagami, ter izhodišþa in cilji SDPO. Nanašajo se na
ureditvena obmoþja naselja in druga obmoþja poselitve (na stanovanjsko in drugo graditev,
proizvodne objekte, infrastrukturne objekte in naprave, pridobivanje in urejanje stavbnih
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zemljišþ, na varovanje in izboljševanje bivalnega in delovnega okolja) kot tudi na urejanje
kmetijskih zemljišþ, ter varovanje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot
þlovekovega okolja. Pri pripravi SDPO soudeleženi sprejmejo konkretne obveznosti, tudi v
zvezi z spremembo namembnosti in urejanjem kmetijskih zemljišþ in z varovanjem in
izboljšanjem bivalnega in delovnega okolja znotraj doloþenega planskega obdobja. V
prostorskih sestavinah SDPO se doloþijo obmoþja stavbnih zemljišþ, namenjena gradnji,
širitvi ali prenovi naselja, ter njihove površine in meje, ter razliþni pogoji (za usklajevanje
razliþnih interesov glede razmestitve dejavnosti; za zmogljivost objektov in naprav; za
urbanistiþno, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje; za varovanje in razvoj naravnih in z
delom pridobljenih vrednot þlovekovega okolja; za varovanje in izboljševanje bivalnega in
delovnega okolja; in za izdelavo PIN). Predvidijo se naloge v zvezi z urejanjem naselij in
drugih posegov v prostor, ki se izvajajo v obdobju, daljšem od petih let. Med
usklajevanjem osnutka DPO in SDPO morajo biti Grafiþni prikazi prostorskih sestavin,
vkljuþno z grafiþnimi prikazi urbanistiþnih in krajinskih zasnov, razgrnjeni za javnost, ki
lahko poda alternativne in variantne rešitve v zvezi z urejanjem prostora in ima možnost za
pismene pripombe. O razgrnitvi mora biti javnost obvešþena. Pred sprejetjem SDPO, se na
najvišji ravni ugotavlja usklajenost prostorskih sestavin njihovih srednjeroþnih planov z
obveznimi izhodišþi prostorskih sestavin dolgoroþnega plana države/republike in z
rešitvami, doloþenimi v srednjeroþnem družbenem planu države/republike, ki se nanašajo
na obvezna izhodišþa dolgoroþnega plana republike/države. O morebitnih neusklajenostih
najkasneje v 45 dneh obvesti izvršni svet obþine ter mu naloži odpravo ugotovljenih
neskladij. ýe obþina sprejeme neusklajeni srednjeroþni plan, o tem obvesti Skupšþino
države/republike in ji predlaga, da zavzame stališþe do ugotovljenih neskladij. Do
sprejema stališþa na višji ravni obþina ne more izvajati neusklajenih delov SDPO. Obþine
morajo pred sprejetjem SDPO republiški upravni organ o neusklajenih skupnih odloþitvah.
Ta sporne zadeve prouþi in jih v skladu z doloþbami zakona pošlje v nadaljnji postopek.
(Lovišþek, 2011)
Varstvo kmetijskih zemljišþ: Obmoþja kmetijskih zemljišþ se na obþinski ravni urejajo s
krajinsko zasnovo, ki jo je prviþ uvedel ZureP leta 1984 in je namenjena prostorskemu
urejanju obmoþij izven ureditvenih obmoþij naselij, z izraženimi krajinskimi in drugimi
vrednotami þlovekovega okolja, ali z izraženimi razliþnimi interesi pri rabi prostora, ter na
obmoþjih s predvidenimi veþjimi posegi v prostor. Podrobne planske usmeritve so
namenjene varovanju in razvoju naravnih in drugih vrednot þlovekovega okolja; razvoju
dejavnosti v prostoru in njihove prostorske organizacije; ter doloþanje naþina urejanja s
PIA. S podrobnejšo zasnovo namenske rabe prostora se ohranja in omogoþa razvoj
naravnih in z delom pridobljenih vrednot þlovekovega okolja ter podaja usmeritve za
oblikovanje in varovanje krajine, z njo so doloþena tudi obmoþja kmetijskih zemljišþ z
njihovimi funkcijami in 'druga obmoþja za poselitev'. Prostorske sestavine DPO za ta
obmoþja doloþa usmeritve glede naþina urejanja s PIA. V prikazanih potrebah v zvezi z
urejanjem prostora nosilci planiranja na osnovi dolgoroþnih predvidevanj razvoja
predvidene dejavnosti navedejo velikost in kvaliteto potrebnega zemljišþa, zahteve, ki se
nanašajo na prometno in komunalno omrežje, energetske vire, vplive predvidenega posega
na okolje ter možne variantne lokacije, ki bi bile najprimernejše glede na doseženi razvoj
dejavnosti nosilca planiranja. Nosilci planiranja navedejo tudi okvirni rok za izvedbo
predvidenega posega v prostor. Doloþbe zakona o varovanju kmetijskih zemljišþ pred
spreminjanjem namembnosti (UL SRS, št. 44/82) veljajo do sprejetja SDPO za obdobje
1986 - 1990. (ZUreP, 1984; ZUNDPP, 1984; ZPUP, 48/1990; Lovišþek, 2011)
Prostorski red obþine (2003 – 2007)
Zakonska podlaga: 01.01.2003 je Slovenija sprejela nov Zakon o urejanju prostora
(ZUreP-1, 2002), ki pravno ureja podroþje prostorskega naþrtovanja, ukrepe za realizacijo
posegov v prostor, opremljanje zemljišþ za gradnjo, reguliranje dejavnosti prostorskega
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naþrtovanja ter vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema. Cilji zakona, skladno z
zagotavljanjem trajnostnega prostorskega razvoja, so: razmejitev pristojnosti za urejanje
prostora med državo in lokalnimi skupnostmi ter uveljavitev regionalne ravni naþrtovanja;
omogoþiti veþjo participacijo javnosti pri urejanju prostora; poveþati transparentnost
postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov; zagotoviti veþjo fleksibilnost pri
doloþanju vsebine prostorskih aktov in naþrtovanju posegov v prostor; upoštevati nov
status zasebne lastnine; uveljaviti zasebne iniciative pri operativnem urejanju prostora;
zmanjšati tveganja pri pripravi investicijske namere; zagotoviti dostopnost in preglednost
prostorskih aktov ter režimov urejanja prostora za posamezno zemljišþe; regulirati
strokovne dejavnosti prostorskega naþrtovanja. Po ZUreP-1 (2002) imajo lokalne skupnosti
izvirno pravico urejanja prostora na svojem obmoþju, razen za posege v prostor, ki so v
neposredni pristojnosti države. Delovanje na podroþju urejanja prostora in prostorskega
naþrtovanja mora lokalna skupnost izvajati v skladu s sprejetimi zakoni, standardi in
merili. Njihova poglavitna naloga je skrb za racionalno, mešano in trajnostno usmerjeno
rabo prostora ter varþno rabo zemljišþ v skladu z naþeli kvalitetnega bivanja, dela,
rekreacije in zdravega okolja. V postopku odloþanja skrbijo za neposredno sodelovanje
vseh prizadetih in zainteresiranih akterjev, za identiteto skupnosti z upoštevanjem in
varovanjem naravnih in grajenih znaþilnosti. ZUreP-1 (2002) doloþa vrste, vsebine in
hierarhijo dokumentov ter naþin njihove priprave, ter instrumente za operativno
naþrtovanje posegov v prostor. Dopolnjuje ga prenovljeni Zakon o graditvi objektov
(ZGO-1), ki na sodobnejši in uporabnikom prijaznejši naþin doloþa naþine in postopke za
pridobivanje dovoljenj za gradnjo in urejanje prostora. Vsebinska izhodišþa za pripravo
novih sistemskih rešitev na podroþju urejanja prostora sta podala vladna dokumenta
Politika urejanja prostora RS (Politika prostorskega razvoja RS) ter Ocena stanja v
prostoru Slovenije, sprejeta decembra 2001. S prvim dokumentom država zagotavlja
trajnosten prostorski razvoj, opredeljuje temeljna naþela in cilje urejanja prostora z
namenom ustvarjanja kakovostnega bivalnega in delovnega okolja; in podaja usmeritve za
doseganje zastavljenih ciljev. Drugi dokument podaja opis in oceno slovenskega prostora
ter dejavnikov, ki vplivajo na razvoj sistema prostorskega planiranja. ZUreP-1 (2002) na
podlagi izhodišþ in ciljev iz teh dokumentov doloþa dve osnovni skupini prostorskih aktov:
državne in obþinske. Ti se nadalje delijo na strateške in izvedbene. Strateški prostorski akti
doloþajo cilje in usmeritve prostorskega razvoja in urejanj prostora, ter ukrepe za izvajanje
postavljenih ciljev in usmeritev. Izvedbeni prostorski akti služijo kot neposredna podlaga
za dovoljevanje gradnje in urejanja prostora. Regionalna raven planiranja predstavlja
vmesni þlen med državno in obþinsko ravnjo planiranja; zanjo se pripravijo Regionalne
zasnove prostorskega razvoja, na primer za obmoþje statistiþnih regij. V sistemu
prostorskega planiranja so prostorski akti hierarhiþno urejeni na državni, regionalni in
lokalni ravni pri þemer akti nižjih ravni ne smejo biti v nasprotju z akti višjih ravni.
Državne prostorske akte pripravlja ministrstvo za prostor, obþinske obþine. V primeru, da
obþina ne izvaja svojih dolžnosti na podroþju urejanja prostora, lahko država namesto nje
sprejme ustrezne prostorske akte. Vsi prostorski akti se naþeloma financirajo iz javnih
sredstev, razen v primeru lokacijskih naþrtov, ki jih lahko financirajo tudi pobudniki
oziroma investitorji nameravanega posega v prostor. Zasebni investitorji ter obþina lahko
sklenejo zaradi uveljavljanja javne koristi tudi urbanistiþno pogodbo, s katero se doloþijo
obveznosti investitorja in obveznosti obþine pri pripravi prostorskega akta in realizaciji
posega v prostor. (Lovišþek, 2011)
Prostorski red obþine: Po ZUreP-1 (2002) je PRO temeljni izvedbeni prostorski akt
obþine, na podlagi katerega se pripravi projekte za graditev objektov in zanje pridobi
gradbeno dovoljenje. Doloþa namensko rabo prostora in pravila njegove rabe za celotno
obmoþje obþine; pogoje, merila in ukrepe za naþrtovanje v prostoru; pripravo obþinskih
lokacijskih naþrtov iz pristojnosti obþine; ter pogoje za pripravo projektov po Zakonu o
graditvi objektov (ZGO-1, 2002). Pri tem upošteva SPRO, SPRS in pravila iz PRS. Na
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obmoþjih, ki niso urejene z lokacijskimi naþrti, je PRO pravna podlaga za izdajo
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. SPRO ima na ravni in v obsegu
obmoþja obþine podrobno vlogo kot SPRS. Z njo obþina doloþa dolgoroþne cilje
prostorskega razvoja za svoje obmoþje, predvsem usmeritve za trajnostni prostorski razvoj
ter za razmešþanje dejavnosti v prostoru, razvoj poselitve, infrastrukture in krajine. SPRO
doloþa: izhodišþa in cilje prostorskega razvoja obþine; prioritete in usmeritve za doseganje
ciljev prostorskega razvoja; zasnovo poselitve, rabo ubranih površin, prenovo obstojeþih
naselij ter sanacijo degradiranih urbanih obmoþij; zasnovo prometne, energetske,
komunalne in druge infrastrukture; zasnovo krajine s prikazom kmetijskih in gozdnih
površin, vodnogospodarskih sistemov, obmoþij rudnin, naravnih in kulturnih vrednot ter
naravnih in ogroženih obmoþij; razvoj in urejanje naselij z urbanistiþnimi zasnovami;
urejanje krajinskih obmoþij s krajinskimi zasnovami; ukrepe za izvajanje. Sestavna dela
SPRO sta urbanistiþna in krajinska zasnova, vendar ni nujno, da sta njihova priprava in
sprejem soþasna. PRO je skupaj z obþinskim lokacijskim naþrtom izvedbeni dokument.
Doloþa obmoþja namenske rabe prostora obþine tako natanþno, da je njihove meje mogoþe
doloþiti v naravi in jih prikazati v zemljiškem katastru; merila in pogoje za: urejanje
prostora (predvsem možnost prepletanja dejavnosti glede na namensko rabo prostora), za
predvideno stopnjo izkorišþenosti zemljišþ za gradnjo, za doloþanje gradbenih parcel, za
varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dedišþine in trajnostno rabo naravnih
dobrin, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreþami ter za doloþitev obmoþij
komunalnega opremljanja zemljišþ s splošnimi standardi njihovega opremljanja; þlenitev
obmoþja obþine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski
akti in merila in pogoje za varovanje prostora; ukrepe za izvajanje. PRO lahko doloþi za
posamezno ureditveno obmoþje podrobnejša merila in pogoje za pripravo projektov za
pridobitev dovoljenja za gradnjo, þe na tem obmoþju niso ti pogoji podrobneje opredeljeni
z lokacijskim naþrtom. V primeru doloþitve meril in pogojev za pripravo projektov za
pridobitev dovoljenja za gradnjo, je potrebno doloþiti regulacijske elemente za umestitev
posega v prostor, lahko pa tudi gabarite objektov, merila za njihovo oblikovanje,
funkcionalno in tehniþno zasnovo objektov z ureditvijo njihove okolice ter ureditev
komunalne infrastrukture s pogoji prikljuþevanja. Na obmoþjih, kjer so posegi v prostor že
izvedeni in je bila njihova podlaga obþinski lokacijski naþrt, je potrebno sprejeti dopolnitve
k prostorskemu redu obþine. Obþinski lokacijski naþrt je izvedbeni prostorski akt obþine, s
katerim se podrobneje naþrtujejo posamezna obmoþja urejanja prostora. Z njim se doloþijo
lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev dovoljenj za gradnjo glede namena,
lege, funkcije, velikost in oblikovanja objektov, in se predhodno preverijo poglavitni vplivi
izvedbe predvidenih posegov v prostor ter rešijo temeljni konflikti v prostoru. Pridobitev
gradbenega dovoljenja za predvidene objekte na obmoþju obþinskega lokacijskega naþrta
je praviloma hitra. Pripravljajo se predvsem za naþrtovanje: infrastrukturnih omrežij in za
zagotavljanje delovanja lokalnih gospodarskih javnih služb; obmoþij, kjer se izvajajo z
ZUreP-1 (2002) predvideni prostorski ukrepi (npr. razlastitev ali omejitev lastninske
pravice, komasacija, prenove…); obmoþij, kjer je predvidena sanacija in prenova ter širitev
naselij v skladu z urbanistiþno ali krajinsko zasnovo. Obþinsko poroþilo o stanju v prostoru
se vsebinsko navezuje na državno poroþilo o stanju v prostoru. Obþina mora pripraviti
poroþilo o stanju v prostoru vsake štiri leta. Na podlagi pripravljenega Poroþila o stanju v
prostoru obþina pripravi predloge za njen nadaljnji prostorski razvoj in po potrebi tudi
predloge za spremembo SSPRO. Z našteto strukturo prostorskih aktov je na voljo dovolj
obsežen instrumentarij za pokrivanje potreb urejanja prostora tako na državni ravni kot na
ravni lokalne samouprave. (Lovišþek, 2011)
Naþrtovanje poselitve: Urbanistiþna zasnova iz SPRO je podrobnejši prostorski akt obþine,
s katerim se doloþi in prikaže razvoj naselja, þlenitev naselja na posamezne funkcionalne
enote ter obmoþja prenove in širitve naselja. Urbanistiþna zasnova predstavlja temeljno
podlago za doloþanje posameznih pravnih režimov in morebitnih omejitev za razvoj
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naselja. Lastniki nepremiþnin na obmoþju prenove so obvezani izvesti spremembe na
svojih nepremiþninah v skladu z uveljavljenim obþinskim lokacijskim naþrtom. Obþina in
lastniki nepremiþnin se lahko na obmoþju prenove dogovorijo za soudeležbo pri izvedbi
sprememb na nepremiþninah, kar se uredi s pogodbo. Poseben ukrep v sklopu prostorskih
ukrepov je predkupna pravica. Obþina lahko predkupno pravico uveljavlja v skladu z
uveljavljenim prostorskim aktom. V primeru uveljavljanja predkupne pravice morata
lastnik nepremiþnine in obþina skleniti kupoprodajno pogodbo. V nasprotnem primeru pa
lastnik nepremiþnine lahko proda nepremiþnino drugi osebi. Pravico do gradnje v
podeželskih obmoþjih ima vsakdo, ki ima v teh obmoþjih v lasti zemljišþe, na katerem je v
skladu namensko rabo prostora Prostorskega reda obþine oziroma prostorsko ureditvijo
obþinskega lokacijskega naþrta gradnja možna. (Lovišþek, 2011)
Varstvo kmetijskih zemljišþ: Krajinska zasnova iz SPRO je podrobnejši prostorski akt
obþine za naþrtovanje krajinskih obmoþij. Njena prvenstvena vloga je doloþiti namensko
rabo površin ter zasnovo razporeditve dejavnosti v obravnavanem obmoþju. Izdeluje se
obmoþja velikih krajinskih kvalitet ter za obmoþja, ki so predvidena za zavarovanje.
(ZUreP-a, 2002)
Obþinski prostorski naþrt (od 2007 dalje)
Zakonska podlaga: Zakon o prostorskem naþrtovanju (ZPNaþrt, UL RS, št. 33/2007) mora
po naþelu 'trajnostnega prostorskega razvoja' pri naþrtovanju prostora omogoþati
kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoroþnega
varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter
celostnega ohranjanja kulturne dedišþine omogoþa zadovoljevanje potreb sedanje
generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski
razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru
tako, da se ob upoštevanju obstojeþih kakovosti naravnih, grajenih in drugaþe ustvarjenih
sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne
dejavnosti. Prostorske ureditve se naþrtujejo s prostorskimi akti, s katerimi se doloþajo
usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji in merila za
njihovo izvedbo. Prostorski akt ima obvezne priloge: izvleþek iz hierarhiþno višjega
prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano obmoþje, razen pri državnem strateškem
prostorskem naþrtu; prikaz stanja prostora; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta; smernice in mnenja; obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
povzetek za javnost; okoljsko poroþilo, kadar je bilo izdelano. Priloge morajo biti na
vpogled javnosti na sedežu pripravljavca v vseh fazah priprave in veljavnosti prostorskega
akta. O pripravi prostorskega akta njegov pripravljavec vodi spis, ki je uradna evidenca
gradiv priprave in sprejemanja prostorskega akta. Pripravljavec prostorskega akta v spisu
postopka po þasovnem vrstnem redu evidentira vse dokumente in gradiva, ki so pomembna
s stališþa zakonitosti vodenja postopka priprave in sprejemanja prostorskega akta, vkljuþno
s pripombami in predlogi, danimi v postopku njegove priprave in stališþi pripravljavca do
njih. Prostorski akti, njihove spremembe in dopolnitve ter priloge prostorskih aktov se
hranijo na sedežu pripravljavca ter morajo biti dostopne javnosti skladno z zakonom.
Obþinske prostorske akte in regionalni prostorski naþrt, razen njihovih prilog, pripravljavec
z dnem njihove uveljavitve posreduje ministrstvu in krajevno pristojni UE.
Obþinski prostorski naþrt: Po ZPNaþrt (2007) je OPN temeljni prostorski akt za celotno
obmoþje obþine. V OPN se doloþijo cilji in izhodišþa prostorskega razvoja obþine,
naþrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter doloþijo pogoji umešþanja objektov v
prostor (prostorski izvedbeni pogoji, PIP). Pri izdelavi OPN se upoštevajo usmeritve iz
državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe obþine in varstvene zahteve. Vsebina OPN je
razdeljena na strateški in izvedbeni del. Obþina ju lahko sprejme tudi kot dva samostojna
akta, strateškega (OSPN) in izvedbenega (OPN), kar je mišljeno za veþje oziroma mestne
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obþine. OPN obsega Grafiþni in tekstovni del, izdelan je v digitalni obliki. Podrobnejšo
vsebino in naþin izdelave doloþa Pravilnik o vsebini, obliki in naþinu priprave OPN ter
pogojih za doloþitev obmoþij sanacije razpršene gradnje in obmoþij za razvoj in širitev
naselij (UL RS, št. 99/07). Strokovne podlage za izdelavo OPN niso predpisane, njihov
izbor je odvisen od presoje urbanista oz. prostorskega naþrtovalca. Pri izdelavi OPN se
lahko vsebina PUP iz ZUN (1984) prenese v OPN in dopolni v skladu z novimi predpisi. V
strateškem delu OPN so opredeljeni izhodišþa, cilji in zasnova prostorskega razvoja
obþine; doloþena so obmoþja naselij in prednostnih obmoþij za razvoj poselitve, npr.
urbana središþa, za katera se bodo izdelali urbanistiþni naþrti, in druga za obþino
pomembna obmoþja, na primer obmoþja prepoznanih naravnih in drugih kvalitet prostora;
in so oblikovane usmeritve za: razvoj poselitve in celovito prenovo; razvoj v krajini;
doloþanje namenske rabe zemljišþ in PIP; zasnovo gospodarske javne infrastrukture
lokalnega pomena; obmoþja naselij, vkljuþno z obmoþji razpršene gradnje; ter obmoþja
razpršene poselitve. V izvedbenem delu se za posamezne enote urejanja prostora v OPN
doloþijo normativni pogoji za rabo zemljišþ in za poseganje v prostor; nadaljna
podrobnejša doloþitev obmoþij namenske rabe prostora; podlage za PIP; in doloþitve
obmoþij, za katere se pripravi OPPN. Po ZPNaþrt (2007) se doloþijo stavbna, kmetijska,
gozdna, vodna in druga zemljišþa, in sicer na parcelo natanþno zaradi dopustnosti gradnje
objektov na posamezni parceli. V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki… 2007, se
osnovna obmoþja namenske rabe lahko po naþelu pretežnosti delijo še na obmoþja s
podrobnejšo namensko rabo. Na primer obmoþje stavbnih zemljišþ se podrobneje deli na
obmoþja stanovanj, centralnih in proizvodnih dejavnosti, posebna obmoþja, obmoþja
zelenih površin, obmoþja in omrežje prometne, komunikacijske, energetske in okoljske
infrastrukture, obmoþja za potrebe obrambe v naseljih in površine razpršene poselitve;
obmoþja kmetijskih zemljišþ na najboljša kmetijska in druga kmetijska zemljišþa,...
Namenska raba prostora je predpisana raba zemljišþ in doloþa namen, za katerega se
zemljišþe uporablja. Za doloþitev osnovne namenske rabe se upoštevajo podroþni predpisi
(npr. Zakon o kmetijskih zemljišþih), fiziþne lastnosti prostora, predvidena raba in
izhodišþa ter usmeritve iz državnih prostorskih aktov. Obmoþja se med seboj ne smejo
prekrivati in se jih doloþi po naþelu pretežnosti. (Lovišþek, 2011, str. 12 - 13)
Naþrtovanje poselitve: Z vidika naþrtovanja poselitve ZPNaþrt (2007) postavlja za cilje
kakovostne bivalne razmere; prenovo obstojeþega, ki ima prednost pred graditvijo novega;
ohranjanje prepoznavnih znaþilnosti prostora; sanacijo degradiranega prostora; celostno
ohranjanje kulturne dedišþine, vkljuþno z naselbinsko,... Po naþelu 'usmerjanja
prostorskega razvoja naselij' se po ZPNaþrt (2007) poselitev usmerja in naþrtuje na prostih,
degradiranih in nezadostno izkorišþenih površinah znotraj obstojeþih naselij, pri þemer ima
prenova prednost pred novogradnjo. Z razvojem naselij se ne sme slabšati kakovost
življenjskega okolja in se morajo v þim veþji meri ohranjati zelene površine. Širitev je
dopustna le, þe znotraj obstojeþega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. Širitev
naselja se prvenstveno usmerja na zemljišþa, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov,
ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišþ, ohranjanja narave in varstva kulturne dedišþine
manj pomembna in so funkcionalno povezana z obstojeþim naseljem.
Enota urejanja prostora je obmoþje z enotnimi znaþilnostmi, na kateri se doloþi namenska
raba prostora ali veþ vrst podrobnejše namenske rabe, prostorski izvedbeni pogoji in
dopustna izraba prostora. Oblikujejo se na podlagi analize prostora, znaþilnosti,
prepoznavnosti, strateških usmeritev in naþrtovanih prostorskih ureditev OPN. Obsega
lahko celotno naselje, del naselja ali posamezno prostorsko in funkcionalno zakljuþeno
obmoþje v naselju ali v odprtem prostoru zunaj naselij. Meje enot urejanja prostora se
prikaže tako natanþno, da se jo lahko doloþi v naravi in prikaže v zemljiškem katastru.
(ZPNaþrt, 2007)
Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) doloþajo pogoje glede namembnosti, lege, velikosti,
oblikovanja, prikljuþevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, parcelacije,
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ohranjanja kulturne dedišþine in narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred
naravnimi in drugimi nesreþami ter varovanja zdravja ljudi. Doloþijo se v vsaki enoti
urejanja in so pogoj za naþrtovanje posegov v prostor. Natanþnost PIP v OPN je odvisna
od namenske rabe prostora, predvidenih dejavnosti in morfoloških znaþilnosti prostora.
Doloþijo se tudi za obmoþja, za katere je predvidena izdelava OPPN in za katere so
veljavni do sprejetja OPPN. (ZPNaþrt, 2007; Lovišþek, 2011, str. 12)
Dopustna izraba prostora je po ZPNaþrt (2007) urbanistiþni regulacijski instrument,
doloþen na enoto urejanja prostora, kjer je zaradi naþrtovanih prostorskih ureditev
smiselno. Predstavlja faktor izrabe na obmoþju, in sicer med bruto tlorisno površino vseh
objektov in celotno površino obmoþja enote urejanja prostora ali pa med gradbenimi
prostorninami vseh objektov in površino te enote; zahtevana površina zelenih ali javnih
površin, ki služijo skupni rabi prebivalcev tega obmoþja. (Lovišþek, 2011, str. 14)
Urbanistiþni naþrt je orodje, in ne prostorski akt, za naþrtovanje mest, naselij mestnega
znaþaja ter drugih razvojnih središþ, ki bodo z razvojem postala mesta ali naselja mestnega
znaþaja. Njegova vsebina se prikaže in preuþi v konceptualnem in podrobnejšem delu.
Namenjen je obmoþjem celovite prenove naselja z rešitvami in ukrepi za celovito prenovo;
javnim površinam in drugim oblikam javnega dobrega; prometni ureditvi, vkljuþno s
površinami za mirujoþ promet; zelenim površinam naselja; temeljnim strukturam naselja z
elementi urbanistiþnega in arhitekturnega oblikovanja; gospodarski javni infrastrukturi
naselja. Preuþijo in prikažejo se enote urejanja prostora, podrobnejša namenska raba, javne
in zelene površine, naþini komunalnega opremljanja, prometne ureditve ter glavni element
urbanistiþnega in arhitekturnega oblikovanja obmoþij oz. objektov. Doloþijo se obmoþja,
za katere se bodo pridobile usmeritve za urbanistiþno arhitekturne rešitve na podlagi
javnega nateþaja. V urbanih središþih se podrobnejša namenska raba doloþi na podlagi
urbanistiþnega naþrta, po katerem se znotraj obmoþja stavbnih zemljišþ doloþijo zelene,
prometne, parkirne površine,... Na obmoþju sanacije razpršene gradnje se zemljišþa
opredelijo kot stavbna. Kjer sanacija razpršene gradnje ni predvidena, se namenska raba
prikazuje le z Grafiþnim znakom. K površinam razpršene poselitve se štejejo stavbna
zemljišþa znotraj obmoþja poselitve. (ZPNaþrt, 2007; Lovišþek, 2011, str. 15)
Varstvo kmetijskih zemljišþ: Podroþje varstva kmetijskih zemljišþ ob naþrtovanju in
urejanju naselij posredno obravnava ZPNaþrt (2007) v ciljih in naþelih. Njegov temeljni
cilj je skladen prostorski razvoj kot rezultat usklajevanja razliþnih razvojnih potreb in
interesov, tudi poselitve, z javnimi koristmi, kot je varstvo kmetijskih zemljišþ v okviru
varstva naravnih virov. Razmerje med naþrtovanjem poselitve in varstvom kmetijskih
zemljišþ vzpostavljajo specifiþni cilji ZPNaþrt (2007): ob naþrtovanju posegov v prostor in
prostorskih ureditev se mora upoštvati trajnostni razvoj v prostoru, uþinkovita in
gospodarna raba zemljišþ, ter prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujoþo se
razmestitev razliþnih dejavnosti v prostoru; varstvo okolja, naravnih virov (tudi kmetijskih
zemljišþ) ter ohranjanje narave. (ZPNaþrt, 2007)
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4. NAýRTOVANJE POSELITVE Z VIDIKA VARSTVA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠý V OBýINI KRIŽEVCI
4.1. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠý V OBýINI KRIŽEVCI
Obþina Križevci se od ustanovitve leta 1998 dalje sooþa s problematiko naþrtovanja
poselitve ob varstvu prvovrstnih kmetijskih zemljišþ pred pozidavo, s katerimi je v
primerjavi z ostalimi obþinami Slovenije bogato obdarjena. Nekatere izvedene posege in še
ne obravnavane pobude s tega podroþja je podedovala iz obdobja, ko je njeno ozemlje
pripadalo Obþini Ljutomer. Trend se je od leta 2005 krepil zaradi poveþanja strateške
prednosti ob izgradnji obvoznice in avtoceste (leta 2008) ter poslediþni veþji privlaþnosti
obþine za gospodarske nekmetijske dejavnosti in poselitev. Strateški cilj prostorskega
planiranja na državni ravni je med drugim obvarovati rodovitna kmetijska zemljišþa pred
trajnim spreminjanjem, cilj Obþine Križevci pa je med drugim obdržati poselitev in
razvijanje naselij in gospodarstva. Kmetijska dejavnost je z ekonomskega vidika manj
donosno in zaželeno zaradi nizke dodane vrednosti. V nadaljevanju je podroþje naþrtovanja
poselitve ob varstvu kmetijskih zemljišþ v Obþini Križevci umešþeno v splošni pregled
prostorskega planiranja v obþini v obliki kronološkega pregleda, glavnih znaþilnosti, ter
prednosti in slabosti. Vsebina je veþinoma povzeta iz gradiva Urada za prostorsko
planiranje, Ljubljana, in podjetja Oikos d.o.o., Kamnik. Na podlagi analize podatkov o
pobudah v Obþini Križevci (Urad za prostorsko planiranje v Ljubljani, 2005; Oikos d.o.o.,
2012) so ocenjene težnje razvoja v prostoru obþine in intenzivnost pritiska poselitve in
nekmetijskih dejavnosti na kmetijska zemljišþa. S primerjavo pobud posegov v prostor iz
leta 1998, 2001, 2003 in 2008 je prepoznan trend razvoja obþine ter uspešnost prostorskega
planiranja pri reševanju konfliktnosti ob izkljuþujoþih se interesih poselitve, ki je predvsem
lokalnega znaþaja, in interesov varstva kmetijskih zemljišþ, ki je predvsem državnega
znaþaja. Podrobneje je vsebina širjenja obravnavana v naslednjih poglavjih, po naseljih.
Posredno in neposredno se uspešnost oziroma rezultat prostorskega planiranja glede na
postavljen cilj na grobo ocenjuje v spremembi strukture rabe tal. Izvedena je bila
geografska in statistiþna analiza gibanja strukturnih sprememb dejanske in namenske rabe
tal, na podlagi podatkov, dostopnih na spletni strani Ministrstva za gozdarstvo, kmetijstvo
in prehrano.
Glavne znaþilnosti razvoja poselitve na ozemlju Obþine Križevci
1265 – 1282: Ozemlje Obþine Križevci je pripadalo koroški plemiški družini Spannheim,
ležalo je znotraj vojvodine Štajerske s sedežem v Gradcu, na jugu vikariata Radgonske
pražupnije. Od leta 1265, ko je bil ustanovljen benediktinski samostan v današnjih
Križevcih pri Ljut. in so se v okolici naselile kmeþke družine, lahko govorimo o
kontinuirani poselitvi obmoþja. Srednjeveški naselbinski sistem pozne slovenske
kolonizacije je temeljil na zasnovi prometnega omrežja iz rimskega obdobja, ki je do leta
2005, do izgradnje obvoznice Vuþja vas – Cogetinci, oziroma do leta 2008, do izgradnje
avtoceste A5 Maribor – Lendava, veljalo za najpomembnejšo vez ozemlja obþine s svetom.
1282 – 1804: Ozemlje obþine je pripadalo vojvodini Štajerski s sedežem v Gradcu oziroma
Habsburški monarhiji znotraj Svetega rimskega cesarstva. Konec 13. stoletja se je vikariat
Radgonske pražupnije razdelil, glede na naravne danosti, na ožji severni del z Radenskim
poljem in na širši južni del s Spodnjim Murskim poljem, kjer je bila ustanovljena župnija
Sv. Križ z zavetništvom braneške grašþine. V in po srednjem veku je na oblikovanje,
nastajanje in propadanje naselij, vkljuþno z migracijami prebivalstva, vplivalo poplavljanje
Mure, lahko dostopna lega, izpostavljeno razliþnim roparskim vpadom in obmejnih sporov,
bolezni in naravne nesreþe. Zaradi poplavljanja je bil vzdolž Mure na obmoþju med Vuþjo
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vasjo in Veržejem konec 17. stoletja zgrajen prvi jez proti poplavam, ki se ni obdržal.
(Avstrijsko_cesarstvo, 2012).
1804 – 1918: Od leta od leta 1804 do leta 1867 je ozemlje obþine ležalo v vojvodini
Štajerski s sedežem v Gradcu znotraj Avstrijskega cesarstva in od leta 1867 do leta 1918 v
deželi Štajerske znotraj Avstro - Ogrske. Od uvedbe šolske obveznosti leta 1774 se je
zaþela pojavljati dnevna migracija šoloobveznih otrok, kar je poleg verskega življenja
krepilo vezi med naselji. V obdobju vladanja Jožefa II. so naselja spreminjale in oblikovale
upravne reforme. Z narašþanjem prebivalstva od leta 1846 in z zemljiško odvezo leta 1848
je prišlo do delitve dela in do novih elementov v naseljih. Kmeþkim hišam in poslopjem so
se pridružile delavnice in druga delovna poslopja, povezana z obrtmi in drugimi
nekmetijskimi dejavnostmi. Leta 1874 je bila zaþeta regulacija Mure, ki ni bila dokonþana.
Kot odgovor na narašþanje potreb po organiziranem prometu za namene v vedno bolj
uveljavljenem tržnem kmetijstvu je bila leta 1888 sanirana obþinska cesta v Kupetince in
leta 1890 zgrajena lokalna železnica Radkersburg – Ljutomer - Šentilj - južna železnica.
Železniško postajo, poslopje za naþelnika in nakladalni tir sta bili locirani v naselju
Križevci pri Ljut. in v Vuþji vasi. Dvorazredna ljudska šola v Vuþji vasi je bila zgrajena
leta 1906 ter tako okrepila vlogo naselja Vuþja vas kot sekundarnega centra znotraj
današnje obþine, ki je povezoval severni del obþine (še naselji Zasadi in Buþeþovci),
najbolj oddaljenega od središþnih Križevcev pri Ljut..
1918 – 1940/45: Od leta 1918 do leta 1929 je ležalo ozemlje obþine v Kraljevini Srbov,
Hrvatov in Slovencev. Zaradi prikljuþitve Prekmurja k novi državi ni bilo veþ obmejno
ozemlje. Od leta 1929 do 1940/45 je ležalo v Dravski banovini v preimenovani, politiþno
in pravno preurejeni Kraljevini Jugoslaviji. Naselja so se od leta 1931 urejala s tedaj
modernim zakonom 'Gradbeni zakon Kraljevine Jugoslavije'.
1940/45 – 1990/91: Po drugi svetovni vojni, od leta 1960, je ozemlje obþine ležalo v
Obþini Ljutomer znotraj povojne Jugoslavije. Uveljavilo se je družbeno planiranje (1951 –
1990), ki je vplivalo na urejanje naselij in na upravljanje s kmetijskimi zemljišþi. Stavbna
zemljišþa so bila podržavljena, na družbeni lastnini so imele pravne in fiziþne osebe
pravico uporabe in ne lastninske pravice. Investitorji so bile republika, obþine, delovne
organizacije in skupnosti. Po uredbah iz leta 1953 in 1956 je bilo potrebno pridobiti delno
in posebno dovoljenje za gradnjo. Po temeljnem 'Zakonu o graditvi investicijskih objektov'
iz leta 1961 je bilo potrebno obvezno pridobiti potrdila o nameri gradnje objekta v skladu s
prostorskim in urbanistiþnim naþrtom. Leta 1967 je po 'Zakonu o regionalnem prostorskem
planiranju' in 'Zakonu o urbanistiþnem planiranju' obþina pridobila pristojnost, hkrati je
bila vkljuþena v regionalni plan (Urbanistiþni programi), po katerem so obþine urejale in
doloþale stavbna zemljišþa, kmetijska in gozdna obmoþja, trase cest in lokacije druge
infrastrukture. Pri gradnji stanovanjskih sosesk, industrijskih con, družbenih centrov ipd.
so se urejali z zazidalnimi naþrti, za gradnjo na podeželju pa so bili predvideni urbanistiþni
redi, ki niso bili realizirani. Zato se je tudi na ozemlju Obþine Križevci pojavila stihijska
gradnja. Za zaþetek gradnje je bilo potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje, ki je bil
samostojni pravni akt, vezan na zazidalni naþrt, urbanistiþni program, naþrt ali red. Gradnje
in rekonstrukcije so bile dovoljene na primerno pripravljenih in komunalno opremljenih
stavbnih zemljišþih, neprimerno urejena stavbna zemljišþa so bila sankcionirana. Leta 1984
so bili sprejeti krovni 'Zakon o urejanju prostora' (ZureP, UL SRS, št. 18/1984), sektorski
'Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v okolje' (ZUN, UL SRS, št. 18/1984),
operativni 'Zakon o stavbnih zemljišþih' (ZSZ, UL SRS, št. 18/1984) in 'Zakon o graditvi
objektov' (ZGO, UL RS, št. 18/1984). Veljali so do leta 2003. Prva dva sta urejala vsebino
in naþin priprave prostorskih aktov znotraj sistema družbenega planiranja. Druga dva sta
doloþala pogoje za realizacijo naþrtovanih prostorskih ureditev na stavbnih zemljišþih. O
možnosti gradnje je presojal enostopenjski ali kasneje možni dvostopenjski lokacijski
postopek, potreben za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Za manjša
vzdrževalna dela je zadošþalo dovoljenje ob priglasitvi del. Za obmoþja urejanja s
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prostorsko ureditvenimi pogoji je bila za izdajo lokacijskega oziroma enotnega dovoljenja
potrebna izdelava lokacijske dokumentacije oziroma strokovne podlage.
1990/91 – 2004: Od leta 1990/91 je ozemlje Obþine Križevci postalo del Republike
Slovenije. Do 27. 11. 1998, ko je postalo samostojna obþina, je ležalo znotraj Obþine
Ljutomer. Po osamosvojitvi Republike Slovenije in uvedbe tržnega gospodarstva, zasebne
lastnine in lokalne samouprave, naþrtovanje prostora ni bilo veþ vezano na družbeno
planiranje. Do leta 2003/04 je veljala novim razmeram prilagojena prostorska zakonodaja
iz leta 1984: ZSZ (1984) do leta 1997, ter ZUreP (1984) in ZUN (1984) do sprejetja
'Zakona o urejanju prostora' (ZureP-1, 2002) leta 2003. Dopolnjujoþ 'Zakon o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju' (ZPUP, 1990) je ohranjal prostorske sestavine
dolgoroþnih (1986 – 2000) in srednjeroþnih (1986 - 1990) državnih in obþinskih planov ter
dopušþal njihovo spreminjanje in dopolnjevanje na podlagi PIA po ZUN (1984).
Sprejemanja novih planov ni bilo veþ možno. Leta 1993 so prostorsko zakonodajo
dopolnili 'Zakon o varstvu okolja', 'Zakon o gradnji objektov' (ZGO, 1993) in 'Zakon o
lokalni samoupravi' (ZLS, Ur. l. RS, št. 72/1993). (Demšar, 1999, str. 30; Lovišþek, 2011,
str. 4).
Do ustanovitve Obþine Križevci 27. 11. 1998 je za obmoþje Obþine Križevci kot
sestavnega dela Obþine Ljutomer veljal Dolgoroþni plan Obþine Ljutomer za obdobje 1986
- 2000 (Ur. l. SRS, št. 7/87, 27/87 in Ur. l. RS, št. 24/92) in družbeni plan Obþine Ljutomer
za obdobje 1986 – 1990 (Ur. l. SRS, št. 7/87, 27/87 in Ur. l. RS, št. 24/92). Opredeljeno je
bilo, da se tekstualni in kartografski deli dolgoroþnega plana Obþine Ljutomer za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Obþine Ljutomer za obdobje 1986–1990 uporabljajo tudi
za obmoþje Obþine Križevci. V obdobju 1998 – 2004 je obþinski svet Obþine Križevci
sprejel štiri spremembe in dopolnitve k prostorskima dokumentoma. Ustrezno so se
spremenile tudi kartografske priloge prostorskega akta:
z odlokom v Uradnem listu RS št. 15/1999 na posege na prvo obmoþje kmetijskih zemljišþ.
Kartografska dokumentacija se je dopolnila s spremembami kategorizacije kmetijskih
zemljišþ v Obþini Križevci;
- z odlokom v Uradnem listu RS št. 57/1999 na spremembo namenske rabe zaradi
predvidene gradnje avtoceste Maribor – slovensko - madžarska meja na odseku Vuþja vas Beltinci po izbrani trasi preko severnega dela Obþine Križevci z vsemi vzporednimi
objekti;
- z odlokom v Uradnem listu RS št. 69/2000 na spremembo namenske rabe zaradi
predvidene gradnje avtoceste Maribor – slovensko - madžarska meja na odseku Cogetinci
– Vuþja vas po izbrani trasi preko severnega dela Obþine Križevci z vsemi spremljajoþimi
objekti in obmoþji;
- z odlokom v Uradnem listu RS št. 82/2001 na spremembo namenske rabe zaradi gradnje
stanovanjskih objektov in þistilnih naprav, ureditve rekreacijskih con, rekonstrukcije
regionalne ceste na obmoþju Obþine Križevci. Predvidena je bila: rekonstrukcija
regionalne ceste R 1-230 na odseku Radenci – Vuþja vas po izbrani trasi preko k.o. Vuþja
vas, po in ob obstojeþi trasi z vsemi vzporednimi objekti kot so traktorska in kolesarska
pot, mostovi in prepusti, ureditve za odvodnjo ceste, vodotoki in drugo; gradnja
kanalizacijskih sistemov za odpadne fekalne vode iz naselij, ki gravitirajo na þistilne
naprave v Kljuþarovcih (Križevci), Stari Novi vasi in Lukavcih; rekonstrukcija regionalne
ceste II. reda na odseku Vuþja vas – Križevci, za kar je bila predvidena rezervacija
ustreznih zemljišþ. (Oikos, d.o.o., 2008, str. 3 - 4)
2004 – 2007: Leta 2002 sta bila sprejeta ZureP-1 (Ur. l. RS, št. 110/2002) in ZGO-1 (Ur. l.
RS, št. 110/ 2002). Prvi je veljal od 1. januarja 2003 do 28. aprila 2007. Združeval je
vsebino vseh treh zakonov iz leta 1984: urejanje pravnega podroþja prostorskega
naþrtovanja, realizacijo prostorskih ureditev, opremljanje zemljišþ za gradnjo, reguliranje
dejavnosti prostorskega naþrtovanja ter prostorski informacijski sistem. Drugi je ohranil
ustrezne rešitve predhodnega zakona in skrajšal postopke za pridobitev dovoljenja za
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gradnjo. Sprejetje zakona je vzpodbudilo vstopanje Republike Slovenije v Evropsko unijo.
Prostorski akti so se po tej zakonodaji zaþeli deliti na strateške in izvedbene. Strateški akti
obravnavajo politiko prostorskega razvoja z zasnovami prostorskih ureditev: 'Strategija
prostorskega razvoja Slovenije' (SPRS), 'Prostorski red Slovenije' (PRS), regionalna
zasnova prostorskega razvoja (RZPR) in strategija prostorskega razvoja obþine (SPRO).
Predlog SPRS (ZUreP-1) je moral biti sprejet pred 21. julijem 2004 zaradi uveljavitve
direktive Evropske unije štev. 2001/42 o presoji vplivov nekaterih naþrtov in programov na
okolje. Temelji na Ustavi Republike Slovenije (URS, UL RS/I, št. 33/91, UL RS, št. 42/97,
66/00 in 24/03) in poudarja skrb za javno dobro in naravna bogastva, varstvo zemljišþ,
zdravo življenjsko okolje, varovanje naravne in kulturne dedišþine, stanovanja in lokalno
samoupravo, ter na ZureP-1 (2002). Izvedbeni akti so namenjeni podrobnejšemu
naþrtovanju na podlagi zasnov prostorskih ureditev iz strateških prostorskih aktov.
Doloþajo vrsto rabe prostora in razmestitev dejavnosti, merila in pogoje za urejanje
prostora: državni lokacijski naþrt (DLN), obþinski lokacijski naþrt (OLN) in prostorski red
obþine (PRO). Po pristojnosti se prostorski akti loþujejo na državne (SPRS, PRS, DLN),
skupne (RZPR) in obþinske (SPRO, PRO, OLN). Obþinski prostorski akti ne smejo biti v
nasprotju z državnimi in skupnimi. Izvedbeni akti ne smejo vplivati na odloþitve strateških
aktov. Veljavnost prostorskih aktov je þasovno neomejena, izjema so lokacijski naþrti, ki
veljajo le do njihovih uresniþitev. Nov je sistem zbiranja in vodenja podatkov o prostoru v
digitalni obliki in z enotnimi Grafiþnimi znaki. (Lovišþek, 2011, str. 6).
Obþina Križevci je 19. 07. 2004 sprejela zadnje spremembe obþinskih prostorskih aktov z
»Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroþnega plana Obþine
Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeroþnega plana Obþine Ljutomer za obdobje
1986–1990 za obmoþje Obþine Križevci (Ur. l. RS, št. 85/2004)«. Spremembe in
dopolnitve so se nanašale na spremembo namenske rabe zaradi ureditve obrtne cone v
Borecih, obrtno - servisne cone v Buþeþovcih, stanovanjske gradnje v Križevcih, gradnje
posamiþnih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter ažuriranja meja namenskih površin
z dejanskim stanjem na obmoþju Obþine Križevci. V naseljih Križevci – Boreci je bilo
predvideno, da se bodo skladno z novo funkcijo razvijale centralne funkcije naselja ter se
zagotovijo površine za stanovanjsko gradnjo. Opremljanje s komunalno opremo se
zagotavlja za vsa naselja v obþini. Ekonomski razvoj se zagotavlja s komunalno
opremljenimi površinami za vlagatelje v obrtno - servisne in proizvodne dejavnosti.
Lokacijski naþrti se pripravljajo za stanovanjsko gradnjo v Križevcih, za obrtno cono in
širitev pri opekarni v Borecih, in za obrtno - servisno cono v Buþeþovcih. Spremeni in
dopolni se kartografski del prostorskih sestavin planov Obþine Križevci, izdelan v digitalni
obliki, zaradi sprememb v mejah ureditvenih obmoþij naselij in razpršene gradnje ter
zaradi spremembe v površinah osnovne namenske rabe. V skladu z ZUreP-1 (Ur. l., št.
110/02, 8/03 popravek in 58/03-ZZK-1) je Obþina Križevci za prostorski razvoj obþine
zaþela pripravljati nove prostorske akte, SPRO in PRO. Pripravljena in sprejeta bi morala
biti v roku treh let po uveljavitvi SPRS, do 1. julija 2007. Vendar je bil 30. 03. 2007 sprejet
novi 'Zakon o prostorskem naþrtovanju' (Ur. l. RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu
ZPNaþrt), ki je zaþel veljati dne 28. 04. 2007. (Oikos, d.o.o., 2008, str. 3 - 4)
Od leta 2007 dalje: Leta 2007 je bil sprejet ZPNaþrt (UL RS, št. 33/2007), po katerem se
prostorski akti delijo na državne (državni strateški prostorski naþrt – DSPN, državni
prostorski naþrt - DPN), obþinske (obþinski prostorski naþrt - OPN, obþinski podrobni
prostorski naþrt - OPPN) in medobþinske (regionalni prostorski naþrt - RPN). Po naþelu
hierarhiþnosti nobeden prostorski akt ne sme biti v nasprotju z DSPN. OPN ne smejo biti v
nasprotju z državnimi in medobþinskimi prostorskimi akti. OPPN mora biti v skladu z
OPN. Vsebinsko se, tako kot po ZureP-1 (2003), prostorski akti neformalno razvršþajo na
strateške in izvedbene. Izvedbeni akti so podlaga za pripravo projektov in izdajanje
gradbenih dovoljenj (DPN, OPN, OPPN). Prostorski akti, ki so iz Grafiþnega in
tekstovnega dela, se izdelajo v digitalni obliki. Arhiviranje in vpogled sta omogoþena v
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digitalni in analogni obliki. Sprejemajo se z odloki. DPN sprejme vlada z uredbo. Njihovo
pripravo obravnava 'Pravilnik o vsebini, obliki in naþinu priprave obþinskega prostorskega
naþrta ter pogojih za doloþitev obmoþij sanacij razpršene gradnje in obmoþij za razvoj in
širitev naselij' iz leta 2007. (Lovišþek, 2011, str. 7)
Preglednica 12: Odloki Obþine Križevci. Vir: Oikos, d.o.o., 2008, str. 3 - 4
Datum

Pravna podlaga

Uradni
list RS št.

Namen

17. 02.
1999

Odlok o spremembah in dopolnitvah 15/1999
dolgoroþnega plana Obþine Ljutomer
za obdobje 1986 - 2000 in družbenega
plana Obþine Ljutomer za obdobje
1986 – 1990

Spremembe in dopolnitve so se nanašale na posege na
prvo obmoþje kmetijskih zemljišþ. Kartografska
dokumentacija se je dopolnila s spremembami
kategorizacije kmetijskih zemljišþ v Obþini Križevci.

29. 06.
1999

Odlok o spremembah in dopolnitvah 57/1999
prostorskih sestavin dolgoroþnega
plana Obþine Ljutomer za obdobje
1986 – 2000 in srednjeroþnega plana
Obþine Ljutomer za obdobje 1986 –
1990 za obmoþje Obþine Križevci.

Spremembe so se nanašale na spremembo namenske
rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste Maribor –
madžarska meja na odseku Vuþja vas – Beltinci po
izbrani trasi preko severnega dela Obþine Križevci z
vsemi vzporednimi objekti.

11. 07.
2000

Odlok o spremembah in dopolnitvah 69/2000
prostorskih sestavin dolgoroþnega
plana Obþine Ljutomer za obdobje
1986 – 2000 in srednjeroþnega
družbenega plana Obþine Ljutomer za
obdobje 1986 – 1990 za obmoþje
Obþine Križevci.

Spremembe so se nanašale na spremembo namenske
rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste Maribor –
slovensko - madžarska meja na odseku Cogetinci –
Vuþja vas po izbrani trasi preko severnega dela Obþine
Križevci z vsemi spremljajoþimi objekti in obmoþji.

11. 10.
2001

Odlok o spremembah in dopolnitvah 82/2001
prostorskih sestavin dolgoroþnega
plana Obþine Ljutomer za obdobje
1986 – 2000 in srednjeroþnega plana
Obþine Ljutomer za obdobje 1986 –
1990 za obmoþje Obþine Križevci.

Spremembe in dopolnitve so se nanašale na
spremembo namenske rabe zaradi gradnje
stanovanjskih objektov in þistilnih naprav, ureditve
rekreacijskih con, rekonstrukcije regionalne ceste na
obmoþju Obþine Križevci. Predvidena je bila:
- rekonstrukcija regionalne ceste R 1-230 na odseku
Radenci – Vuþja vas po izbrani trasi preko k.o. Vuþja
vas, po in ob obstojeþi trasi z vsemi vzporednimi
objekti kot so traktorska in kolesarska pot, mostovi in
prepusti, ureditve za odvodnjo ceste, vodotoki in
drugo;
- gradnja kanalizacijskih sistemov za odpadne fekalne
vode iz naselij, ki gravitirajo na þistilne naprave v
Kljuþarovcih (Križevci) Stari Novi vasi in Lukavcih;
- rekonstrukcija regionalne ceste II. reda na odseku
Vuþja vas – Križevci, za kar je bila predvidena
rezervacija ustreznih zemljišþ.

19. 07.
2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoroþnega
plana Obþine Ljutomer za obdobje
1986 - 2000 in srednjeroþnega plana
Obþine Ljutomer za obdobje 1986 –
1990 za obmoþje Obþine Križevci.

Spremembe in dopolnitve so se nanašale na
spremembo namenske rabe zaradi ureditve obrtne
cone v Borecih, obrtno - servisne cone v Buþeþovcih,
stanovanjske gradnje v Križevcih, zaradi gradnje
posamiþnih stanovanjskih in gospodarskih objektov
ter ažuriranja meja namenskih površin z dejanskim
stanjem na obmoþju Obþine Križevci. Predvideno je
bilo sledeþe:
- V naseljih Križevci–Boreci se bodo skladno z novo
funkcijo razvijale centralne funkcije naselja. V naselju
bodo zagotovljene zadostne površine za stanovanjsko
gradnjo. Pospešeno se bo vlagalo v komunalno opremo
vseh naselij v obþini.
- Za zagotavljanje ekonomskega razvoja, bodo v
Obþini Križevci zagotovljene komunalno opremljene
površine za vlagatelje v obrtno-servisne in proizvodne
dejavnosti.
Lokacijski naþrti naj bi bili pripravljeni za
stanovanjsko gradnjo v Križevcih, za obrtno cono in
širitev pri podjetju Tondach v Križevcih ter za obrtnoservisno cono v Buþeþovcih.

85/2004
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ZPNaþrt je na novo urejal postopek priprave in vsebino obþinskih prostorskih aktov. V
skladu z ZPNaþrt-om je novi prostorski akt obþine OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni
del, in razen v obmoþjih, kjer se predvidi izdelava OPPN, predstavlja podlago za pripravo
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. ýeprav
zakonodaja ne opredeljuje izdelave obveznih strokovnih podlag v postopku priprave OPN,
se je Obþine Križevci zanje odloþila, saj od njene ustanovitve naprej še niso bile izdelane
za celotno obmoþje obþine. V postopku priprave novih prostorskih aktov se pripravljajo
ustrezne strokovne podlage osnova za opredelitev koncepta prostorskega razvoja naselij in
namenske rabe prostora. Pripravo je naroþila pri podjetju Oikos, svetovanje za razvoj,
d.o.o.. (Oikos, d.o.o., 2008, str. 3 – 4)
Trenutno je v veljavnem prostorskem aktu obþine opredeljena osnovna namenska raba.
Doloþena so obmoþja državnih cest, obmoþja gozdov, obmoþja kmetijskih zemljišþ,
obmoþja površinskih voda, obmoþja za šport in rekreacijo, pokopališþa in poselitvena
obmoþja. Pri trenutni izdelavi OPN Obþine Križevci se upoštevajo kot izhodišþe državni,
regionalni ter obþinski dokumenti, ki lahko pomembno vplivajo na nadaljnji prostorski
razvoj obþine. Pripravljalec (Oikos d.o.o.) je izdelal analize SPRS (Ur. l. RS, št. 76/2004),
Regionalnega razvojnega programa pomurske regije za obdobje 2007 – 2013 (Regionalna
razvojna agencija Mura d.o.o., februar 2007) in Razvojnega programa Obþine Križevci pri
Ljut. (Prleška razvojna agencija, GIZ, junij 2005). (Oikos, d.o.o., 2008, str. 4)
Leta 2006 je Obþina Križevci izdelala in sprejela Odlok o lokacijskem naþrtu za
komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v Buþeþovci (Ur. l. RS, št. 49/2006).
Ureditveno obmoþje obsega parcele v k.o. Buþeþovci. SV-na meja obmoþja poteka po meji
priobalnega zemljišþa Somoriþkega potoka. Predvidene so dejavnosti: proizvodnja, obrt,
servisna, poslovna, trgovska in storitvena dejavnost. Znotraj osrednjega dela se predvideva
gradnja bencinskega servisa s spremljajoþimi objekti (avtopralnica, vulkanizerstvo,
servisna delavnica, trgovsko-gostinski objekt). Gradnja stanovanjskih objektov ni
predvidena. Namembnost posameznih objektov še ni doloþena. Predmet lokacijskega
naþrta je ureditev gospodarske infrastrukture. (Oikos, d.o.o., 2008)
Povzetki prostorskih in razvojnih dokumentov za ozemlje Obþine Križevci
Pri izdelavi Obþinskega prostorskega naþrta Obþine Križevci so kot izhodišþe upoštevani
državni, regionalni in obþinski dokumenti, ki lahko pomembno vplivajo na nadaljnji
prostorski razvoj obþine, ki so povzeti po dokumentaciji podjetja Oikos d.o.o. oziroma
analize SPRS (Ur. l. RS, št. 76/2004), Regionalnega razvojnega programa pomurske regije
za obdobje 2007 – 2013 (Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., februar 2007) in
Razvojnega programa Obþine Križevci pri Ljut. (Prleška razvojna agencija, GIZ, junij
2005). V povzetkih so prikazani kljuþni elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi
OPN Obþine Križevci (Oikos, d.o.o., 2008 - 2011).
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS): V strategiji so opredeljeni cilji
prostorskega razvoja Slovenije:
1. Racionalen in uþinkovit prostorski razvoj
- Usmerjanje dejavnosti v prostoru na naþin, da ustvarjajo najveþje pozitivne uþinke za
prostorsko uravnotežen in gospodarsko uþinkovit razvoj, socialno povezanost in
kakovost naravnega in bivalnega okolja.
- Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z ustreznim
naþrtovanjem, veþnamensko rabo in povezovanjem sektorjev.
- Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi.
2. Razvoj policentriþnega omrežja mest in drugih naselij
- Spodbujanje razvoja središþ nacionalnega in regionalnega pomena kot središþ
regionalnih obmoþij.
- Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij.
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Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z uþinkovitejšo
mobilnostjo, podprto z javnim potniškim prometom.
3. Veþja konkurenþnost slovenskih mest v evropskem prostoru
Razvoj regionalnih razvojnih con za proizvodne in storitvene dejavnosti.
Uþinkovito razmešþanje dejavnosti v naseljih z upoštevanjem lokacijskih možnosti in
omejitev.
Zagotavljanje zadostnih koliþin razliþnih stanovanj v urbanih naseljih.
4. Kvaliteten razvoj in privlaþnost mest ter drugih naselij
- Varna, socialno praviþna, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja.
- Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z vkljuþevanjem kulturne dedišþine v
urejanje, prenovo in oživljanje mest in drugih naselij.
- Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno
opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter
dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.
- Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem obmoþju Slovenije.
- Zagotavljanje varstva ljudi, premoženja, kulturne dedišþine in okolja z ustreznim
varstvom pred naravnimi in drugimi nesreþami.
5. Skladen razvoj obmoþij s skupnimi prostorsko razvojnimi znaþilnostmi
Skladen razvoj regionalnih obmoþij.
Povezanost obmejnih urbanih in drugih obmoþij.
Skladen razvoj drugih obmoþij s podobnimi ali skupnimi razvojnimi možnostmi
in/ali problemi (obalna in hribovita, zavarovana in za zavarovanje predvidena
obmoþja, ogrožena zaradi naravnih procesov, širša mestna obmoþja ipd.).
6. Medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih obmoþij
- Izkorišþanje prostorskega potenciala podeželja za razvoj raznolikih gospodarskih
dejavnosti na podeželju.
- Dopolnjevanje funkcij mesta in podeželja z razvojem dopolnjujoþih dejavnosti.
7. Povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi
- Vkljuþenost in povezanost prometnih infrastrukturnih omrežij z evropskimi
prometnimi koridorji.
- Povezanost elektro in drugih energetskih omrežij z omrežji sosednjih držav.
- Izboljšanje telekomunikacijskih omrežij z zagotavljanjem pokritosti celotnega
omrežja ter navezovanje na mednarodna telekomunikacijska omrežja.
8. Preudarna raba naravnih virov
- Varþna in veþnamenska raba tal in virov.
- Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih obmoþij.
- Ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo.
- Uravnotežena oskrba z mineralnimi surovinami.
- Razmešþanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in
potrebami po vodi.
- Spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko sprejemljivo.
9. Prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami
- Usmerjanje prostorskega razvoja izven obmoþij, ki jih ogrožajo naravne ali druge
nesreþe.
- Preusmerjanje obstojeþih dejavnosti izven obmoþij, ki so ogrožena zaradi naravnih
ali drugih nesreþ, oziroma izboljševanje zašþite pred posledicami naravnih in drugih
nesreþ.
10. Kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti
- Spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za kakovostno
nacionalno prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno okolje in socialno
vkljuþenost.
-
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Zagotavljanje dostopnosti do dedišþine in s tem poveþanje identifikacijskih,
vzgojnih in gospodarskih potencialov ter njena trajnostna raba.
11. Ohranjanje narave
- Spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in naravnih
procesov kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja.
- Zagotavljanje ustrezne vkljuþitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v
gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom.
- Vzpostavitev omrežja posebnih varstvenih obmoþij in zavarovanih obmoþij.
12. Varstvo okolja
- Vkljuþenost posameznih sestavin varstva okolja v naþrtovanje prostorskega razvoja
dejavnosti.
- Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstojeþih in novih zemljišþ za gradnjo
(vodovod, kanalizacija, þistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).
- Racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki.
-

Slovenski prostor bo, ob izvajanju opredelitev razvojnih usmeritev prostorske strategije,
prepoznaven predvsem po sledeþih znaþilnostih prostorskega razvoja:
1. Zmerno velika mesta in druga urbana naselja so smotrno medsebojno povezana v
okviru regionalnih obmoþij. Z urbanim naþinom življenja prekrivajo veþino
slovenskega poseljenega prostora in povezujejo urbana središþa v enotno policentriþno
omrežje, ki se s prilagodljivo, na vseh ravneh dobro organizirano strukturo, odziva na
izzive evropskega prostora. Omrežje železnic in cest, ki se funkcionalno povezuje z
evropskim prometnim omrežjem, se razvija usklajeno z omrežjem mest in drugih
naselij. Posebno vlogo ima pristanišþe Koper, ki deluje kot slovensko okno v svet.
2. Omrežje zmerno velikih mest in drugih naselij postaja slovenska prednost, saj z višjo
kakovostjo življenja in prepletanjem urbanega in naravnega okolja presega ponudbo v
sosednih državah, kar predstavlja potencial za razvoj novih dejavnosti in privlaþno
okolje za visoko usposobljene strokovnjake.
3. Podeželje postaja prostor raznolikih dejavnosti, ki v povezavi z mesti deluje kot
harmoniþen mozaik naravnih in kulturnih kakovosti. Kmetijstvo se spodbuja kot visoko
uþinkovito dejavnost na obmoþjih s pridelovalnimi potenciali tal za kmetijsko rabo in
kot skrbnika prepoznavne kulturne krajine. Naravo in kakovostno kulturno krajino se
varuje kot našo najveþjo vrednost in primerjalno prednost. Prebivalci Slovenije si kraj
bivanja in dela izbirajo po lastnih merilih, saj so znotraj regionalnih obmoþij
zagotovljene vse sodobne razmere za bivanje in delo.
4. Z naþrtnim razvojem obmejnih obmoþij in njihovih središþ kot tudi z razvojem
dejavnosti, ki pokrivajo ne le potrebe Slovenije ampak s svojimi vplivi segajo tudi
preko meja, se uravnoteži vpliv veþjih sosednih mestnih aglomeracij in se omogoþi
veþje povezovanje robnih predelov z osrednjeslovenskim prostorom.
5. V skladu z naþelom sožitja þloveka in narave Slovenija prispeva edinstveno bivalno in
delovno okolje v Evropi, v katerem se ob dobrem sosedskem sodelovanju uresniþuje
ideja o evropskem prostoru brez meja.
Regionalni razvojni program pomurske regije 2007 – 2013 (RRP Pomurje 2007 - 2013):
kot temeljni programski dokument na regionalni ravni opredeljuje razvojne prednosti
regije, doloþa razvojne prioritete regije in vsebuje finanþno ovrednotene programe
spodbujanja razvoja v Pomurju.
Na obmoþje Obþine Križevci se nanašajo naslednji projekti v RRP Pomurje 2007 – 2013 s
prostorsko komponento:
1. Izgradnja in obnova športne dvorane na obmoþju Prlekije: Nosilci projekta so obþine
Ljutomer, Križevci in Veržej, ostali sodelujoþi partnerji pa obþine Prlekije in javni
zavodi s podroþja izobraževanja. Projekt se nanaša na Prleško razvojno obmoþje. Cilji
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2.

3.

4.

5.

projekta so: promocija športa. šport kot oblika zdravega naþina življenja, omogoþanje
športnega udejstvovanja vseh skupin ljudi, izgradnja oz. dograditev in obnova športnih
dvoran in infrastrukture v obþinah Ljutomer, Križevci, Veržej za potrebe šol in športnih
društev po mednarodnih normativih.
Kasaþi – konjeniški turizem: Nosilca projekta sta KK Ljutomer in KK Križevci s
partnerji (konjeniška društva, obþine Prlekije in PPP). Prlekija, zlasti Ljutomer z
okolico, je že desetletja znan po konjeništvu. Da bi še bolj izkoristili prednosti in dane
možnosti ter da bi še bolj konjeniški turizem približali domaþim turistom in širše, ga je
potrebno dopolniti in razširiti do take mere, da bo vkljuþen v celovito turistiþno
ponudbo Prlekije. Cilji projekta: postavitev Muzeja reje konjev kasaþev in kasaških
dirk v Prlekiji ter ureditev arhivskega gradiva, posodobitev hipodroma in vzpostavitev
sistema konjskih stav, spodbujanje lastnikov kasaþev za dvovprege (bagerli) kot
dopolnilno ponudbo ter priprava izletov z dvovpregami na obmoþju Prlekije, oživitev
tradicionalnih poklicev (kolar, kovaþ, sedlar), posnetek stanja in oblikovanje ter
oznaþevanje obstojeþih in novih jahalnih poti, spodbujanje razvoja dodatne ponudbe na
obmoþju, promocija jahalnih poti.
Izgradnja kanalizacije na prispevnih obmoþjih skupne ýN Ljutomer: Nosilka projekta
je obþina Ljutomer s partnerji (Obþina Križevci, javno - zasebno partnerstvo). Gre za
izgradnja kanalizacije na prispevnih obmoþjih skupne ýN Ljutomer, razširitev
kanalizacijskega omrežja in prikljuþevanje nove infrastrukture k že obstojeþi. Cilji
projekta: uþinkovitejši nadzor nad škodljivimi emisijami v odpadnih vodah.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja Veržej: Nosilka projekta je obþina Veržej s
partnerji (Obþina Križevci, javno - zasebno partnerstvo). S projektom se želi izgraditi
kanalizacijsko omrežje in þistilno napravo. Cilji projekta: poveþati investicije v razvoj
okoljske infrastrukture, izboljšati stanje na podroþju okolja in vzpostavitev
infrastrukture za ravnanje z odpadki.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja Križevci, nosilka projekta je Obþina Križevci s
partnerji (javno - zasebno partnerstvo). S projektom se želi izgraditi kanalizacijsko
omrežje. Cilji projekta: poveþati investicije v razvoj okoljske infrastrukture, izboljšati
stanje na podroþju okolja in vzpostavitev infrastrukture za ravnanje z odpadki.

Razvojni program Obþine Križevci: Razvojni program nakazuje razvojno strategijo
obmoþja. Evidentirani so kljuþni problemi, nakazane rešitve, evidentirani so nosilni in
izvedbeni projekti. Razvojni slogan obþine je: »Križevci: podeželje, ki združuje tradicijo,
zdravje in naravo«. Predlogi projektov s prostorsko komponento so:
1. podroþje življenjski prostor: ureditev opušþenih gramoznic v ribnike,
2. podroþje arhitektura: ureditev zelenih površin, turistiþno rekreativnega centra
(Križevci), rekreacijske cone (Kljuþarovci) in otroškega igrišþa (Buþeþovci),
3. podroþje urejanje naselij: ureditev križišþ v vaških jedrih, pozidava praznih zazidalnih
parcel, ureditev rekreacijske cone v gozdu – tematske poti, ureditev parkirišþ,
4. podroþje odprta krajina: uredite kolesarskih in sprehajalnih stez in lokacij za piknike,
5. podroþje infrastruktura: izgradnja malih þistilnih naprav na nivoju vasi, izgradnja in
asfaltiranje cest, ureditev železniške postaje v Križevcih, izgradnja kanalizacijskega
omrežja in priklop na þistilne naprave,
6. podroþje podjetniško okolje: postavitev manjših obrtnih delavnic,
7. podroþje turizma: ureditev prostora za kampiranje, pospešena izgradnja noþitvenih
kapacitet. (Oikos d.o.o, 2008, str. 10 - 14)
Z vidika naþrtovanja naselij ob varstvu kmetijskih zemljišþ se v omenjenih dokumentih
poleg splošnih ciljev pojavljajo tudi neposredni, ki usmerjajo dejavnost prostorskega
naþrtovanja, tudi urejanja naselij, k varstvu kmetijskih zemljišþ.
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a) Na državni ravni: V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, se neposredni cilji
pojavljajo v 8. in 12. toþki. V 8. toþki se izpostavlja skrb za preudarno rabo naravnih
virov. Prvi cilj je varþna in veþnamenska raba tal in virov. Ob varþevanju s kmetijskimi
zemljišþi, proizvodnim potencialom tal (prst kot naravni vir) za pridelavo hrane, se torej
spodbuja primerna obþasna ali soþasna raba tal, ki ne zmanjšuje proizvodnega potenciala
tal (na primer šotorske prireditve in pikniki na pokošenih travnikih, sprehajalne poti,
izobraževalna funkcija, zaþasno skladišþenje, prostor za urejanje zaþasnih bivališþ v
primeru naravnih nesreþ ipd.). Zaradi trajne spremembe rabe tal se, ob cilju varþevanja z
naravnimi potenciali, na kmetijskih zemljišþih izkljuþuje naþrtovanje poselitve. Kot drugi
cilj je v 8. toþki izpostavljena smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad
širjenjem urbanih obmoþij, kar usmerja prostorsko naþrtovanje prvenstveno v varovanje
naravnih virov, tudi kmetijskih zemljišþ, in šele nato v premišljeno širjenje naselij na
obmoþja kmetijskih zemljišþ, kadar je to smotrno in pomembno za razvoj obmoþja. Tretji
cilj v 8. toþki je varstveno usmerjen v ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za
kmetijsko rabo. Neposredno je usmerjen v varovanje obsega in kakovosti kmetijskih
zemljišþ. Ker se pridelovalni potencial za kmetijsko rabo ohranja s primerno obdelavo tal,
kar v sodobni kmetijski dejavnosti zahteva številne kmetijske stroje in razliþne namenske
objekte, se v prostorskem naþrtovanju nameni prostor tudi funkcionalnim zemljišþem s
potrebnimi objekti in podobno za obstoj in razvoj kmetijskih dejavnosti. V 12. toþki SPRS
se v prostorsko naþrtovanje vkljuþuje varstvo okolja. V prvem cilju se poudarja
vkljuþenost posameznih sestavin varstva okolja v naþrtovanje prostorskega razvoja
dejavnosti. Pri naþrtovanju poselitve in dejavnosti znotraj naselij je torej potrebno
upoštevati tudi varstvo prsti kot sestavine okolja, katere najveþji proizvodni potencial se
ohranja na kmetijskih zemljišþih. Drugi in tretji cilj 12. toþke usmerjata prostorsko
naþrtovanje v primerno komunalno opremljenost naselij z namenom, da bi bilo okolje þim
manj prizadeto s škodljivimi, odpadnimi produkti poselitve. Na ta naþin se posredno šþitijo
tudi kmetijska zemljišþa.
Izvajanje opredelitev razvojnih usmeritev prostorske strategije vodi v prepoznavne
znaþilnosti prostorskega razvoja Slovenije:
- Pri usmerjanju naþrtovanja poselitve ob varstvu kmetijskih zemljišþ se v slovenskem
prostoru ne prepreþuje urbanega naþina življenja. Urbana središþa se povezujejo v enotno
policentriþno omrežje, ki se prilagaja, odziva z dobro organizirano strukturo na izzive
evropskega prostora. Varstvo kmetijskih zemljišþ ne predstavlja ovire funkcionalnemu
povezovanju naselij z evropskim prometnim omrežjem železnic in cest, ki se razvija
usklajeno z omrežjem mest in drugih naselij.
- Omrežje zmerno velikih mest in drugih naselij postaja slovenska prednost. Z višjo
kakovostjo življenja in prepletanjem urbanega in naravnega okolja presega ponudbo v
sosednih državah. Je potencial za razvoj novih dejavnosti in privlaþno okolje za visoko
usposobljene strokovnjake.
- Podeželje postaja prostor raznolikih dejavnosti. V povezavi z mesti deluje kot
harmoniþen mozaik naravnih in kulturnih kakovosti. Kmetijstvo se spodbuja kot visoko
uþinkovito dejavnost na obmoþjih s pridelovalnimi potenciali tal za kmetijsko rabo in kot
skrbnika prepoznavne kulturne krajine. Naravo in kakovostno kulturno krajino se varuje
kot najveþjo vrednost in primerjalno prednost.
- Z naþrtnim razvojem obmejnih obmoþij in njihovih središþ ter z razvojem dejavnosti se
pokrivajo tudi potrebe izven meja Slovenije. A ta naþin se uravnoteži vpliv veþjih sosednih
mestnih aglomeracij in se omogoþi veþje povezovanje robnih predelov z
osrednjeslovenskim prostorom.
- V skladu z naþelom sožitja þloveka in narave Slovenija prispeva edinstveno bivalno in
delovno okolje v Evropi, v katerem se ob dobrem sosedskem sodelovanju uresniþuje ideja
o evropskem prostoru brez meja.
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b) Na regionalni ravni: Regionalni razvojni program pomurske regije 2007 – 2013
izpostavlja inovativnost in kreativnost za visoko kvaliteto življenja ob sonaravnem bivanju
z okoljem ter celostni razvoj potencialov prebivalstva. Med razvojnimi prioritetami se z
vidika naþrtovanja poselitve ob varstvu kmetijskih zemljišþ na podroþju »Okolje in
prostor« pojavljajo naslednji razvojni programi: »Revitalizacija degradiranih obmoþij
Pomurja«, »Trajno varovanje strateških naravnih virov in kulturne krajine«, »Inštitut za
trajnostni razvoj in prostorsko planiranje«, »Permanentno okoljsko, naravno-varstveno
komuniciranje z regionalno javnostjo«; na podroþju »Kmetijstvo in razvoj podeželja«
razvojni programi: »Organiziranje proizvodnje in trženje kmetijskih proizvodov« in
»Razvoj podeželja«. Podroþje naþrtovanja poselitve ob varstvu kmetijskih zemljišþ v
Obþini Križevci med projekti v RRP Pomurje 2007 – 2013 posredno vkljuþuje projekt
»Kasaþi – konjeniški turizem«. Izboljšati želi izkorišþanje prednosti in dane možnosti na
tem podroþju, kjer je Prlekija v primerljivi prednosti. Konjeniški turizem želi približati
domaþim in tujim turistom. Za uresniþitev namena se v fiziþni prostor Prlekije uvaja
»Muzej reje konjev kasaþev in kasaških dirk v Prlekiji« z urejenim arhivom, posodobitev
hipodroma, oblikovanje in oznaþevanje obstojeþih in novih jahalnih poti z dodatno
ponudbo. Kmetijska zemljišþa bodo na ta naþin dobila soþasno rabo, ki ne bo zmanjševala
njihovega proizvodnega potenciala tal ter bo spodbujala trajnostni razvoj naselij. Na
kmetijskih zemljišþih se bo dovoljevala gradnja na funkcionalnih zemljišþih konjerejskih
kmetij. Razvojna projekta »Izgradnja kanalizacije na prispevnih obmoþjih skupne ýN
Ljutomer« in »Izgradnja kanalizacijskega omrežja Veržej« se vsebinsko nanašata na
naþrtovanje poselitve ob varstvu kmetijskih zemljišþ le posredno. Z izgradnjo kanalizacije
in þistilne naprave se ureja odnos naselij do okolja, katerega sestavni del so kmetijska
zemljišþa. Uþinkovitejši nadzor nad škodljivimi emisijami v odpadnih vodah bo izboljšal
stanje na podroþju okolja, tudi kvaliteta kmetijskih zemljišþ.
c) Na lokalni ravni: Razvojni program Obþine Križevci na podroþju urejanja naselij
spodbuja pozidava praznih zazidalnih parcel in tako varuje kmetijska zemljišþa pred
pozidavo. Na podroþju odprte krajine gre razvoj v ureditev kolesarskih in sprehajalnih stez
ter lokacij za piknike (upoštevajo se usmeritev v SPRS v zvezi z veþnamensko rabo tal), na
podroþju infrastrukture pa z izgradnjo malih þistilnih naprav na lokalni ravni in izgradnjo
kanalizacijskega omrežja ter priklop na þistilne naprave. Ti ukrepi varujejo kmetijska
zemljišþa pred izgubo kakovosti njihovega proizvodnega potenciala zaradi škodljivih
izpustov iz naselij. Na podroþju turizma gre za ureditev prostora za kampiranje in
pospešena izgradnja noþitvenih kapacitet. Poleg ugodnega vpliva turizma na rast
povpraševanja po lokalnih kmetijskih proizvodih in s tem na razvoj kmetijske dejavnosti
ter na razvoj naselij pa se pojavlja v potencialnih lokacijah za kampiranje tudi veþja
možnost za polucijo kmetijskih zemljišþ.
4.1.1. SPREMINJANJE RABE TAL V OBýINI KRIŽEVCI
Na podlagi pridobljenih podatkov o namenski rabi tal v Obþini Križevci (Urad za
prostorsko planiranje RS, Ljubljana, 2005; Oikos d.o.o., Kamnik, 2012) ter podatkov o
dejanski rabi tal v Obþini Križevci za leta 2002, 2005, 2009 in 2012 s spletne strani
Ministrstva za kmetijstvo je bila narejena analiza gibanja sprememb v strukturi namenske
in dejanske rabe tal za obdobje 2002 – 2012. Namen je bilo ugotoviti, kako se je v obdobju
2002 – 2012 spreminjal obseg stavbnih in kmetijskih zemljišþ. Geografska analiza je bila
izvedena s programom ArcView 3.1.. ýeprav je v obdobju 2002 – 2012 prišlo do
usklajevanja meja med obþinami ter do sprememb absolutne velikosti površine obþine, so
podatki primerljivi. Za vsa opazovana obdobja so bili izdelani preseki med slojem dejanske
rabe tal Slovenije v opazovanem letu (2002, 2005, 2009, 2012) in med zadnjim obstojeþim
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slojem obþinske meje (leto 2011). Nastale razlike so zato posledica zaokroževanja in
raþunskih metod.
Namenska raba tal: V veljavnem prostorskem aktu obþine je opredeljena osnovna
namenska raba tal. Prevladujejo obmoþja kmetijskih zemljišþ (67,34 %) in obmoþja
gozdov (21,27 %). Manj je poselitvenih obmoþij (7,75 %), površinskih voda (2,54 %),
državnih cest (1,00 %), obmoþij za šport in rekreacijo (0,07 %) ter pokopališþ (0,03 %).
Preglednica 13: Veljavna namenska raba v obþini Križevci (z grafikonom). Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Namenska raba - opis
Poselitvena obmoþja
Obmoþja za šport in rekreacijo
Obmoþja državnih cest
Pokopališþa
Obmoþja kmetijskih zemljišþ
Obmoþja površinskih voda
Obmoþja gozdov
Skupaj

Površina (ha)
362,4
3,5
46,6
1,2
3.149,8
118,7
995,0
4677,2

Površina (%)
7,75
0,07
1,00
0,03
67,34
2,54
21,27
100,00

Obmoþja za
šport in
rekreacijo
0%
Pokopališþa
Poselitvena
0%
obmoþja obmoþja
gozdov
8%
21%

Obmoþja
državnih cest
1%
Obmoþja
površinskih
voda
3%

Obmoþja
kmetijskih
zemljišþ
67%

Dejanska raba tal:
Preglednica 14: Struktura rabe tal v Obþini Križevci v obdobju 2002 – 2012.
K
1100

2002
ha
28.270,5

%
59,02

2005
ha
27.614,6

%
58,06

2009
ha
27.453,8

%
57,78

2012
ha
27.270,1

%
56,86

2012 - 2002
ha
%
-1.000,4
-2,15

2000

9.930,4

20,73

9.978,3

20,98

10.136,2

21,33

10.028,9

20,91

98,5

0,18

1300

3.800,3

7,93

3.559,9

7,48

3.615,1

7,61

4.003,8

8,35

203,5

0,42

3000

3.297,6

6,88

3.882,6

8,16

3.910,7

8,23

3.585,7

7,48

288,1

0,59

7000

1.460,8

3,05

1.163,6

2,45

846,1

1,78

822,2

1,71

-638,6

-1,34

1500

798,6

1,67

605,0

1,27

618,8

1,30

582,8

1,22

-215,8

-0,45

1222

155,7

0,32

154,4

0,32

182,6

0,38

252,0

0,53

96,4

0,20

1410

116,5

0,24

99,0

0,21

654,1

1,38

941,3

1,96

824,8

1,72

1221

35,7

0,07

5,1

0,01

3,8

0,01

1,1

0,00

-34,7

-0,07

1211

25,6

0,05

16,6

0,03

14,9

0,03

10,3

0,02

-15,3

-0,03

1321

8,8

0,02

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

-8,8

-0,02

1130

0,0

0,00

458,3

0,96

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

1180

0,0

0,00

1,5

0,00

20,3

0,04

50,7

0,11

50,7

0,11

1190

0,0

0,00

0,3

0,00

3,7

0,01

6,1

0,01

6,1

0,01

1240

0,0

0,00

0,0

0,00

1,4

0,00

5,5

0,01

5,5

0,01

1600

0,0

0,00

0,0

0,00

51,7

0,11

395,5

0,82

395,5

0,82

4220

0,0

0,00

18,1

0,04

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

6000

0,0

0,00

3,9

0,01

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

47.900,5

100,00

47.561,1

100,00

47.513,2

100,00

47.956,0

100,00

/

/

Skupaj
Legenda:
K
1100
2000
1300
3000
7000
1500
1222
1410

Kategorija rabe tal
Njiva
Gozd
Trajni travnik
Pozidano in sorodno zemljišþe
Voda
Drevesa in grmiþevje
Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak

Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju

1221
1211
1321
1130
1180
1190
1240
1600
4220
6000

Intenzivni sadovnjak
Vinograd
Barjanski travnik
Zaþasni travnik
Trajne rastline na njivskih površinah
Rastlinjak
Ostali trajni nasadi
Neobdelano kmetijsko zemljišþe
Ostalo zamoþvirjeno zemljišþe
Odprto zemlj. brez ali z nepomembnim rastl.pokrovom

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

V opazovanih letih v obdobju 2002 - 2012 so se v Obþini Križevci pojavljale naslednje
kategorije dejanske rabe tal: njiva (1100), vinograd (1211), intenzivni sadovnjak (1221),
ekstenzivni oz. travniški sadovnjak (1222), trajni travnik (1300), kmetijsko zemljišþe v
zarašþanju (1410), drevesa in grmiþevje (1500), gozd (2000), pozidano in sorodno
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zemljišþe (3000) in voda (7000). Leta 2005 se je prikljuþil barjanski travnik (1321); leta
2009: zaþasni travnik (1130), trajne rastline na njivskih površinah (1180), rastlinjak (1190),
ostalo zamoþvirjeno zemljišþe (4220) in odprto zemljišþe brez ali z nepomembnim
rastlinskim pokrovom (6000); ter leta 2012: ostali trajni nasadi (1240) in neobdelano
kmetijsko zemljišþe (1600).
V obdobju 2002 – 2012 so se v Obþini Križevci poveþale površine s kategorijo rabe tal:
kmetijsko zemljišþe v zarašþanju (+ 1,72 %), neobdelano kmetijsko zemljišþe (+ 0,82 %,
od leta 2012), pozidano in sorodno zemljišþe (+ 0,59 %), trajni travnik (+ 0,42 %), gozd (+
0,18 %), ekstenzivni oz. travniški sadovnjak (+ 0,20 %) in trajne rastline na njivskih
površinah (+ 0,11 %, od leta 2009). Stagnirala so zemljišþa z rabo tal: rastlinjaki (+ 0,01
%, od leta 2009), ostali trajni nasadi (+ 0,01 %, od leta 2012), barjanski travnik (od leta
2005), ostalo zamoþvirjeno zemljišþe (od leta 2009), odprto zemljišþe brez ali z
nepomembnim rastlinskim pokrovom (od leta 2009). Zmanjšale so se površine z rabo tal
zaþasni travnik (- 0,02 %, od leta 2009), vinograd (- 0,03 %), intenzivni sadovnjak (- 0,07
%), drevesa in grmiþevje (- 0,45 %), vode (- 1,34 %) ter njive (- 2,15 %).
Karte 14: Raba tal v Obþini Križevci v obdobju 2002 – 2012. (Legenda: kot za Grafikon 21)

Leto 2002

Leto 2005

Leto 2009

Leto 2012

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.
Grafikon 21: Raba tal v Obþini Križevci leta 2002, 2005, 2009 in 2012.
* Odprto zemljišþe brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom.

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Indeks 2002 / 2012 izkazuje pozitivno gibanje obsega površin za zemljišþa s kategorijami
rabe tal trajne rastline na njivskih površinah (34,7), rastlinjak (17,5), kmetijsko zemljišþe v
zarašþanju (8,1), neobdelano kmetijsko zemljišþe (7,7), ostali trajni nasadi (3,9),
ekstenzivni oz. travniški sadovnjak (1,6), pozidano in sorodno zemljišþe (1,1), in trajni
travnik (1,1). Stagnacijo so beležile gozdne (1,0) in njivske (1,0) površine. Indeks 2002 /
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2012 kaže na zmanjševanje obsega zemljišþ pri kategorijah rabe tal drevesa in grmiþevja
(0,7), vode (0,6), vinogradi (0,4) in intenzivni sadovnjak (0,0). Od leta 2005 se ni veþ
pojavljala kategorija rabe tal barjanski travnik.
Preglednica 15: Indeksi spreminjanja strukture rabe tal v Obþini Križevci v obdobju 2002 – 2012.
1100
2000
1300
3000
7000
1500
1222
1410
1221
1211
1321
1130
1180
1190
1240
1600
4220
6000

Raba tal
Njiva
Gozd
Trajni travnik
Pozidano in sorodno zemljišþe
Voda
Drevesa in grmiþevje
Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
Intenzivni sadovnjak
Vinograd
Barjanski travnik
Zaþasni travnik
Trajne rastline na njivskih površinah
Rastlinjak
Ostali trajni nasadi
Neobdelano kmetijsko zemljišþe
Ostalo zamoþvirjeno zemljišþe
Odprto zemljišþe brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom

2005 / 2002 2009 / 2005 2012 / 2009 2012 / 2002
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,0
0,9
1,1
0,8
0,7
1,0
0,6
0,8
1,0
0,9
0,7
1,0
1,2
1,4
1,6
0,9
6,6
1,4
8,1
0,1
0,7
0,3
0,0
0,6
0,9
0,7
0,4
/
0,0
/
0,0
/
0,0
/
/
/
13,9
2,5
34,7
/
10,5
1,7
17,5
/
/
3,9
3,9
/
/
7,7
7,7
/
0,0
/
/
/
0,0
/
/

Obþina Križevci - skupaj

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Podatki kažejo na stabilnost strukture dejanske rabe tal v obþini, saj se v desetih letih le –
ta ni veliko spreminjala. Najveþje spremembe so se pojavile pri njivskih zemljišþih, ki so
se zmanjšala na raþun trajnih travnikov in gozda, kar lahko pripišemo vedno veþji ekološki
usmerjenosti družbe. Na obmoþju sanacije glinokopa, gramoznic in ob tehniþno urejenih
vodotokih ter ob Gajševskem se prostor sanira tako, da se ga prepušþa naravnim procesom.
Njive se kot potencialno veþji onesnaževalec se obþutljivim površinskim in podzemnim
vodam umika. Po podatkih se poselitvena obmoþja v Obþini Križevci niso širila na raþun
kmetijskih zemljišþ. V obdobju 2002 – 2012 je opazna tudi preusmeritev nekaterih
kmetovalcev v vrtnarstvo (rastlinjaki) in gojenje trajnih nasadov na njivskih površinah. Na
splošno pa se intenzivna raba umika ekstenzivni.
Razlike med namensko rabo prostora in dejasnko rabi tal:
Bilance prikazujejo veljavno namensko rabo prostora, ki jo je podjetje Oikos, d.o.o. (2008)
prilagodilo veljavni meji obþine (meja po GURS). Na grafiþnem prikazu so prikazana
obmoþja veþja od 5.000 m2, kjer se namenska raba prostora in dejanska raba tal razlikujeta.
Z eno kategorijo so prikazana obmoþja znotraj stavbnih zemljišþ oziroma za nepozidana
stavbna zemljišþa. Z drugo kategorijo so prikazana obmoþja, kjer se razlikuje primarna
raba zemljišþ oziroma gozdna ali kmetijska zemljišþa. Razlike v površini vodotokov se
pojavljajo zaradi razliþnih opredelitev, kjer vodna površina v namenski pomeni celoten
obvodni pas vzdolž reke Šþavnice, v dejanski rabi pa izkljuþno vodotok.
V skladu s kriteriji za prikaz stanja prostora je bilo leta 2009 v Obþini Križevci v okviru
neusklajene osnovne namenske in dejanske rabe 86,54 ha nepozidanih stavbnih zemljišþ
(veþja od 5.000 m2) in 199,37 ha neusklajene primarne rabe (veþja od 5.000 m2).
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Preglednica 16: Bilanca osnovne namenske rabe prostora in dejanske rabe tal v Obþini Križevci
Opomba: V procesu medobþinskega usklajevanja je prišlo do sprememb poteka meje z Obþinama Veržej in Ljutomer, zaradi þesar je na
doloþenih obmejnih delih sloj namenske rabe prostora pomanjkljiv, na doloþenih delih pa je posegal preko veljavne obþinske meje. Od
tod tudi razlike pri izraþunih bilanc med veljavno namensko rabo prostora in dejansko rabo tal.

Zemljišþa

1) Osnovna namenska raba
prostora
ha
%
Stavbna
413,7
9,0
Kmetijska
3.070,2
66,8
Gozdna
991,9
21,6
Vodna
115,6
2,5
Skupaj
4.591,4
100,0
Vir podatkov: Oikos, d.o.o., 2008.

2) Dejanska raba
tal
ha
%
374,9
8,1
3.174,5
68,6
995,2
21,5
79,9
1,7
4.624,5 100,00

3) Razlika med 1) in
2)
ha
%
38,7
0,9
-104,2
-1,8
-3,2
0,1
35,7
0,8
-33,11
0,0

Karta 15: Prikaz obmoþij z neusklajeno namensko in dejansko rabo v Obþini Križevci leta 2009.
Karta 16: Nepozidana stavbna zemljišþa na obmoþju Obþine Križevci. Opomba: Digitalni sloj namenske rabe prostora
v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeroþnega družbenega plana Obþine Ljutomer za obdobje
1986–1990 za obmoþje Obþine Križevci, dopolnjenega v letu 1996, 2002 in 2004 (Ur. l. RS, št. 14/97, 75/2002, 86/2004).

Vir: Oikos d.o.o., 2009, str. 10.
Grafikon 22: Bilanca osnovne namenske rabe prostora in dejanske rabe tal v Obþini Križevci leta 2009.
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Vir podatkov: Oikos, d.o.o., 2008.

Kot nepozidano stavbno zemljišþe je doloþeno zemljišþe, ki je v namenski rabi prostora
opredeljeno kot poselitveno obmoþje, vendar na katastrski parceli ali delu parcele še ni
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postavljenega objekta. Pri obstojeþih objektih so upoštevana tudi funkcionalna zemljišþa
stanovanjskega objekta ali kmetijskega gospodarstva. Iz prikaza so taka obmoþja izloþena,
ker niso veþ zazidljiva. Na obmoþju Obþine Križevci je zato manj nepozidanih zemljišþ, to
je 63,34 ha. (Oikos, d.o.o., 2008, str. 15 – 17; Oikos, d.o.o., 2009, str. 10)
Preglednica 17: Ocena nepozidanih stavbnih zemljišþ po naseljih Obþine Križevci leta 2009.
*.4,3 ha pripada h gospodarski coni.
Naselje
Nepozidana stavbna
Naselje
Nepozidana stavbna
zemljišþa (ha)
zemljišþa (ha)
Berkovci
4,5
Kljuþarovci pri Ljut.
4,2
Berkovski Prelogi
0,24
Kokoriþi
1,7
Boreci
12,0
Križevci
13,0
Buþeþovci
7,8*
Logarovci
4,7
Dobrava pri Ljut.
1,5
Lukavci
3,5
Gajševci
1,3
Lukavci
3,6
Grabe pri Ljut.
0,9
Vuþja vas
1,4
Iljaševci
2,0
Zasadi
1,0
Obþina Križevci – skupaj: 63,34 ha
Vir: Oikos, d.o.o., 2009a, str. 9.

Analiza pobud posegov v prostor v Obþini Križevci
V obdobju 1999 – 2008 je bilo na obmoþju Obþine Križevci evidentiranih 312 pobud za
spremembo namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišþ: leta 1999/2001 117, leta
2003/2004 124 in leta 2008 71. Vendar je bilo leta 1999/2001 in leta 2003/2004 veliko
pobud istih.
Leta 2001 je pri skoraj polovici (46 %) pobudah šlo za usklajevanje dejanskega stanja s
prostorskimi republiškimi akti. Zanje je obþina predlagala redefinicijo meje ureditvenih
obmoþij naselij in razpršene poselitve. Že izvedene pozidave veþinoma gospodarskih
objektov na funkcionalnih zemljišþih kmetijskih gospodarstev so segala na obmoþja
kmetijskih zemljišþ. Z obveznimi izhodišþi prostorskih sestavin planskih aktov RS je bilo
usklajenih tretjino takih predlogov. (ZEU..., 2003, str. 4 - 5)
Leta 2003 je bil sprožen nov postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev obþinskega
prostorskega plana za Obþino Križevci. Obsegal je stare in nove pobude. Za že izvedene
gradnje je bilo potrebno predložiti dokazila, da gre za objekte, zgrajene pred letom 1967,
oziroma za objekte, zgrajene na podlagi gradbenih dovoljenj. Izvedeni posegi so bili
opredeljeni kot nemoteþi za morfologijo posameznih naselij. Utemeljeni so bili kot širitev
funkcionalnih zemljišþ kmetijskih gospodarstev. Deli parcel, ki v naravi niso bila veþ
kmetijska zemljišþa, so bili vkljuþeni v poselitvena obmoþja. V tretjini od 61-ih primerov
je bilo obmoþje že opredeljeno kot poselitveno obmoþje oziroma so bili v strokovni
podlagi »kategorizacija kmetijskih zemljišþ«1 opredeljeni kot VIII. kategorija kmetijskega
zemljišþa. Dejansko stanje se je usklajevalo s prostorskimi akti države za 43 % pobud. Ker
pa je šlo za starejše gospodarske objekte, obþini ni uspelo pridobiti gradbenih dovoljenj.
Obravnavane pobude so se delile v šest skupin:
1) v skupino, ki ni predmet sprememb;
2) v skupino, pri katerih gre za zaokrožitev meja poselitvenih obmoþij;
3) v skupino, pri katerih gre za neupoštevanje kategorizacije kmetijskih zemljišþ;
4) v skupino, za katero velja Odlok o PUP;
5) v skupino, pri kateri ne gre za spremembo rabe; ter
6) na skupino posegov, ki so že vrisani v planske akte kot neusklajeni, a še niso
izvedeni. (ZEU..., 2003, str. 4 - 5)

1

Od leta 1986 do leta 2004 je bila kategorizacija kmetijskih zemljišþ edina obvezna strokovna podlaga za pripravo planskih aktov obþin.
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Leta 2008 je bilo evidentiranih 71 predlogov za spremembo namembnosti, ki so obsegala
skupno 0,7 % (34 ha) površine obþine. Veþ kot polovica (55 %) se je nanašala na gradnjo
stanovanjskih hiš. Najveþ predlogov je bilo evidentiranih v naseljih Lukavci in Logarovci.
Pobud ni bilo v naseljih Berkovci, Kokoriþi, Grabe pri Ljut., v Gajševcih ter Berkovskih
Prelogih. Glede na strukturo namenske rabe tal je 82,7 % površine vseh pobud segalo na
obmoþja najboljših kmetijskih zemljišþ in 9 % na druga kmetijska zemljišþa. Glede na
strukturo dejanske rabe tal leta 2012 je 62,9 % površine vseh pobud segalo na obmoþja njiv
in 18,5 % na obmoþje trajnih travnikov; skupno še z drugimi kmetijskimi površinami v
uporabi pa na 83,7 % površini vseh pobud. 3,9 % površine je segalo na kmetijska
zemljišþa, ki niso v uporabi, kar pomeni da so v zarašþanju ali pa so obdelana, vkljuþena so
tudi zemljišþa dreves in grmiþevja. Struktura površine delno sprejetih pobud se po
namenski rabi ne razlikuje veliko od strukture površine vseh pobud; nekoliko veþ je
obmoþij stanovanj in gozdov. V strukturi dejanske rabe površin pobud pa je veþ trajnih
travnikov (19,9), pozidanih in sorodni zemljišþ (19,7 %) ter gozdov (6,5 %). Sklepamo
lahko, da se veliko pobud nanaša na že izvedene posege. Pri opredeljevanju prostih
stavbnih zemljišþ v naseljih obþine so bile izbrane površine, v katerih se trenutno skupno
nahaja najveþ trajnih travnikov (45,9 %), njiv (29,9 %), pozidanih in sorodnih zemljišþ
(10,6 %), sorazmerno velik pa je tudi delež ekstenzivnih travnikov (3,7 %) in kmetijskih
zemljišþ v zarašþanju (3,9 %), neobdelanih kmetijskih zemljišþ (1,9 %) ter zemljišþa
dreves in grmiþevja (1,4 %).
Zaradi obmoþij, namenjenih stavbnim zemljišþem se bodo v Obþini Križevci, v primeru,
da se namenska raba v polnosti realizira, zmanjšale naslednje kategorije dejanske rabe
zemljišþ: njive za 25,5 ha (0,1 % vseh njivskih površin v obþini); ekstenzivni sadovnjaki za
3 ha (1,2 %); trajni travniki za 39 ha (1 %); kmetijska zemljišþa v zarašþanju za 3,5 ha (0,4
%); zemljišþ dreves in grmiþevja za 1,2 ha (0,2 %), neobdelana kmetijska zemljišþa za 1,7
ha (0,4 %); gozda za 1,3 ha (0,0 %) in obmoþje vod za 0,8 ha (0,1 %). Na pozidana in
sorodna zemljišþa sega 9,1 ha na novo opredeljenih stavbnih zemljišþ in predstavljajo 0,3%
vseh zemljišþ te kategorije v obþini. Absolutno se bodo zmanjševale površine trajnih
travnikov in njiv, relativno pa kmetijska zemljišþa v zarašþanju in neobdelana kmetijska
zemljišþa. V postopku izvajanja razvoja poselitve se pripravljavec ni mogel izogniti
posegom v kmetijska zemljišþa. Prebivalci obþine so dobili nove možnosti za gradnjo,
þeprav se zanje ne izkazuje veþji interes. Glede na prostorski presek sloja ocenjenih
nepozidanih stavbnih zemljišþ in vseh površin za pobude leta 2008 je bilo le 0,8 % (5.141
m2) površine ocenjenih nepozidanih stavbnih zemljišþ v obþini skladnih s površinami
podanih pobud. Podatki kažejo, da interesi poselitve niso usklajeni z možnostmi, ki jih
nudi kmetijski prostor. Vzroki so verjetno predvsem v lastništvu parcel, ki so eden
najpomembnejših dejavnikov za odloþitev prebivalcev za gradnjo v domaþem kraju.
(Oikos, d.o.o., 2008 – 2012; Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
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Grafikona 23: Vir podatkov: Oikos, d.o.o., 2008; Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.
a) Delež kategorij namenske rabe tal v Obþini Križevci leta 2008 v površini vseh pobud za spremembo
namembnosti, v površini vseh delno sprejemljivih pobud in v površini nepozidanih stavbnih zemljišþ.
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namembnosti, v površini vseh delno sprejemljivih pobud in v površini nepozidanih stavbnih zemljišþ.
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4.2. NAýRTOVANJE POSELITVE Z VIDIKA VARSTVA KMETIJSKIH ZEMLJIŠý
PO NASELJIH OBýINE KRIŽEVCI
Opis OPN: Naþrtovanje poselitve poteka v okviru priprav OPN, ki je celostno naþrtovanje
prostora obþine. OPN majhnih obþin se obiþajno deli na strateški in izvedbeni del, ki vsak
vsebujeta tekstualni in grafiþni del, v digitalni in analogni obliki. K OPN morajo biti
priložene priloge: izvleþek iz hierarhiþno višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora,
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN, smernice in mnenja, obrazložitve in
utemeljitev OPN, povzetek za javnost in okoljsko poroþilo, kadar o potrebi le - tega
presodi ministrstvo, pristojno za okolje. (Oikos, d.o.o., 2011, str. 5 - 6)
Strateški del OPN: Pri izdelavi strateškega dela OPN je potrebno v OPN obvezno vkljuþiti
državne in regionalne (medobþinske) prostorske akte v delu, ki segajo na obmoþje obþine,
razvojne potrebe obþine ter varstvene zahteve. Varstveni in drugi pravni režimi so zajeti v
prikazu stanja prostora, ki se sproti obnavlja. Vse omejitve in prepovedi v zvezi z
namensko rabo in s posegi v prostor izhajajo iz podroþnih zakonov, ki zagotavljajo celovito
varstvo okolja in jih je potrebno obvezno upoštevati pri naþrtovanju in pri konkretnih
odloþitvah v upravnem postopku. Strateški del OPN sestavljajo naslednji dokumenti:
1. Izhodišþa in cilji prostorskega razvoja obþine (tekstovni del).
2. Zasnova prostorskega razvoja obþine (tekstovni in grafiþni del).
3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega
pomena (tekstovni in grafiþni del).
4. Zasnova okvirnih obmoþij naselij, vkljuþno z obmoþji razpršene gradnje, ki so z njimi
prostorsko povezana (tekstovni in grafiþni del).
5. Okvirna obmoþja razpršene poselitve (tekstovni in grafiþni del).
6. Usmeritve prostorskega razvoja obþine:
- za razvoj poselitve in celovito prenovo (tekstovni in grafiþni del),
- za razvoj v krajini (tekstovni in grafiþni del),
- za prostorski razvoj na posebnih obmoþjih (tekstovni del)
- za doloþitev namenske rabe zemljišþ (tekstovni in grafiþni del), in
- za doloþitev prostorskih izvedbenih pogojev (tekstovni del). (Oikos, d.o.o., 2011, str.
5 - 6)
Izvedbeni del OPN (vsebina): V izvedbenem delu OPN se doloþijo obmoþja namenske rabe
prostora, PIP in obmoþja, za katera se pripravi OPPN. Izvedbeni del OPN obsega:
1. Splošne doloþbe, enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP).
2. Obmoþja namenske rabe prostora.
3. Dopustna izraba prostora.
4. PIP za PNRP, EUP ter na obmoþjih OPPN:
- glede dejavnosti, namembnosti in vrst posegov v prostor;
- glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, merila za parcelacijo;
- glede gradnje v obmoþju gospodarske javne infrastrukture in prikljuþevanja nanjo;
- glede celostnega ohranjanje kulturne dedišþine, ohranjanje narave, varstvo okolja in
naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesreþami ter obrambnih
potreb;
- glede varovanja zdravja.
5. Konþne doloþbe.
6. Priloga »Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih
vrstah podrobnejše namenske rabe prostora«.
7. Priloga »Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah
podrobnejše namenske rabe prostora«. (Oikos, d.o.o., 2011, str. 5 – 6)
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Karta 17: Izsek iz strateškega dela OPN Obþine Križevci. Zasnove prostorskega razvoja obþine.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009b.
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Karta 18: Izsek iz strateškega dela OPN Obþine Križevci. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito
prenovo ter prikaz okvirnih obmoþij naselij, vkljuþno z obmoþji razpršene poselitve.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009b.
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Karta 19: Izsek iz strateškega dela OPN Obþine Križevci. Usmeritve za razvoj v krajini.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009b.
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Karta 20: Izsek iz strateškega dela OPN Obþine Križevci. Usmeritve za doloþitev namenske rabe
prostora.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009b.
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V nadaljevanju so na podlagi strokovnih podlag so prikazane zakljuþne sintezne ugotovitve
in smernice za usmerjanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ v Obþini Križevci.
Naselja so združena po poselitvenih obmoþij kot so bila opredeljrna v poglavju Poselitev in
naselja po kriterijih: lega, tip poselitve in gostota poselitve. Za vsa naselja v obþini velja,
da dokler veþina zemljišþ ni izrabljena in se lahko notranje razvijajo, širitve niso dopustne.
Zakon o prostorskem naþrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 6. þlen) prostorski razvoj
usmerja in naþrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkorišþenih površinah znotraj
obstojeþih naselij, prenova ima prednost pred novogradnjo. Širitev naselja je dopustna le,
þe znotraj obstojeþega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. Gospodarske
dejavnosti se v Obþini Križevci usmerjajo v že opredeljeno in še prazno industrijsko –
poslovno cono v naselju Buþeþovci. (Oikos, d.o.o., 2009a - 2011)
I. Strnjeni poselitveni pas ob regionalni cesti Radenci – Ljutomer (Križevci pri Ljut.,
Boreci, Iljaševci, Stara Nova vas): Obmoþju z najboljšimi kmetijskimi zemljišþi in z
najboljšim pridelovalnim potencialom v obþini je pomembnost poveþala uvedba
kriterija možnosti namakanja kmetijskih zemljišþ v þasu poletne suše (posledica
spreminjanja podnebja). V naseljih Križevci pri Ljut., Boreci, Lukavci in Iljaševci je
pripravljavec strokovnih podlag ocenil, da je v tem delu obþine nepozidanih še 30,6 ha
zemljišþ znotraj veljavne namenske rabe obmoþja poselitve. Izven teh obmoþij se lahko
po presoji širijo dejavnosti, ki so že locirane v naseljih, kadar gre za potrebe razvoja
dejavnosti in za spodbujanje drobnega gospodarstva v obþini. Za naselja ob regionalni
cesti, ki so se z obcestno pozidavo spojila v enotno urbano aglomeracijo je predviden
razvoj predvsem stanovanjskih in storitvenih dejavnosti. V ta namen se pripravlja
podrobnejši OPPN, urbanistiþni naþrt. Prikljuþuje se tudi naselje Kljuþarovci pri Ljut..
Prvotno mišljena ideja o obrtni coni v Borecih je opušþena, ker je prometno slabše
dostopna in preblizu stanovanjskemu delu naselja. Na tem obmoþju se bo funkcionalno
širilo le podjetje Tondach Slovenija d.o.o.. Drugih veþjih širitev pa ni predvidenih.
II. Poselitveno obmoþje na JV-u obþine (Kljuþarovci pri Ljut., Lukavci): Pripravljavec
strokovnih podlag (Oikos, d.o.o., 2009a - 2012) ocenjuje, da je na tem obmoþju še 7,7
ha nepozidanih stavnih zemljišþ. Poselitev je dualna: obcestna in gruþasta ter v delu
Lukavcev razpršena. Poseg se dovoli glede na prevladujoþ znaþaj poselitve. V naseljih
se krepijo družbene in socialne funkcije ter turizem. Obmoþje kmetijskih zemljišþ
zaradi redkejše poselitve še ni ogroženo.
III. Poselitveno obmoþje Šþavniške doline (Logarovci, Berkovci Kokoriþi, Grabe pri Ljut.,
Gajševci, Berkovski Prelogi): Pripravljavec strokovnih podlag (Oikos, d.o.o., 2009a 2012) ocenjuje, da je v naseljih skupo 13,3 ha nepozidanih stavnih zemljišþ. Obmoþje
ima razpršeni tip poselitve, zato se ta tip gradnje dopušþa za gradnjo objektov
gospodarskega pomena. Zaradi melioracij in tehniþno urejene krajine, ki ne vpliva
dobro na stanje okolja, se prepušþa del njivskih površin v bližini obþutljivih vodnih
teles zarašþanju. Dopušþa se razpršena poselitev, ki je za to obmoþje tradicionalna.
Obmoþje se razvija predvsem v smeri kmetijske dejavnosti skladno z varstvenimi
režimi obmoþja.
IV. Poselitveno obmoþje na severu obþine (Buþeþovci, Vuþja vas, Dobrava, Zasadi):
Pripravljavec strokovnih podlag (Oikos, d.o.o., 2009a - 2012) ocenjuje, da je v naseljih
11,7 ha nepozidanih stavnih zemljišþ. Do sedaj nekoliko zapostavljeni severni del
obþine je z izgradnjo avtoceste dobil svež zagon. Zaradi oddaljenosti od naselij in
dobre prometne dostopnosti se na teh obmoþjih naþrtujejo gospodarske cone. V
Buþeþovcih že stoji bioplinarna. V naseljih se ohranja tipiþna poselitev: v Buþeþovcih
in Vuþji vasi gruþasta in v Dobravi ter v Zasadih obcestna. Obmoþje se iz pretežno
kmetijsko – gozdnatega razvija v industrijsko – obrtno obmoþje obþine.
Po analizi rabe tal v Obþini Križevci v obdobju 2002 – 2012 do veþjih sprememb pri
površini kmetijskih zemljišþ ni prišlo. Zaradi gradnje avtoceste in predvsem zarašþanja ob
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vodotokih na jugu obþine kot posledici naturalizacije tehniþno urejenih vodotokov se je
površina kmetijskih zemljišþ zmanjšala za 2,5 %. S strani poselitve kmetijska zemljišþa še
niso pomembno ogrožena, saj je v naseljih še dovolj prostora za notranji razvoj in obnovo.
Vendar pa se predvsem prebivalstvo v ravninskih naseljih obþine pogosto sooþa z
zavrnitvijo svojih pobud za gradnjo stanovanjskih hiš na zemljišþu, ki ga imajo v lasti, saj
njihova naselja obdajajo prvovrstna zemljišþa. S staranjem prebivalstva in manjšanjem
naravnega prirastka se posebno v naselju Iljaševci na nek naþin prebivalstvo umika
kmetijskim zemljišþem. Ker pa obþina želi ohraniti poseljenost in svoja naselja razvijati,
bo potrebno primerno urediti in vzpodbuditi predvsem vprašanje notranjega razvoja
naselja.
4.2.1. KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Karti 21: Križevci pri Ljutomeru. a) Splošni prikaz.

b) Prikaz stavb na DKN.

Vir: Geopedia, 2010.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Sliki 10, 11: Širitev naselja proti severu.

Širitev naselja proti jugu.

Avtorica: Marija Likoviþ, 2005.

Opis: Obþinsko središþe Križevci pri Ljut. je obcestno naselje z gruþastim jedrom. Leži na
188 mnv na ravnem Murskem polju ob cesti in železnici Ljutomer - Gornja Radgona.
Vzdolž regionalne ceste se staplja z naselji Boreci, Kljuþarovci, Iljaševci in Staro Novo
vas. Na severu, zahodu in jugu meji na naselja Iljaševci, Logarovci in Kljuþarovci v Obþini
Križevci, na vzhodu pa na naselje Banovci v Obþini Veržej. Sestavljajo ga najstarejši del
Veliki Križevci okoli cerkve, mlajši del Mali Križevci ob regionalni cesti, zaselek Gajiþ ob
pokopališþu in najnovejše Novo naselje ob železnici na jugu. Naselje je dobilo ime po
cerkvi Sv. Križa, ki je bila leta 1265 že postavljena. Okoli cerkve, na otoku sredi moþvirja,
je bilo ustanovljenih še vsaj 11 kmetij. Obmoþje Krþi in Brezje je bilo izkrþeno in
spremenjeno v njive po nastanku naselja. Na nekdaj moþvirnatem SV-u in JV-u so vidni
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sledovi murske struge, verjetno iz 16. stoletja. V povojni Obþini Ljutomer je imelo naselje
vlogo lokalnega središþa z osnovnimi centralnimi dejavnostmi. V naselju se nahajajo:
osnovna šola, vrtec, banka, pošta, lekarna, gasilski dom, zdravstveni dom, kmetijska
služba, trgovina, servisne in obrtne delavnice, sedež obþine in cerkev z župnišþem.
Funkcionalni gruþasto oblikovan center se nahaja na južni meji naselja, okoli župnijske
cerkve. Tu prevladuje stanovanjska gradnja z veþ moderne arhitekture in urbanim
videzom. V naselju je aktivnih še nekaj kmetijskih gospodarstev. (Krajevni..., 1995;
Spremembe…, 2003, str. 25; Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: Konec leta 2011 je imelo naselje Križevci pri Ljut. 501 prebivalcev, s
prikljuþenimi Boreci 789. V obdobju 1869 - 2011 je naselje praviloma beležilo rast
prebivalstva. Po letu 2001 je število rahlo upadlo, trenutno pa narašþa zaradi priselitev.
Leta 1991 se je veþina prebivalstva ukvarjalo s kmetijstvom in obrtjo. Leta 2002 je bilo v
naselju 147 družin in leta 2011 199 gospodinjstev. Prevladovala so dvoþlanska (30 %).
Starostna struktura ni ugodna. Povpreþna starost 43,7 let je bila skoraj najvišja v obþini.
Indeks staranja je znašal 150,8. (SURS, 2012)
Grafikon 23: Križevci pri Ljut.. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Vir: SURS, 2012.

Raba tal: Prevladujejo njivske površine (44 %), nižinski gozd (28 %), pozidana in sorodna
zemljišþa (17 %) ter trajni travniki (9 %). Ostalih pet kategorij obsega 3 % površine
naselja. Vzhodni in osrednji del naselja je njivski, med njima, ob regionalni cesti poteka
širok pas pozidav z zaplatami trajnih travnikov in travniških sadovnjakov. Na jugu se
pozidave lijakasto razširijo. JZ-ni del naselja je gozdnat. (Ministrstvo za kmetijstvo...,
2012)
Karta 22: Križevci pri Ljutomeru. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva; 2000 Gozd;
3000 Pozidano in sorodno
zemljišþe; 1300 Trajni
travnik; 1410 Kmetijsko
zemljišþe v zarašþanju; 1222
Ekstenzivni oz. travniški
sadovnjak;
1500 Drevesa in grmiþevje;
1600 Neobdelano kmetijsko
zemljišþe; 7000 Voda

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi: Zahodno od naselja se nahaja obmoþje Natura 2000 SCI Boreci
(SI3000147) in ekološko pomembno obmoþje Boreci. Zahodni del naselja leži znotraj
vodovarstvenega obmoþja (3. režim). Del naselja leži na obmoþju obsežnega vodonosnika
pod tankim pokrovom, drugi del pa pod obširnim in srednje do visoko izdatnim
vodonosnikom. Ob zahodni meji naselja se nahajajo hidromelioracijske površine
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Melioracija obmoþja Kozarica – Virje II (osuševalni sistemi). Detajlno talno število za
zemljišþa znaša med 36 in 75. V naselju je veþ enot kulturne dedišþine: Prazgodovinska
naselbina (EŠD 1184), Domaþija Koþar (EŠD 25043), Znamenje sv. Janeza Nepomuka
(EŠD 1204), Kapela sv. Ane (EŠD 1203), Spomenik NOB (EŠD 23688), Cerkev sv. Križa
(EŠD 1199) s vplivnim obmoþjem Župnišþe (EŠD 1198), Hiša Križevci pri Ljutomeru 3
(EŠD 23271) in Bratinova vila (EŠD 610220; predlog za vpis v register). (Oikos, d.o.o.,
2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Naselje ima kot obþinsko
središþe središþno funkcijo in zgošþene družbene, storitvene in druge gospodarske
dejavnosti (oskrbne, upravne, socialne ipd.). Rob naselja je izrazit na vzhodu in zahodu, na
severu in jugu pa je zaradi spajanja naselij z naseljema Iljaševci in Boreci rob nedoloþljiv.
Dominanti v naselju sta cerkev sv. Križa in majhen park pred stavbo obþine. V naselju je
veþ pomembnejših križišþ; najpomembnejše je križišþe glavnih cest proti Gornji Radgoni
in Dokležovju. Ostala so stiþišþa ulic s tema dvema cestama. Uliþni rob je izrazit ob glavni
cesti Ljutomer – Gornja Radgona, ob kateri je urejen obojestranski hodnik za pešce.
Cilj obþine je, da v naselju omogoþi rast prebivalstva. Za dosego cilja je potrebno urediti
pogoje, ki bi poveþali kvaliteto bivanja, uvesti dodatne storitve, urediti zazidljiva zemljišþa
in zgraditi ustrezno kanalizacijo. V skladu s postavljenim ciljem se za nadaljni razvoj
naselja pripravlja podrobnejši koncept urejanja naselja v OPPN. V urbanistiþni naþrt se
poleg Križevcev pri Ljut. vkljuþuje tudi naselja Lukavci, Iljaševci, Boreci in Kljuþarovci
pri Ljut., ki so se ob glavni prometnici zlila v eno poselitveno aglomeracijo. Obmoþja
stanovanj v Križevcih pri Ljut. obsegajo 23,6 % površine naselja, dejansko je pozidane 17
% površine naselja. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še 13 ha nepozidanih stavnih
zemljišþ, najveþ v severnem delu naselja med regionalno cesto in železnico. Po namenski
rabi je 44,4 % površine naselja opredeljene kot najboljša kmetijska zemljišþa in 1,9 % kot
druga kmetijska zemljišþa, v dejanski rabi je okoli 52 % kmetijskih površin. Glede na
opredelitve v namenski rabi zemljišþ se bodo v prihodnosti zmanjševale tudi kvalitetne
kmetijske površine in se poveþevale pozidane. Povpraševanje po gradbenih parcelah
narašþa. Zaradi bližine zaposlitvenih centrov in avtoceste je priþakovati, da se bo trend
nadaljeval. V obdobju 1999 – 2008 je bilo v naselju skupno evidentiranih 12 pobud za
posege v prostor, do leta 2004 osem in leta 2008 štiri. Vse, razen ene, so se segale na
obmoþje kmetijskih zemljišþ. Leta 2008 je bila sprejemljiva le ena, ki je že imela ustrezno
namensko rabo (gradnja stanovanjskega objekta). Ker je v obþini opredeljeno obmoþje
industrijsko – poslovne cone v naselju Buþeþovci, ki je prazno, se gospodarske dejavnosti
usmerjajo na to obmoþje. (Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010)
Preglednica 18: Križevci pri Ljut. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o.,
2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

4 (17.711 m2)
1 x gradnja sonþne elektrarne, 2 x gradnja stanovanjskega objekta, 1 x gradnja stanovanjsko
poslovne stavbe.
1 x gradnja stanovanjske stavbe znotraj že ustrezne namenske rabe.
72,6 %: na najboljša kmetijska zemljišþa 50,5 %; na druga kmetijska zemljišþa 22,0 %.
58,8 % na obmoþju tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom; 7,3 % na obmoþju tal z
velikim oz. zelo velikim pridelovalnim potencialom.
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Karte 23: Križevci pri Ljutomeru. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

d) Nepozidana stavbna zemljišþa (nad 5000 m2).

c) Pobude leta 2008.

.Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna zemljišþa
4 Pozidana zemljišþa

5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska zemljišþa
7 Ostala zemljišþa, parcelne meje
8 Železnica
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4.2.2. BORECI
Karti 24: Boreci. a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia,
2010.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o.,
2009a.

Opis: Boreci so obcestno naselje z urbanim videzom na ravnem ilovnatem obmoþju
Murskega polja (185 mnv). Razpotegnjeno je v smeri vzhod – zahod ob lokalni cesti v
Logarovce. Na jugu, severu in zahodu meji na naselja Kljuþarovci pri Ljut., Logarovci in
Križevci pri Ljut. v Obþini Križevci, na SV-u na naselje Banovci v Obþini Veržej in na JVu na naselje Grlava v Obþini Ljutomer. Meja z naseljema Križevci pri Ljut. in Kljuþarovci
pri Ljut. ni veþ vidna. Zahodni del je gozdnat, v ostalem delu naselje so njive in travniki.
Železnica, ki na nezavarovanem prehodu seka lokalno cesto, deli naselje na bolj
stanovanjski vzhodni del in bolj gospodarski zahodni del. Prviþ se naselje omenja leta
1265. Današnje ime verjetno izhaja iz starega slovanskega imena Bore oziroma Borec
(Boran, Borislav). Na zaþetku naselja je verjetno stal dvonadstropni strelski dvorec. Leta
1800 je naselje dobilo veliko neoromansko kapelo, leta 1929 gasilski dom in leta 1909
opekarno, ki je danes tovarna Tondach Slovenija d.o.o.. Tovarna se nahaja na jugu naselja,
obmoþje pridobivanja mineralne surovine pa na JZ-u. SZ-no in zahodno od glinokopa se v
gozdu nahajata dve farmi perutnine; pri zahodni je locirana bioplinarna. V opušþenih
glinenih jamah in bližnjih gramoznicah so se naselile številne živalske vrste, ob eni od njih,
Kamešnici, se je razvil izletniški turizem z Gostilno Zorko, kjer je od leta 1988 urejen tudi
prostor za ribiþe, ter športno - rekreacijski center. (Krajevni leksikon..., 1995; Oikos,
d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010)
Sliki 12, 13: Boreci. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Avtor: Ignac Likoviþ, 2005.

Prebivalstvo: Konec leta 2011 je v Borecih živelo 288 prebivalcev. Število je v obdobju
1869 – 2011 nihalo, veþinoma je narašþalo. Najveþ prebivalcev je imelo naselje leta 1991
(297), trenutno rahlo upada. Ob popisu leta 2002 je bilo v naselju 79 družin in leta 2011
109 gospodinjstev. Prevladovala so enoþlanska (29 %). Povpreþna starost 40,4 leta je bila
nižja kot v Obþini Križevci (43,3 leta). Indeks staranja je znašal 104,9 (Obþina Križevci:
94

142,2). Leta 1991 se je prebivalstvo veþinoma zaposlovalo v krajevni opekarni in v
Ljutomeru. (SURS, 2012)
Grafikon 24: Boreci. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: Površina naselja obsega 41 % njiv, 33 % gozda, 15 % pozidanih in sorodnih
zemljišþ, 4 % trajnih travnikov in 4 % neobdelanih kmetijskih zemljišþ. Na preostalih 4 %
površine naselja se razprostirajo kmetijska zemljišþa v zarašþanju, vodne površine, drevesa
in grmiþevja, travniški sadovnjaki in rastlinjaki. Vzhodni del je pretežno njivski, osrednji
pozidan in zahodni porašþen z gozdom oziroma je v gospodarski rabi (glinokop, farme) ter
z veþjimi površinami zemljišþ z drevesi in grmiþevju ter jezerci (gramoznice z vodo).
Obmoþje je zavarovano in namenjeno gnezdenju ptic in ohranjanju narave. (Ministrstvo za
kmetijstvo…, 2012).
Karta 25: Boreci. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva
2000 Gozd
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
1300 Trajni travnik
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
7000 Voda; 1500 Drevesa in grmiþevje
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
1190 Rastlinjak.

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni režimi v naselju: Zahodni del naselja, v katerem se nahaja glinokop, je
opredeljen kot obmoþje Natura 2000 SCI Boreci (SI3000147) in ekološko pomembno
obmoþje Boreci. Celotno obmoþje glinokopa je opredeljeno tudi kot naravna vrednota
Habitat ogroženih živalskih vrst v glinokopu jugozahodno od Borecev pri Ljutomeru. Del
naselja zahodno od železniške proge je vodovarstveno obmoþje vira pitne vode (3. režim).
Naselje leži na obmoþju, kjer se nahaja obsežen vodonosnik takoj pod tankim pokrovom.
Detajlno talno število za zemljišþa se giblje med 36 in 75. V naselju je enota kulturne
dedišþine Boreci – Vaška kapela (EŠD 20003). Na vzhodnem delu naselja se nahajajo
manjše površine varovalnega gozda. (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Rob naselja je izrazit v
zahodnem in osrednjem delu, na meji z gozdnimi, njivskimi in travniškimi površinami,
neizrazit je ob glavni prometnici Gornja Radgona - Ljutomer pri prehodu v Križevce pri
Ljut.. Najpomembnejša dominanta v naselju je kapelica ob najpomembnejšem križišþu
ceste Križevci – Ljutomer in lokalne ceste v Logarovce. Ostala križišþa predstavljajo stik
ulic z lokalno cesto. Uliþni robovi se pojavljajo le v delu naselja, ponekod so stavbe
umaknjene od prometnic. Naselje ima v veþji meri urbani videz, z majhnim številom
kmetijskih gospodarstev ter s tradicionalnimi in modernimi stavbami, ki so veþinoma
95

pritliþne z mansardo. Gospodarska poslopja so pritliþna in visoka. Skozi celotno naselje je
urejen enostranski hodnik za pešce. Obmoþja stanovanj obsegajo 14,1 % površine naselja
ter površine za šport in rekreacijo 0,4 %, dejansko pa je pozidanega 15 % površine naselja.
Potrebno je poudariti, da velik del dejansko pozidanih in sorodnih zemljišþ verjetno
pripada gospodarskim dejavnostim podjetja Tondach Slovenija d.o.o.. Po oceni Oikos,
d.o.o. (2008) je v naselju še 12 ha nepozidanih stavbnih zemljišþ. Po namenski rabi je v
Borecih 41,3 % površine opredeljene kot najboljša kmetijska zemljišþa ter 1,6 % kot druga
kmetijska zemljišþa. Dejanska kmetijska raba pa obsega 49 % kmetijskih površin (43 % v
uporabi in 6 % neobdelanih ali v zarašþanju). Glede na opredelitev obsega kmetijske rabe
zemljišþ v OPN se kmetijska zemljišþa v dejanski uporabi v prihodnosti verjetno ne bodo
zmanjševala. Velik delež zarašþenih in neobdelanih dejanskih kmetijskih površin je
namreþ tudi posledica naturalizacije v naravovarstvenih obmoþjih. V naselju so težnje po
spremembi namembnosti velike. Ker naselje na severu neposredno prehaja v obþinsko
središþe Križevci pri Ljut., so še posebno zanimivi kot poselitveno obmoþje. Tako so
Boreci vkljuþeni v Urbanistiþni naþrt za naselja Lukavci, Iljaševci, Križevci pri Ljutomeru,
Boreci in Kljuþarovci pri Ljutomeru znotraj OPPN Križevci, ki se že pripravlja. V Borecih
se bo v bodoþe razvijala predvsem stanovanjska funkcija. Zaradi lokacije tradicionalne
opekarske dejavnosti so se v naselju pogosto pojavljajo tudi ideje o širjenju obmoþja za
gospodarske dejavnosti (obrtno – servisne gospodarske cone). Zaradi otežene prometne
dostopnosti, bližine stanovanjskega obmoþja in pomanjkanja ustrezno velikih nepozidanih
vrzeli znotraj meje poselitve, pa so opušþene. Namesto v Borecih je obmoþje gospodarske
cone locirano ob avtocesti v Buþeþovcih.
V Borecih se bodo širila le funkcionalna zemljišþa opekarne (skladišþe gotovih izdelkov).
V obdobju 1999 – 2008 je bilo v naseljih skupno evidentiranih 16 pobud za posege v
prostor, do leta 2004 deset in leta 2008 šest. Starejša so vse segale veþinoma na rob
obmoþja kmetijskih zemljišþ, ki se jim je od leta 1999 spremenil tudi položaj v
kategorizaciji kmetijskih zemljišþ (na novo so bila opredeljena so bil kot druga). Leta 2008
so bile od šestih pobud delno sprejemljive le tri (širjenje kovinarske in kmetijske
dejavnosti, gradnja pomožnega objekta ob stanovanjskem objektu). (ZEU..., 2003a; Oikos,
d.o.o., 2009a; Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
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Karte 26: Boreci. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

.Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna zemljišþa
4 Pozidana stavbna zemljišþa

5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska zemljišþa
7 Ostala zemljišþa, parcelne meje
8 Železnica

Preglednica 19: Boreci . Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

6 (14.029,6 m2)
4 x gradnje stanovanjskega objekta, 1 x gradnja poslovno stanovanjskega objekta s skladišþi in
parkirnimi prostori, 1 x ureditev nadstrešnice za kmetijske stroje v sklopu kmetijskega
gospodarstva.
3 x delno sprejemljive (2 x povezano s širjenjem gospodarske dejavnosti: kovinarska in
kmetijska; 1 x gradnja pomožnega objekta ob stanovanjski stavbi).
88,6 % na najbolj kvalitetna kmetijska zemljišþa.
Detajlno število: 70,5 % na obmoþju tal z velikim oz. zelo velikim pridelovalnim potencialom;
29,4 % na obmoþju tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom.
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4.2.3. ILJAŠEVCI
Karti 27: Iljaševci. a) Splošni prikaz.

Vir: Geopedia, 2010.
Sliki 14, 15: Iljaševci. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

b) Prikaz stavb na DKN.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.
Vir: Photo_explorer, 2012.

Opis: Iljaševci so obcestno naselje na dvignjeni terasi Murskega polja (188 mnv) in pod
njeno ježo, kjer je izliv potoka Plitvice, ob cesti in železnici Ljutomer - Gornja Radgona;
železniška proga poteka ob zahodnem delu naselja. Na severu, SZ-u, zahodu in jugu meji
na naselja Stara Nova vas, Dobrava, Kokoriþi, Logarovci in Križevci pri Ljut. v Obþini
Križevci ter na vzhodu na naselja Banovci, Veržej in Bunþani v Obþini Veržej. Proti
severu se staplja z naseljem Stara Nova vas, proti jugu pa z naseljem Križevci pri Ljut..
Teren je raven, naselje z vzhoda in zahoda obkrožajo njive in travniki. Središþe vasi se
imenuje Ves ter del vasi Finedika (nekoþ del vasi Kralovci). Vkljuþuje še zaselka Gradec
in Rožiþ. Ledinsko ime Gomile se je ohranilo za oznako starega grobišþa, ki leži v gozdu
zahodno od lokalne ceste Iljaševci - Kokoriþki Prelogi. Naselje se prviþ omenja leta 1413
kot Egelstorf. Sedanje ime verjetno izhaja iz osebnega imena Ilija ali Ilijaš. Leta 1875 je
bila v vasi postavljena vaška kapelica, leta 1819 Marijino znamenje in leta 1899 kip
Franþiška Ksaverja. Med leti 1994 – 1999 se je naselje uvršþalo med demografsko
ogrožena obmoþja Slovenije. Naselje ima avtobusno postajo, gasilski dom, avtoservis in
podjetje Mitos, ki proizvaja lesene izdelke. Leta 1991 je bila živinoreja še pomemben vir
dohodka. Krajani so zaposleni v Križevcih pri Ljut.. (Krajevni leksikon..., 1995, str. 166;
ZEU..., 2003a, str. 28; Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010).
Prebivalstvo: Konec leta 2011 so imeli Iljaševci 208 prebivalcev. Število je v obdobju
1869 – 1931 (314) narašþalo, nato je le še upadalo; trenutno upada. Leta 1991 je bilo 66 %
gospodinjstev v naselju kmeþkih, vendar je bil delež manjši kot v sosednjih naseljih. Leta
2002 je bilo v naselju 62 družin, leta 2011 pa 83 gospodinjstev s povpreþno 2,5 þlani.
Najveþ je bilo dvoþlanskih (30 %) in enoþlanskih (26,5 %). Povpreþna starost 44,0 leta je
bila višja kot v Obþini Križevci (43,3 leta); neugoden je bil tudi indeks staranja, ki je
znašal 165,4 indeksnih toþ (Obþina Križevci: 142,2). (SURS, 2012)
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Grafikon 25: Iljaševci. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).

b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: Njive obsegajo 60 % površine naselja, gozd 23 %, pozidana in sorodna zemljišþa
5 %. Na preostali 3,8 % površini se pojavlja druga raznovrstna raba, med drugim tudi
trajne rastline na njivskih površinah in rastlinjaki. Vzhodni, širši del naselja je izrazito
njivski, prekinjajo ga zaplate rastlinjakov, skromne zaplate gozda in vodne površine.
Osrednji, že ožji del naselja ob regionalni cesti je pozidan in obdan s travniki. Na JZ-u se
nahaja gozd. (Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Karta 28: Iljaševci. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva, 2000 Gozd, 1300 Trajni
travnik, 3000 Pozidana in sorodna
zemljišþa, 1180 Trajne rastline na
njivskih površinah, 1410 Kmetijsko
zemljišþe v zarašþanju, 1500 Drevesa
in grmiþevje, 1600 Neobdelano
kmetijsko zemljišþe, 1222
Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak,
7000 Voda, 1240 Ostali trajni nasadi.

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: JZ-no od naselja je evidentirano obmoþje Natura 2000
Boreci (SI3000147) in ekološko pomembno obmoþje Boreci. Naselje se nahaja nad
obširnim in srednje do visoko izdatnim vodonosnikom. Zahodni del se nahaja na
vodovarstvenem obmoþju virov pitne vode (3. režim) ter na hidromelioracijskih zemljišþih
(Melioracija obmoþja Kozarica – Virje III; osuševalni sistemi). Detajlno talno število za
zemljišþa se giblje med 37 in 75. V naselju se nahaja veþ enot kulturne dedišþine: Iljaševci
– Marijino znamenje (EŠD 1210), Iljaševci – Domaþija Farkaš (EŠD 25035), Iljaševci –
Domaþija Iljaševci (EŠD 25036), Iljaševci – Domaþija Skuhala (EŠD 18507) in Iljaševci –
Vaška kapela (EŠD 20012). (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Dominanta v naselju je
kapelica, odmaknjena od glavne ceste Gornja Radgona – Ljutomer. Pomembnejša so štiri
križišþa, ki predstavljajo stik lokalnih cest z glavno cesto Gornja Radgona – Ljutomer.
Ostala križišþa predstavljajo stik ulic z lokalno cesto v Logarovce. Na zahodu poteka
železniška proga, ki seka lokalno cesto v zaselek; prehod ni zavarovan z zapornicami.
Uliþni robovi so zelo izraziti v severnem delu naselja, v južnem delu so stavbe odmaknjene
od prometnic. Skozi naselje je urejen enostranski ploþnik. Rob naselja je izrazit na zahodu
in vzhodu, kjer naselje omejujejo njive in travniki. Moderna in tradicionalna arhitektura se
prepletata v skladu s stanovanjsko in kmetijsko dejavnostjo. Stanovanjske stavbe kmetij so
veþinoma pritliþne z mansardo, gospodarska poslopja pa pritliþna in visoka. Na severu je
izrazitejša stanovanjska funkcija. Obmoþja stanovanj obsegajo 5,5 % površine naselja,
dejansko je pozidane 5 % površine. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je na voljo še 2 ha
nepozidanih stavnih zemljišþ, najveþ v južnem delu naselja. 69,5 % površine naselja je v
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OPN opredeljene kot najboljša kmetijska zemljišþa in 0,8 % kot druga kmetijska zemljišþa;
v dejanski rabi je okoli 69 % kmetijskih površin (1 % kmetijskih površin se zarašþa), tako
da v prihodnosti verjetno veþjih sprememb v naselju ne bo. Kljub temu so težnje po
spremembi namembnosti v naselju velike. V obdobju 1999 – 2008 je bilo evidentiranih 11
pobud za poseg v prostor: do leta 2004 tri (gradnja
Karte 29: Iljaševci. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

.Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna zemljišþa
4 Pozidana stavbna zemljišþa

5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska zemljišþa
7 Ostala zemljišþa, parcelne meje
8 Železnica

Preglednica 20: Iljaševci. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

8 (34.558,7 m2)
4 x gradnje stanovanjskih objektov, 2 x gradnja za stanovanjske oziroma
poslovne/gospodarske namene, 1 x gradnja delavnice in za skladišþenje materiala, 1 x ureditev
skladišþa lesa in gradnja poslovnega objekta za potrebe podjetja.
2 x sprejemljive v zvezi s širjenjem gospodarske/lesne dejavnosti na jugu naselja (gradnja
delavnice, skladišþenje materiala); 1 x ureditev skladišþa lesa, 1 x gradnja poslovnega objekta
za potrebe podjetja; 1 x je bila sprememba namembnosti nepotrebna.
90,6 % na najbolj kvalitetna kmetijska zemljišþa.
53,4 % na obmoþju tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom; 30,5 % na obmoþju tal z
velikim oz. zelo velikim pridelovalnim potencialom; 16,0 % na obmoþja tal z nizkim
pridelovalnim potencialom.
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kmetijskih objektov, uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru: ureditev ribnika na
obmoþju opušþene gramoznice in lovske remize, fazanerije) in leta 2008 osem. Leta 2008
so imele veþji obseg pobude na obmoþju ob železniški progi in sprejemljive so bile štiri
pobude (v zvezi z lesno gospodarsko dejavnostjo na jugu naselja); ena sprememba
namembnosti (stanovanjski objekt) ni bila potrebna. (ZEU..., 2003a; Oikos, d.o.o., 2009a;
Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)

4.2.4. STARA NOVA VAS
Karti 30: Stara Nova vas.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2010.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Sliki 16, 17: Stara Nova vas. Avtorica: Marija Likoviþ, 2005.

Opis: Stara Nova vas je obcestno naselje na ravnem ilovnatem Murskem polju (190 mnv)
ob regionalni cesti Ljutomer - Gornja Radgona in ob odcepu ceste proti Veržeju. Na
severu, zahodu in jugu meji na naselja Buþeþovci, Dobrava in Iljaševci v Obþini Križevci,
na vzhodu pa na naselje Bunþani v Obþini Veržej. Regionalna cesta deli naselje na dva
neenakomerna dela. Z vseh strani, razen južne, ga obdajajo njive in travniki. Na zahodu ga
omejuje železniška proga Ljutomer - Gornja Radgona. V južnem delu se naselje staplja z
naseljem Iljaševci. Prvotno je imelo naselje verjetno drugo ime. Stara in Nova vas sta bili
sprva dve naselji. Ime Stara vas spominja na rimske þase, ko so na tem obmoþju potekale
vojaške in trgovske poti in so njih nastajale trgovsko - obrtne naselbine ali vojaška
taborišþa. Vendar se prva omenja Nova vas (leta 1443), ki je imela obrambni stolp; Stara
vas se prviþ omenja dve leti kasneje. Naselje naj bi imelo dve imeni lahko tudi zaradi
požara, ki je uniþil Staro vas, poleg so zgradili Novo vas. Proti jugu so se prebivalci selili
tudi zaradi spreminjanja toka reke Mure. Leta 1850 je naselje dobilo neogotsko vaško
kapelico, leta 1896 stebrno znamenje in leta 1892 Brumnovo kapelico na lokaciji
nekdanjega križa ob cesti iz Stare Nove vasi proti Veržeju. Prebivalstvo se je veþinoma
ukvarjalo s kmetijstvu, v katerem je leta 1991 prevladovala živinoreja. Zaposleni
101

prebivalci delajo predvsem v Križevcih pri Ljut.. V severnem delu naselja je locirano
podjetje Vipoll d.o.o., ki pa statistiþno pripada naselju Buþeþovci. (Krajevni leksikon...,
1995; Spremembe…, 2003, str. 28; Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: Konec leta 2011 je v Stari Novi vasi živelo 342 prebivalcev, število se po
podatkih intenzivno spreminja. V zadnjem desetletju je upadlo pod ravnijo iz leta 1869 in
še vedno upada. Delež kmeþkega prebivalstva je leta 1991 znašal 75 % (Obþina Križevci:
62 %). Leta 2002 je v naselju živelo 93 družin ter leta 2011 116 gospodinjstev. Najveþ je
bilo dvoþlanskih (24 %) in triþlanskih (21,5 %). Povpreþna starost 41,6 leta je nižja kot v
Obþini Križevci (43,3 leta), ugodnejši je tudi indeks staranja s 104,1 indeksnimi toþkami
(Obþina Križevci: 142,2). (SURS, 2012)
Grafikon 26: Stara Nova vas. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: Prevladujejo njivske površine (76 %), trajni travniki (11 %) ter pozidana in
sorodna zemljišþa (8 %). Preostale 4,5 % površine predstavljajo kmetijska zemljišþa v
zarašþanju, travniški sadovnjaki, gozd, drevesa in grmiþevje, trajne rastline na njivskih
površinah, neobdelana kmetijska zemljišþa, vinogradi, ostali trajni nasadi in rastlinjaki.
Vzhodni del je pretežno njivski. Na zahodnem delu prevladuje pozidano obmoþje z
obdajajoþimi travniki in travniškimi sadovnjaki, njivske površine pa so manj obsežne.
Rastlinjaki se nahajajo na JZ-u naselja. Gozda je zelo malo. (Ministrstvo za kmetijstvo...,
2012)
Karta 31: Stara Nova vas. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva,
1300 Trajni travnik,
3000 Pozidana in sorodna zemljišþa,
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju,
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak,
2000 Gozd, 1500 Drevesa in grmiþevje,
1180 Trajne rastline na njivskih površinah,
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe,
1240 Ostali trajni nasadi,
1211 Vinograd, 1190 Rastlinjak.

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: SV-no od naselja se nahaja zajetje pitne vode, vendar
naselje ne posega v vodovarstveno obmoþje zajetja. Del naselja leži na obmoþju, kjer se
nahaja obsežni vodonosnik takoj pod tankim pokrovom, drugi del pa pod obširnim in
srednje do visoko izdatnim vodonosnikom. Del naselja se nahaja na hidromelioracijskih
zemljišþih (Melioracija obmoþja Kozarica – Virje II; osuševalni sistemi). Detajlno talno
število za zemljišþa se giblje med 45 in 80. V naselju se nahaja veþ enot kulturne
dedišþine: Stara Nova vas – Brumnova kapelica (EŠD 20046), Stara Nova vas – Vaška
kapela (EŠD 23686) in Stara Nova vas – Znamenje z Biþanim Jezusom (EŠD 1208).
(Oikos, d.o.o., 2009a)
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Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Pomembnejša dominanta v
naselju je vaška kapelica. V naselju je nekaj pomembnejših križišþ lokalnih cest z glavno
cesto Ljutomer – Gornja Radgona. Ostala križišþa so stiþišþa ulic oziroma lokalnih cest.
Naselje ima izoblikovan uliþni rob ob glavni cesti Ljutomer – Gornja Radgona. Dokaj
izrazit je rob naselja na zahodni in vzhodni strani naselja.
Karte 32: Stara Nova vas. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

Legenda:
1 Sprejemljive
pobude
2 Pobude
3 Nepozidana
stavbna zemljišþa
4 Pozidana
stavbna zemljišþa
5 Druga kmetijska
raba
6 Najboljša
kmetijska
zemljišþa
7 Ostala zemljišþa,
parcelne meje
8 Železnica

Preglednica 21: Stara Nova vas. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

3 (4.098,3 m2)
2 x gradnja stanovanjskega objekta, 1 x uskladitev dejanskega stanja.
1 x uskladitev z dejanskim stanjem.
99,9 % na najbolj kakovostnih kmetijskih zemljišþih.
88,6 % na obmoþju tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom; 11,4 % na obmoþja tal z
velikim oz. zelo velikim pridelovalnim potencialom.

Znaþilna so tradicionalna kmeþka gospodarstva z veþjimi dvorišþi oziroma funkcionalnimi
obmoþji, ki se prepletajo z moderno stavbno arhitekturo. Veþ kmetij je v osrednjem delu
naselja. Stanovanjske stavbe so veþinoma pritliþne z mansardo, gospodarska poslopja pa
pritliþna in visoka. Naselje ima urejen enostranski hodnik za pešce s kolesarsko stezo,
gasilski dom, avtobusno postajo in nogometno igrišþe. Ob razvejanih komunikacijah se
nahajajo nepozidane vrzeli, po številu najveþ v obþini. Na obmoþjih s kmetijskimi
gospodarstvi in velikimi dvorišþi je zaradi nadaljnjega razvoja kmetijske dejavnosti
zgošþevanje pozidave znotraj naselja vprašljiva. Obmoþja stanovanj obsegajo 10,9 %
površine naselja in obmoþja za šport in rekreacijo 0,3 %; dejansko je pozidane 8 %
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površine naselja. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še 3,6 ha nepozidanih stavbnih
zemljišþ, najveþ v osrednjem delu naselja. Po namenski rabi je 87,7 % površine naselja
opredeljene kot obmoþje najboljših kmetijskih zemljišþ; v dejanski rabi je okoli 87 %
kmetijskih površin v uporabi ter 2 % kmetijskih površin, ki se zarašþa. Glede na
opredelitve v namenski rabi zemljišþ se bodo v prihodnosti zmanjševale tudi kvalitetne
kmetijske površine na raþun pozidanih. Zarašþanje kmetijskih zemljišþ je verjetno
posledica naturalizacije površin ob vodotokih in kanalih. Težnje po spremembi
namembnosti v naselju so velike. V obdobju 1999 – 2008 je bilo skupaj evidentiranih 10
pobud za posege v prostor, do leta 2004 sedem in leta 2008 tri. Vse so posegale na
obmoþja najboljših kmetijskih zemljišþ, med njimi tudi þistilna naprava ob potoku
Kalinovjak in ureditev travnatega športnega igrišþe na zasuti gramoznici. Pri ostalih
pobudah je šlo za gradnjo stanovanjskih objektov. Leta 2008 so bile evidentirane tri
pobude. Sprejemljiva je bila le ena (uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru). (ZEU...,
2003a; Oikos, d.o.o., 2009a; Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)

4.2.5. KLJUýAROVCI PRI LJUTOMERU
Karti 33: Kljuþarovci pri Ljutomeru.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2010.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Sliki 18, 19: Kljuþarovci pri Ljutomeru.

Avtor: Ignac Likoviþ, 2005.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Opis: Kljuþarovci pri Ljut. so obcestno vaško naselje na južnem robu Murskega polja. Leži
na 185 mnv, na nizki terasi Mure, JZ-no od železniške proge in ceste Ljutomer - Gornja
Radgona, ob cesti v Logarovce. Z vseh strani meji na naselja v Obþini Križevci: Boreci,
Logarovci, Grabe pri Ljut. in Lukavci, la na manjšem vzhodnem delu na naselje Grlava v
Obþini Ljutomer. Ob glavni cesti Ljutomer - Gornja Radgona se spaja z naseljem Boreci.
Teren je rahlo valovit. Naselje z vseh strani, razen z JZ-ne, kjer je gozd, obdajajo njive in
travniki. Ob vzhodnem rob poselitvenega obmoþja se nahaja zgošþeno obmoþje, vozlišþe
cest in železnice. Naselje se razprostira okoli 2 km ob lokalni cesti; gospodarska poslopja
ležijo pravokotno na lokalno cesto in so obrnjena v notranjost parcel. Prviþ se naselje
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omenja leta 1265 kot Sluzzlaersdorf; ime izhaja iz besede kljuþar oziroma oskrbnik. V
gozdu severno od lokalne ceste se nahaja prekopana rimska gomila, sredi katere so leta
1890 našli kamnito sekiro. V 18. stoletju je bila na križišþu ob glavni cesti postavljena
kapela sv. Franþiška Asiškega. Leta 1891 je bilo ustanovljeno eno izmed prvih gasilskih
društev v okolici, med leti 1909 in 1937 pa je v naselju delovala slovenska opekarna.
Ustanovil jo je trgovec Pentek s pomoþjo domaþih delniþarjev. Leta 1991 se je
prebivalstvo ukvarjalo z živinorejo; naselje je znano po reji kasaških konj. Stanovanjska in
kmetijska funkcija naselja se prepletata, kar se odraža na ornamentikah kamnitih portalov
kmeþkih hiš. V naselju se nahaja sušilnica za zrnje, trgovski center Slaviþ, kmetijska
zadruga, gasilski dom, ekološki otok, hipodrom ter ob glavni cesti Gornja Radgona –
Ljutomer bencinski servis in avtobusna postaja. Vaški grb je v blazinici skrite igle oziroma
odeja za konja (þrga). (Krajevni leksikon..., 1995, str. 186; ZEU..., 2003b; Oikos, d.o.o.,
2009a; Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: Leta 2011 je v naselju živelo 362 prebivalcev. Od leta 1869 do leta 1971 je
število prebivalstva narašþalo, izjemoma je upadalo v obdobju 1971 – 1981 in moþneje v
obdobju 2001 - 2011. Trenutno rahlo narašþa. Leta 2002 je bilo v naselju 108 družin in leta
2011 135 gospodinjstev s povpreþno 2,6 þlani; najveþ je bilo enoþlanskih (29 %) in
štiriþlanskih (25 %). Povpreþna starost 43,7 let je bila višja kot v obþini, prav tako je bil
manj ugoden indeks staranja, ki je znašal 151,1 indeksnih toþk. (SURS, 2012)
Grafikon 27: Kljuþarovci pri Ljut.. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
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b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
Kljuþarovcici pri Ljutomeru
Število prebivalcev v obdobju 1869 - 2011
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Raba tal: V strukturi rabe tal prevladujejo njive (53 %), gozd (25 %), travniki (12 %) ter
pozidana in sorodna zemljišþa (7 %). Na preostali 3,8 % površini naselja je raba pestra.
Vzhodni del naselja je pretežno njivski, osrednji del je pozidan z obcestno pozidavo in
sorodnimi zemljišþi, JZ-ni del pa porašþa gozd. Pozidava se od regionalne ceste v kljuþu
nadaljuje ob pravokotno prikljuþeni lokalni cesti. Najdaljše sklenjeno pozidano obmoþje
radialno obdajajo trajni travniki s skromnimi travniškimi sadovnjaki. Obcestna pozidava na
JZ-u deli gozd na dva dela. Veþja vodna površine se nahaja na zahodnem delu naselja ob
robu gozda, na meji z Boreci. (Ministrstvo za kmetijstvo,..., 2012)
Karta 34: Kljuþarovci pri Ljutomeru. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva
2000 Gozd
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
1300 Trajni travnik
1410 Kmetijsko zemljišþe v
zarašþanju
1500 Drevesa in grmiþevje
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
7000 Voda
1211 Vinograd

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.
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Varstveni in drugi režimi v naselju: Gozdno obmoþje v zahodnem delu naselja je
opredeljeno kot obmoþje Natura 2000 SCI Boreci (SI3000147) in ekološko pomembno
obmoþje Boreci ter v manjši meri kot naravna vrednota Habitat ogroženih živalskih vrst v
glinokopu jugozahodno od Borecev pri Ljutomeru. V gozdnem obmoþju v JZ-nem delu
naselja so locirana štiri zajetja pitne vode, ki imajo opredeljene tudi vodovarstvene pasove.
Zahodni del naselja se zato nahaja v 3. 2. in 1. režimu vodovarstvenega obmoþja. Po
skrajnem SV-nem delu naselja poteka vodotok Murica (tehniþno urejen vodotok). Naselje
leži na obmoþju, kjer se nahaja obsežen vodonosnik takoj pod tankim pokrovom. Detajlno
talno število za zemljišþa se giblje med 33 in 70. V naselju se nahaja veþ enot kulturne
dedišþine: Kljuþarovci pri Ljutomeru – Znamenje sv. Franþiška (EŠD 1212), Kljuþarovci
pri Ljutomeru – Kužno znamenje (EŠD 1211), Kljuþarovci pri Ljutomeru – Prijolova hiša
(EŠD 25038), Kljuþarovci pri Ljutomeru – Vrbnjakova hiša (EŠD 25040), Kljuþarovci pri
Ljutomeru – Domaþija Bežik (EŠD 25037), Kljuþarovci pri Ljutomeru – Slaviþeva hiša
(EŠD 25039) in Grabe pri Ljutomeru – ýebelnjak (EŠD 640488 – predlog za vpis v
register nepremiþne kulturne dedišþine). Na vzhodu se nahajajo manjša obmoþja
varovalnih gozdov. (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Pomembnejše križišþe v naselju
se nahaja na stiku glavne ceste Gornja Radgona – Ljutomer z lokalnimi cestami. Ostala
križišþa predstavljajo stik ulic z lokalno cesto v Logarovce. Le – to seka železniška proga,
vendar prehod ni zavarovan z zapornicami. Uliþni robovi so zelo izraziti, prav tako rob
naselja. V osrednjem delu naselja se nahajajo kmetijska gospodarstva s prevladujoþo
tradicionalno arhitekturo, na skrajnem JZ-u ob gozdu pa prevladuje stanovanjsko obmoþje
s pretežno moderno arhitekturo. Stanovanjski objekt kmetije, ponavadi pritliþen z
mansardo, obdajajo pritliþna in visoka gospodarska poslopja. Zaradi znaþilne obcestne
dvostranske pozidave stanovanjskih hiš ob lokalni cesti je opredeljevanje primernih
nezazidanih stavbnih zemljišþ v naselju težje. Obmoþja stavbnih zemljišþ v OPN Križevci
obsegajo 11,7 % površine naselja, dejansko pa je pozidanega že okoli 12 % površine
naselja; neskladje je verjetno posledica vkljuþevanja funkcionalnih obmoþij Tovarne
Tondach d.o.o. na meji z naseljem Boreci v skupni seštevek dejanskih pozidanih in
sorodnih zemljišþ. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še 4,2 ha nepozidanih stavnih
zemljišþ. Leta 2008 je bilo v OPN Križevci opredeljene 63,9 % površine naselja kot
najboljša kmetijska zemljišþa in 0,2 % kot druga kmetijska zemljišþa; v dejanski rabi je
nad 59 % kmetijskih površin, manjši del se zarašþa. Po podatkih sodeþ se bodo kmetijska
zemljišþa v naselju poveþevala. V obdobju 1999 – 2008 je bilo za naselje Kljuþarovci
podanih 17 pobud za posege v prostor, do leta 2004 trinajst (sedem novih, šest uskladitev)
in leta 2008 štirje. Sprejemljive so bile tri pobude (dve do leta 2004, ena leta 2008). Vsa
kmetijska zemljišþa, na katera so segale pobude do leta 2004 so bila v planskih aktih
nekdanje Obþine Ljutomer opredeljena kot prvo obmoþje kmetijskih zemljišþ, v novi
kategorizaciji kmetijskih zemljišþ se uvršajo v obmoþje manj kvalitetnih kmetijskih
zemljišþ. (Spremembe in dopolnitve… 2003, Oikos, d.o.o., 2009a; Ministrstvo za
kmetijstvo..., 2012)
Preglednica 22: Kljuþarovci pri Ljut.. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o.,
2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

4 (5.777,7 m2)
2 x gradnja stanovanjskega objekta, 1 x sprememba namembnosti v zemljišþe za gradnjo, 1 x
pobuda za ureditev igrišþa – športnega centra.
1 x sprejemljiva pobuda za ureditev igrišþa – športnega centra (uskladitev z dejanskim stanjem
v prostoru z že urejenim nogometnim igrišþem).
99,1 % na najbolj kvalitetna kmetijska zemljišþa.
65,9 % na obmoþju tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom; 34,0 % na obmoþju tal z
velikim oz. zelo velikim pridelovalnim potencialom.
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Karte 35: Kljuþarovci pri Ljutomeru. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.
b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

.Legenda:
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna zemljišþa

4 Pozidana stavbna zemljišþa
5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska zemljišþa
7 Ostala zemljišþa, parcelne meje
8 Železnica

4.2.6. LUKAVCI
Karti 36: Lukavci. a) Splošni prikaz.

b) Prikaz stavb na DKN.

Vir: Geopedia, 2010.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.
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Sliki 20, 21: Lukavci. Avtorica: Marija Likoviþ, 2005.

Opis: Lukavci so veþje gruþasto naselje na JV-u Obþine Križevci. Leži na 179 mnv, kar je
najnižje v obþini, ob lokalni cesti Ljutomer - Sveti Jurij, ob potoku Globetka, ki na tem
obmoþju prehaja iz Šþavniške doline na Mursko polje. Na severu in zahodu meji na naselji
Kljuþarovci pri Ljut. in Grabe pri Ljut. v Obþini Križevci, na jugu in vzhodu pa na naselja
Cezanjevci, Noršinci pri Ljut., Šalinci, Krištanci in Grlava v Obþini Ljutomer. Naselje
obkrožajo njive in travniki, le ilovnato teraso zahodno od vasi prerašþa gozd. Relief je
relativno raven. Naselje se uvršþa med prastare naselbine, ki imena ne nosijo po zadružni
starešini tako kot bližnja naselja, temveþ po znaþilnosti kraja, ki je loka (moþvirnat kraj).
Slovenski izvor izpriþuje oblika vasi s hišami v krogu in brez pravega reda. Ledinsko ime
Gomile opozarja na nekdanje grobišþe (v gozdu na obmoþju opekarne); ostala ledinska
imena so Trate, Gomajna, Center in Spodnji kunec. Naselje se prviþ omenja leta 1265 kot
Villa Lukauz, skupaj s strelskim dvorcem, ki je služil obrambi pred Madžari; gradiþ na
zahodu naselja se v povezavi z vitezi in grašþaki Lukavškimi1 prviþ omenja na zaþetku 14.
stoletja. Grašþaki so ime »Lukavški« prevzeli po kraju sedeža grašþine2. Od leta 1952 je
preurejena v Dom Lukavci, ki ima dislocirane bivalne enote tudi v južnem delu naselja, v
naselju Križevci pri Ljut. in v Ljutomeru. V naselju se nahajajo še podeželski dvorec,
vaška kapela, stare kmeþke hiše (Muršiþeva hiša, Domaþija Moþnik, Kranjþeva hiša) in
spomenik konja iz leta 19743. Na zahodni strani naselja, v gozdu, je urejeno športno –
rekreacijsko obmoþje, kjer so locirana nogometno in otroško igrišþe ter poligon za
kinološko društvo. Na SZ-u naselja se nahaja transportno podjetje in podružnica,
proizvodno - skladišþni obrat, podjetja Tondach Slovenija d.o.o.. Prvo opekarno je v
naselju ustanovil Oswald Hönigmann leta 1902; po požaru je bila leta 1953 obnovljena.
Poleg opekarske dejavnosti je bilo v naselju pomembno tudi kmetijstvo. Leta 1991 je bilo
v Lukavcih 60 % kmeþkega prebivalstva, ki se je ukvarjalo predvsem z živinorejo. Naselje
ima avtobusno postajo in ekološki otok. V vaškem grbu Lukavcev je rdeþe jabolko
(botulenka). (Krajevni leksikon..., 1995, str. 236; ZEU..., 2003a; Roškar, Roškar, 2006;
Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: Konec leta 2011 je v naselju živelo 661 prebivalcev. Med njimi je bilo vsaj
polovica oskrbovancev Doma Lukavci. Število prebivalcev je v obdobju 1869 – 1981
narašþalo. Med letoma 1981 in 2001 je upadlo, po letu 2001 pa se je s prenovo in dozidavo
kapacitet Doma Lukavci skoraj podvojilo in še narašþa. Možno je tudi, da je velika rast
števila prebivalcev posledica sprememb statistiþnih mej naselja. Leta 2002 je imelo naselje
94 družin in leta 2011 130 gospodinjstev, najveþ enoþlanskih (28 %). Povpreþna starost
1

Heinrich der Payer von Locawtz in Gašper Lokacz
Lukavška grašþina je obsegala 16 obþin: trg Veržej, Staro in Novo vas, Grabe, Grlavo, Iljaševce, Kokoriþe, Križevce, Krištance,
Logarovce, Lukavce, Kljuþarovce, Bunþane, Vuþjo vas, Borece in Buþeþovce. Okraj je imel 577 hiš, 630 družin in 3261 ljudi. V 18.
stoletju (1730 - 1791) so bili lastniki gradiþa Kacijanerji, po letu 1808 Schenkli. Po letu 1848 je bila grašþina prenovljena v
klasicistiþnem slogu. (Promitzer, 2010)
3
Delo P. Jovanoviþa je bilo postavljeno ob stoletnici konjeniškega športa.
2
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49,4 leta je bila višja od povpreþja v Obþini Križevci (43,3 leta). Zaradi prisotnosti Doma
Lukavci je visok tudi indeks staranja s 336,6 indeksnimi toþkami (Obþina Križevci: 142,2).
(SURS, 2012)
Grafikon 28: Lukavci. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).

b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: Njive predstavljajo 67 % površine naselja, gozd 14 %, trajni travniki 8 %,
pozidana in sorodna zemljišþa 7 %, zemljišþa z drevesi in grmiþevjem pa 2 %. Na ostalih
2,1 % površini naselja se pojavlja raznovrstna raba, tudi ekstenzivni in intenzivni
sadovnjaki. Obsežni severni del naselja je njivski z manjšimi površinami varovalnega
gozda, južni del pa je mozaiþno prepleten z gruþasto pozidavo, trajnimi travniki in z
zunanjim obodom zaplat gozda. Gozdne površine so nekoliko veþje na JV-nem robu
naselja. Skrajni južni del je njivski. (Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012).
Karta 37: Lukavci. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva
2000 Gozd
1300 Trajni travnik
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
1500 Drevesa in grmiþevje
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe
7000 Voda
1221 Intenzivni sadovnjak

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: V SZ-nem delu naselja se nahajajo tri zajetja pitne
vode, ki imajo opredeljen vodovarstveni pas. Naselje se v tem delu nahaja na 1. 2. in 3.
režimu. Del naselja leži na obmoþju, kjer se nahaja obsežni vodonosnik takoj pod tankim
pokrovom, drugi del pa pod obširnim in srednje do visoko izdatnim vodonosnikom. Del
naselja se nahaja na hidromelioracijskih zemljišþih (Melioracija Šþavniške doline –
obmoþje Cezanjevci II; osuševalni sistemi). Detajlno talno število za zemljišþa se giblje
med -8 in 45. V naselju se nahaja veþ enot kulturne dedišþine: Lukavci - Domaþija Moþnik
(EŠD 25044), Lukavci - Domaþija Šalamun (EŠD 25045), Lukavci - Dunajeva hiša (EŠD
25046), Lukavci - Gomilno grobišþe (1194), Lukavci – Grašþina (EŠD 1196), Lukavci Krajnþeva hiša (EŠD 25047), Lukavci - Makovþeva hiša (EŠD 25048), Lukavci Muršiþeva hiša (EŠD 25049), Lukavci - Podeželski dvorec (EŠD 1197) in Lukavci - Vaška
kapela (EŠD 23056). (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Lukavci se iz razloženega
naselja v krogu prerašþajo v strnjeno gruþasto naselje, s težnjo po širitvi vzdolž prometnih
poti. Rob naselja je izrazit. Dominanta je vaška kapelica v središþu naselja. Pomembnejša
so križišþa lokalnih cest z glavno cesto Ljutomer – Sveti Jurij, ostala križišþa so stiþišþa
ulic oziroma lokalnih cest. Izrazit je uliþni rob ob glavni cesti Ljutomer – Sveti Jurij.
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Karte 38: Lukavci. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

.Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna
zemljišþa
4 Pozidana stavbna
zemljišþa
5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska
zemljišþa
7 Ostala zemljišþa,
parcelne meje
8 Železnica,

Preglednica 23: Lukavci. Pobude za spremembo namembnosti leta 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:

Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

14 (88.698,5 m2)
7 x gradnja stanovanjskega objekta, 2 x v zvezi z zemljišþem za gradnjo / stavbnim zemljišþem,
2 x gradnja stanovanjskega in gospodarskega objekta, 1 x širitev kmetijske proizvodnje, 1 x
ureditev obrtne delavnice, 1 x ureditev ekološkega prostora za oddih, rekreacijo in šport (novi
ribnik, do 5 lesenih hišic brez elektrike in vodovoda).
Nobena pobuda ni sprejemljiva. Ureditev obrtne delavnice se usmerja v industrijsko - poslovno
cono v naselju Buþeþovci. Ureditev ekološkega prostora za oddih ni skladna z zakonodajo.
98,4 % na najbolj kakovostna kmetijska zemljišþa.
54,8 % na obmoþju tal z nizkim pridelovalnim potencialom; 6,0 % na obmoþju tal s srednje
velikim pridelovalnim potencialom; 39,1 % na obmoþja tal z velikim oz. zelo velikim
pridelovalnim potencialom.

V naselju se prepletata stanovanjska in kmetijska dejavnost. V osrednjem delu prevladuje
tradicionalna arhitektura, v bolj stanovanjskih zaselkih proti jugu in zahodu pa moderna.
Obmoþja stanovanj v OPN Križevci obsegajo 7,4 % površine naselja, dejansko je
pozidanega okoli 7 % površine naselja. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še 3,5 ha
nepozidanih stavnih zemljišþ. V OPN Križevci je opredeljene 78,6 % površine naselja kot
najboljša kmetijska zemljišþa in 0,6 % kot druga kmetijska zemljišþa. Dejansko se za
kmetijstvo uporablja 75 % površine naselja. To pomeni, da se poselitev ne bo poveþevala
na raþun kmetijstva, temveþ na raþun ostalih rab. Težnje po širjenju poselitve v Lukavcih
so velike, saj je bilo v obdobju 1999 – 2008 podanih 25 pobud za poseg v prostor (do leta
2004: 11, leta 2008: 14). Med njimi se je 18 pobud nanašalo v celoti ali deloma na gradnjo
stanovanjskega objekta, štiri v zvezi s širjenjem gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, obrt,
prevozništvo) in tri v zvezi s športom in turizmom (igrišþa v gozdu, potrebe kinološkega
110

društva, ekološki prostor za oddih). Leta 2008 ni bila sprejemljiva nobena od enajstih
pobud. (ZEU..., 2003a; Oikos, d.o.o. 2008, Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)

4.2.7. LOGAROVCI
Karti 39: Logarovci. a) Splošni prikaz.

b) Prikaz stavb na DKN.

Vir: Geopedia, 2010.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Sliki 22, 23: Logarovci. Avtorica: Marija Likoviþ, 2005.

Opis: Logarovci so razloženo naselje s posameznimi zaselki kmetijskih gospodarstev v
širokem ustju Šþavniške doline med Gajševskim jezerom in Kokoriþkim gozdom. Z vseh
strani ga obdajajo naselja Obþine Križevci: Berkovci, Kokoriþi, Boreci, Kljuþarovci pri
Ljut. in Grabe pri Ljut., razen na JZ, kjer meji na naselje Precetinci v Obþini Ljutomer.
Kokoriþki Prelogi sodijo v k.o. Logarovci in niso opredeljeni kot samostojno naselje. Veþji
del naselja leži na 189 mnv ob cesti Ljutomer - Sveti Jurij. Ilovnato teraso severno od
naselja porašþa gozd. Med raztresenimi zaselki so njive in travniki. Relief je raven, rahlo
se dviguje proti gozdnatemu obmoþju na severu. Zajezitev reke Šþavnice v akumulacijsko
Gajševsko jezero v 1970-ih letih je omogoþila osušitev kmetijskih zemljišþ in
intenzivnejšo kmetijstvo. V srednjeveških listinah se naselje ne omenja. Verjetno se je
razvilo po letu 1454. Do 19. st. so v naselju uspevali hrastovi logi, ki so bili postopoma
izkrþeni, kar nakazuje toponim Logarovci, ime lahko izhaja tudi iz besede logar. V naselju
stoji postbaroþno - neogotska kapela, manjša vaška kapelica in spomenik žrtvam iz druge
svetovne vojne ob Žalikovi domaþiji. Leta 1991 je bila glavna kmetijska panoga živinoreja,
tudi konjereja. Ob kapelici na križišþu lokalnih cest se v zaselki z okoli dvanajstimi
kmetijami nahaja hipodromom z oboro za konje. V naselju je gasilski dom, športno
igrišþe, avtobusna postaja, turistiþna kmetija Kolar, mlin ter veþji poslovni objekt. Od leta
1952 do leta 1984 je v kraju delovala osnovna šola od prvega do þetrtega razreda, nato so
uþenci zaþeli obiskovati osnovno šolo v Križevcih pri Ljut.. V vaškem grbu Logarovcev je
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mladi vrag. (Krajevni leksikon..., 1995; ZEU..., 2003a; Roškar, Roškar, 2006; Oikos,
d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: Konec leta 2011 je v naselju živelo 280 prebivalcev. V obdobju 1869 – 1931
je število prebivalcev narašþalo (1931: 358 prebivalcev), nato je upadalo. Leta 1961 se je
ustalilo pri 300 ali nekaj veþ prebivalci. Od leta 2001 upada. Leta 2002 je imelo naselje 87
družin in leta 2011 113 gospodinjstev s povpreþno 2,5 þlani na gospodinjstvo, najveþ je
bilo enoþlanskih (29 %) in dvoþlanskih (25 %). Povpreþna starost 42,3 leta je bila nekoliko
nižja od obþinskega povpreþja (Obþina Križevci: 43,3 leta). Indeks staranja (150,0) je bil
višji od povpreþja obþine (142,2). (SURS, 2012)
Grafikon 29: Logarovci. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).

b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).

85 +
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
25

Logarovci
Število prebivalcev v obdobju 1869 - 2011

Logarovci
(leto 2011)

400
300
200
100
263

292

358

304

329

304

300

311

286

0
1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991 2001 2011
20

15

10

5

0

5

10

15

20

25

Raba tal: Njive obsegajo 67 % površine naselja, gozd 20 %, pozidana in sorodna zemljišþa
5 % ter trajni travniki 5 %. Na preostali površini (3,1 %) je raba tal pestra ter vkljuþuje tudi
travniške sadovnjake, rastlinjake in ostale trajne nasade. Severni in SV-ni del naselja
porašþa gozd, nepozidan zahodni in južni del naselja pa sta izrazito njivska. Osrednji in
zahodni del naselja je njivski, prepleten z redko, razloženo pozidavo. Prevladujejo
melioracijsko osušene njivske površine. (Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Karta 40: Logarovci. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva
2000 Gozd
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
1300 Trajni travnik
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
1500 Drevesa in grmiþevje
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe
1190 Rastlinjak
7000 Voda
1240 Ostali trajni nasadi.

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: Manjši zahodni del naselja je opredeljen kot obmoþje
Natura 2000 SCI Boreci (SI3000147), ekološko pomembno obmoþje Boreci in
vodovarstveni pas (3. režim). Ob južni meji naselja teþe vodotok Šþavnica, ki je v tem delu
opredeljen kot tehniþno urejen vodotok. Naselje leži na obmoþju, kjer se nahaja obsežen
vodonosnik takoj pod tankim pokrovom. Obmoþje naselja je bilo hidromeliorirano
(Melioracija Logarovci; osuševalni sistemi). Detajlno talno število za zemljišþa se giblje
med 28 in 50. V naselju se nahaja veþ enot kulturne dedišþine: Logarovci – Domaþija
Logarovci (EŠD 1230), Logarovci – Vaška kapelica (EŠD 19973) in Logarovci –
Spomenik ob Žalikovi domaþiji (EŠD 1232). (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Dominanti v naselju sta dve
kapelici v križišþu ceste proti Borecem. Vaški rob ni izrazit. Uliþni rob je izoblikovan
samo v delu naselja ob cesti Ljutomer – Sveti Jurij. Pomembnejša križišþa se nahajajo ob
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stiþišþu lokalnih cest z glavno cesto Ljutomer – Sveti Jurij. V južnem delu naselja se
odpira pogled na Gajševsko jezero. Arhitektura je tradicionalna in moderna. Kmetije so
sestavljene iz stanovanjske stavbe, ki jo obdajajo gospodarska poslopja. Stanovanjske
stavbe so veþinoma pritliþne z mansardo, gospodarska poslopja pa so veþinoma pritliþna in
visoka. Naselje nima urejenega hodnika za pešce.
Karte 41: Logarovci. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

.Legenda
1 Sprejemljive
pobude
2 Pobude
3 Nepozidana
stavbna zemljišþa
4 Pozidana stavbna
zemljišþa
5 Druga kmetijska
raba
6 Najboljša
kmetijska zemljišþa
7 Ostala zemljišþa,
parcelne meje

Obmoþja stavbnih zemljišþ v OPN Križevci obsegajo 7,1 % površine naselja, dejansko pa
je pozidane 5 % površine naselja. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še 4,7 ha
nepozidanih stavbnih zemljišþ, najveþ v severnem delu naselja ob gozdu. Obmoþja
najboljših kmetijskih zemljišþ po OPN Križevci obsegajo 73,1 % in druga kmetijska
zemljišþa 0,5 % površine naselja. Dejansko je v kmetijski uporabi 72 % kmetijskih
zemljišþ, manj kot 1 % površine naselja pa je takih, ki se zarašþajo oziroma niso obdelana.
V naselju so prisotne moþne težnje po spremembi namembnosti. V obdobju 1999 – 2008 je
bilo podanih 23 pobud za poseg v prostor (do leta 2004: 13, leta 2008: 10). Pobud za
gradnjo stanovanjskih objektov je bilo 12, pobud v povezavi s širjenjem kmetijskih in
drugih gospodarskih dejavnosti 8, dve sta bili stanovanjsko – gospodarski, za eno podatka
ni. Leta 2008 je bilo v celoti sprejemljivih 8 pobud (4 uskladitve z dejanskim stanjem v
prostoru, 2 širjenji gospodarskih dejavnosti: kovinarstvo in turizem, 2
razširitvi/zaokroževanji stavbnih zemljišþ) in ena deloma. (ZEU..., 2003a; Oikos, d.o.o.,
2008; Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
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Preglednica 24: Logarovci. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

12 (55.150,7 m2)
7 x gradnjo stanovanjskega objekta, 2 x gradnja objektov s stanovanjskim in gospodarskim
namenom/ureditev parkirnega prostora, 3 x v zvezi z gospodarskimi dejavnostmi (širitev obrtne
delavnice, postavitev rastlinjaka, ureditev turistiþnega obmoþja s šotorišþi).
4 x uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru, 1 x delno sprejemljiva pobuda, 4 x sprejemljive
pobude (2 x v povezavi s širjenjem in razvojem gospodarskih dejavnosti: kovinarstvo, turizem,
2 x v primeru razširitve in zaokroževanju stavbnih zemljišþ).
81,8 % na najbolj kvalitetna kmetijska zemljišþa; 1,8 % na 34. obmoþje kmetijskih zemljišþ.
24,6 % na obmoþju tal z nizkim pridelovalnim potencialom; 75,4 % na obmoþju tal s srednje
velikim pridelovalnim potencialom.

4.2.8. BERKOVCI
Karti 42: Berkovci.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2010.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Opis : Berkovci so manjše gruþasto – obcestno naselje na nizki terasi v dolini reke
Šþavnice, na 190 mnv, ob lokalni cesti cesti Ljutomer - Sveti Jurij. Na severu in zahodu
meji na naselji Berkovski Prelogi in Logarovci v Obþini Križevci, na jugu in vzhodu na
naselja Precetinci, Kuršinci in Buþkovci v Obþini Ljutomer ter na zahodu na naselje
Bolehneþici v Obþini Sveti Jurij. Relief je raven, na jugu, v Obþini Ljutomer, se nahaja
griþevnato sleme Precetinšþak. Naselje obkrožajo njive in travniki. Na kmetijskih
zemljišþih so bile v 1970-ih letih izvedene melioracije in komasacije; zemljišþa od naselja
loþujejo odvodni jarki. Aktivna kmetijska gospodarstva so prisotna predvsem ob glavni
cesti in proti jugu naselja. Leta 1991 se je zaradi hidromelioracij poveþal delež njiv, kljub
temu še vedno prevladuje živinoreja. Veþina delovno aktivnih prebivalcev je bilo
zaposlenih v Križevcih pri Ljut.. Med leti 1994 – 1999 se je naselje uvršþalo med
demografsko ogrožena obmoþja Slovenije1. Naselje se prviþ omenja leta 1445 kot
Werkawczen. Sedanje ime naj bi izhajalo iz rodbinskega imena madžarskega izvora Berko
ali Borko2. SV-no od vasi so bili najdeni nasipi (gomile) in okopi, sledovi
prazgodovinskega selišþa ali taborišþa. Leta 1856 je bil v kraju postavljen križ, leta 1936
neogotska kapela in leseni stolp pri gasilskem domu za sušenje konopljinih tlaþnih cevi in
za opazovanje požarov v okolici. Iz srede 19. stoletja so se ohranile postbaroþno
komponirane hišne fasade. Naselje nima urejenega hodnika za pešce, ima pa avtobusno
postajo, gasilski dom, poštni nabiralnik in urejeno nogometno igrišþe. Vaški grb
Berkovcev je popotna torba (kanjer) s kruhom (Krajevni leksikon..., 1995, str. 76; ZEU...,
2003a, str. 28; Roškar, Roškar, 2006; Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010)

1

Uredba o obmoþjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena obmoþja v Republiki Sloveniji. Uradni listi RS 1994/13; Uradni list RS
1997/45; Uradni listi RS 1999/19.
2
Po drugih razlagah naj bi vas dobila ime po velikih prebivalcih z dolgimi brki, ki so jih sosednji prebivalci imenovali 'brkovci'.
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Sliki 24, 25: Berkovci. Vir: oikos, d.o.o., 2009b.

Vir: Pomrec,com, 2012.

Prebivalstvo: Konec leta 2011 je v naselju živelo 146 prebivalcev. V obdobju 1969 – 1931
je narašþalo, pozneje je upadalo. Leta 2002 je imelo naselje 37 družin in 41 gospodinjstev,
leta 2011 pa 49 gospodinjstev s povpreþno tremi þlani. Najveþ je bilo dvoþlanskih (24 %)
in enoþlanskih (22 %). Delež gospodinjstev z veþ kot petimi þlani (18 %) je bil najveþji v
obþini. Povpreþna starost 42,7 leta je bila nižja kot je znašalo povpreþje obþine 143,3 leta),
indeks staranja (200,0) je bil višji (Obþina Križevci: 142,2). (SURS, 2012)
Grafikon 30: Berkovci. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: Njiv je v naselju 80 %, trajnih travnikov 12 % in pozidanih in sorodnih zemljišþ
5 %. Na preostali površini naselja (3,4 %) se pojavlja raznovrstna raba, tudi travniški
sadovnjaki. Gruþaste pozidave se nahajajo v središþu naselja, manjši zaselki so še na SZ-u
in SV-u naselja. Trajni travniki se razprostirajo okoli pozidav in vzdolž melioracijskih
jarkov, kanalov in vodotokov. (Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Karta 43: Berkovci. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva
1300 Trajni travnik
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
7000 Voda
1500 Drevesa in grmiþevje
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
2000 Gozd
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe
1190 Rastlinjak

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: Naselje leži na obmoþju obsežnega vodonosnika takoj
pod tankim pokrovom. Celotno obmoþje okoli naselja je bilo hidromeliorirano (melioracija
obmoþja Bolehneþici – Berkovci; osuševalni sistem). Detajlno talno število za kmetijska
zemljišþa se giblje med 15 in 50. Znotraj naselja se nahaja enota kulturne dedišþine
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Berkovci – Vaška kapela (EŠD 15492). (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Rob naselja je dobro viden, saj
ga omejujejo travniki in njive izven naselja. Dominanta v naselju je kapelica v središþu
naselja. Vsa križišþa so stik ulic z glavno prometnico, ki poteka skozi naselje. Uliþni
robovi so znaþilni samo za del naselja, ponekod so stavbe umaknjene od prometnic.
Najbolj atraktivni so pogledi proti Šþavnici in griþevnatemu svetu Precetinšþaka. Kmetije
so sestavljene iz pritliþne stanovanjske stavbe z mansardo, ki jo obdajajo veþinoma
pritliþna in visoka gospodarska poslopja. Obmoþja stavbnih zemljišþ v OPN Križevci
obsegajo 7,3 % površine naselja, dejansko je pozidane 5 % površine naselja. Po oceni
Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še 4,5 ha nepozidanih stavbnih zemljišþ, najveþ v južnem
pasu naselja. V OPN Križevci je opredeljenih 87 % površine naselja kot najboljša
kmetijska zemljišþa in 0,7 % kot druga kmetijska zemljišþa. V dejanski kmetijski rabi je 91
% površine naselja. Glede na opredelitve v namenski rabi zemljišþ se bodo v prihodnosti
kmetijska zemljišþa v naselju zmanjševala. Veþjih teženj po spremembi namembnosti v
naselju ni. V obdobju 1999 – 2008 je bilo podanih osem pobud za poseg v prostor (do leta
2004: 2 v zvezi z gradnjo stanovanjske zgradbe, 3 v zvezi z gradnjo stanovanjskega in
gospodarskega objekta, dve v zvezi z gradnjo gospodarskega objekta ter eno v zvezi z
ureditvijo travniškega igrišþa). Leta 2008 pobud v naselju ni bilo. (ZEU..., 2003a; Oikos,
d.o.o., 2009a, Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Karte 44: Berkovci. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna
zemljišþa
4 Pozidana stavbna
zemljišþa
5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska
zemljišþa
7 Ostala zemljišþa,
parcelne meje
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4.2.9. BERKOVSKI PRELOGI
Karti 45: Berkovski Prelogi.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2010.

Sliki 26, 27: Berkovski Prelogi. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Avtorica: Marija Likoviþ, 2005.

Opis: Berkovski Prelogi je razloženo naselje ob potoku Lipnica in pod gozdom Mlaþine v
k.o. Berkovci. Leži na 195 mnv v dolini reke Šþavnice. Na severu, vzhodu in jugu meji na
naselja v Obþini Križevci: Dobrava, Kokoriþi in Berkovci, na zahodu pa na naselji
Bolehneþici in Selišþi v Obþini Sveti Jurij. Naselje obkrožajo njive in travniki, ki na severu
prehajajo v gozdno obmoþje. Do leta 1952 so bili zaselek Berkovcev. V kraju in okolici so
verjetno uspevali mogoþni hrastovi logi, katerih sledovi so še vidni; o njih priþa ime
Prelogi. Leta 1991 so bile kmetije majhne. Vašþani so bili zato veþinoma zaposleni v
podjetjih v Križevcih pri Ljut.. Med leti 1994 – 1999 se je naselje uvršþalo med
demografsko ogrožena obmoþja Slovenije. Vaški grb je torba kanjer. (Krajevni leksikon...,
1995, str. 76; Roškar, Roškar, 2006; Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: Leta 2011 je v naselju živelo 33 prebivalcev. Od prvega popisa prebivalstva
leta 1869 je imelo naselje najveþ prebivalcev ob popisu leta 1931 (74), najmanj pa leta
2011 (33). Število trenutno stagnira. Ob popisih leta 2002 je imelo naselje 9 družin in leta
2011 12 gospodinjstev s povpreþno 2,8 þlani. Najveþ (33 %) gospodinjstev je bilo
štiriþlanskih. Povpreþna starost 43,4 leta je bila leta 2011 podobna povpreþju Obþine
Križevci (43,3 leta); indeks staranja je bil višji in je znašal 150,0 indeksnih toþk (Obþina
Križevci: 142,2). (SURS, 2011)
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Grafikon 31: Berkovski Prelogi. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: Njive se razprostirajo na 56 % površini naselja, gozd na 37 % in trajni travniki na
4 %. Pozidanih in sorodnih zemljišþ je 1,6 %. Na preostalih 2,3 % površini naselja se
pojavlja raznovrstna raba, tudi ekstenzivni oz. travniški sadovnjaki. Veþji južni del naselja
je njivski, ožji severni del pa gozdnati. Pozidana in sorodna zemljišþa so v gruþah
razpršena na bolj suhem vzhodnem robnem pasu naselja. Veþinoma jih obdajajo trajni
travniki in travniški sadovnjaki. (Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Karta 46: Berkovski Prelogi. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva
2000 Gozd
1300 Trajni travnik
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
1500 Drevesa in grmiþevje
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe
7000 Voda.

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: Vodotok Lipnica, ki poteka po zahodni strani naselja,
je v tem delu opredeljen kot odsek, ki poplavlja, vendar tip poplav ni definiran
(katastrofalna, pogosta, redka). Vodotok Lipnica je, glede na izgled struge in brežin,
opredeljen kot tehniþno urejen vodotok. Naselje leži na obmoþju, kjer se nahaja obsežen
vodonosnik takoj pod tankim pokrovom. Celotno obmoþje naselja in bližnje okolice je bilo
hidromeliorirano (melioracija obmoþja Bolehneþici – Berkovci; osuševalni sistem).
Detajlno talno število za zemljišþa se giblje med 45 in 50. (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Naselje nima pomembnejših
dominant in ne pomembnejših križišþ. Dobro viden je rob naselja, ki ga omejujejo travniki
in njive izven naselja. V naselju se prepletata stanovanjska in kmetijska dejavnost.
Arhitektura je tradicionalna in moderna. Kmetije so sestavljene iz pritliþne stanovanjske
stavbe z mansardo, ki jo obdajajo pritliþna in visoka gospodarska poslopja. V naselju,
razen stanovanjskih in kmetijskih stavb, ni objektov z drugimi namembnostmi. Naselje se
ponekod že staplja z naseljem Kokoriþi. Obmoþja stavbnih zemljišþ obsegajo 1,4 %
površine naselja, dejansko je pozidane 2 % površine naselja. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008)
je v severnem delu naselju še 2.400 m2 nepozidanih stavbnih zemljišþ. Po veljavni
namenski rabi tal je 62,3 % površin opredeljenih kot najboljša kmetijska zemljišþa in 0,03
% kot druga kmetijska zemljišþa. V dejanski rabi je nekaj nad 59 % kmetijskih površin,
kmetijskih površin v zarašþanju pa je nekaj manj kot 2 %. V skladu z opredelitvijo v OPN
Križevci se bodo v prihodnosti dejanske kmetijske površine in obmoþja poselitve
poveþevale na raþun kmetijskih zemljišþ v zarašþanju. Teženj po spremembi namembnosti
v naselju ni. V obdobju 1999 – 2008 je bila evidentirana le ena pobuda za spremembo
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namembnosti, uskladitev stanja v prostoru z veljavnimi prostorskimi planskimi akti. Leta
2008 pobud ni bilo. (ZEU..., 2003a; Oikos, d.o.o., 2009a; Ministrstvo za kmetijstvo...,
2012)
Karte 47: Berkovski Prelogi. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna
zemljišþa
4 Pozidana stavbna
zemljišþa
5 Druga kmetijska
raba
6 Najboljša kmetijska
zemljišþa
7 Ostala zemljišþa,
parcelne meje
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4.2.10. KOKORIýI
Karti 48: Kokoriþi.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2010.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Sliki 28, 29: Kokoriþi. Avtorica: Marija Likoviþ, 2005. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Opis: Kokoriþi so obcestno naselje v širokem ustju Šþavniške doline. Ležijo na 190 mnv
ob potoku Lipnici, veþinoma ob cesti Ljutomer - Sveti Jurij in njenem odcepu, ki na severu
vodi do zaselka Kokoriþki Prelogi Ti so statistiþno sestavni del naselja Kokoriþi, þeprav
ležijo v k.o. Logarovci. Relief je raven, naselje obdajajo njive in travniki ter na severni
strani gozd. Prevladuje mešana stanovanjska in kmetijska raba. Leta 1991 je bilo od 37-ih
gospodinjstev 28 kmeþkih; v kmetijstvu je prevladovala živinoreja. V Kokoriþkih Prelogih
kmetijsko zemljišþe meji na gozdnato teraso z gozdom Mlaþine med Šþavniško dolino in
Murskim poljem; v zaselku prevladujejo kmetijska gospodarstva. Kokoriþi se prviþ
omenjajo leta 1445 kot Kokonicz, in nato kot: Kokgoritsch. Ime je verjetno nastalo po
starešini Kokolu, L naj bi se spremenil v R. V naselju se nahaja neogotska kapela,
avtobusna postaja, ekološki otok, kmetijska zadruga in gasilski dom. V vaškem grbu je star
glasbeni instrument brümlice. (Roškar, Roškar, 2006; Krajevni leksikon..., 1995; ZEU...,
2003a; Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: V Kokoriþih je konec leta 2011 živelo 132 prebivalcev. Število prebivalstva
se je od prvega popisa prebivalstva leta 1869 zelo spreminjalo. Najveþje je bilo leta 1931
(152) in leta 1981 (149), najmanjše pa leta 1991 (128). Trenutno stagnira. Leta 2002 je bilo
v naselju 38 družin in leta 2011 46 gospodinjstev s povpreþno 2,9 þlani, prevladovala so
triþlanska (26 %) in dvoþlanska (23 %) gospodinjstva. Povpreþna starost 41,9 leta je bila
nižja kot v Obþini Križevci (43,3 leta). Indeks staranja je znašal 95,5 (Obþina Križevci:
142,2). (SURS, 2012)
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Grafikon 32: Kokoriþi. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
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b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: V strukturi rabe tal prevladujejo njive (74 %), trajni travniki (12 %), pozidana in
sorodna zemljišþa (8 %) ter gozd (3 %). Na preostalih 2,5 % površini naselja je raba
razliþna in vkljuþuje tudi ekstenzivne oz. travniške sadovnjake. V osrednjem in južnem
delu naselja prevladujejo njive, na JZ-nem, severnem in JV-nem robu pa venec pozidanih
in sorodnih zemljišþ s trajnimi travniki in travniškimi sadovnjaki. Manjše obmoþje gozda
se nahaja na SZ-u naselja. Gosteje je pozidan južni del naselja. (Ministrstvo za
kmetijstvo..., 2012)
Karta 49: Kokoriþi. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva
1300 Trajni travnik
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
2000 Gozd
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe
1500 Drevesa in grmiþevje
7000 Voda

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: S severno in vzhodno mejo naselje posega v obmoþje
Natura 2000 SCI Boreci (SI3000147) in ekološko pomembno obmoþje Boreci. Ob zahodni
meji naselja teþe potok Lipnica, ki je v tem odseku opredeljen kot tehniþno urejen vodotok.
V tem delu je za vodotok opredeljeno, da poplavlja, vendar tip poplav ni doloþen
(katastrofalna, pogosta, redka). Naselje leži na obmoþju, kjer se nahaja obsežen
vodonosnik takoj pod tankim pokrovom. Celotno obmoþje naselja je bilo hidromeliorirano
(Melioracija obmoþja Bolehneþici; osuševalni sistemi). Detajlno talno število za zemljišþa
se giblje med 36 in 50. V naselju se nahaja veþ enot kulturne dedišþine: Kokoriþi –
Domaþija Kokoriþi (EŠD 1219), Kokoriþi – Vaška kapela (EŠD 19969) in Kokoriþi –
Ivanjšiþeva hiša (EŠD 25041). (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Rob naselja glavnega zaselka na
jugu je izrazit. Pomembnejši križišþ ni, uliþni robovi niso izoblikovani. Dominanta v
prostoru je vaška kapelica. Arhitektura je tradicionalna in moderna. Kmetije so obiþajno
sestavljene iz pritliþne stanovanjske stavbe z mansardo, ki jo obdajajo pritliþna in visoka
gospodarska poslopja. Po veljavni namenski rabi se obmoþja stanovanj nahajajo na 13,4 %
površini naselja. Dejansko je pozidane 8 % površine naselja. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008)
je v naselju še 1,7 ha nepozidanih stavbnih zemljišþ. Po veljavni namenski rabi najboljša
kmetijska zemljišþa obsegajo 71,6 % površine naselja in druga kmetijska zemljišþa 11,6 %,
skupaj 83,2 % površine naselja. Dejanska kmetijska zemljišþa se razprostirajo na 87 %
površini naselja. V prihodnosti se bodo površine kmetijskih zemljišþ zmanjševale. Težnje
po spremembi namembnosti so skromne. V obdobju 1999 – 2008 je bilo sicer podanih
devet pobud za spremembo namembnosti, do leta 2004 osem in leta 2008 ena, vendar je pri
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vseh starejših šlo za gospodarska poslopja in pri eni dodatno za stanovanjski objekt, ki so
se usklajevali z dejanskim stanjem v prostoru. Pobuda za gradnjo stanovanjskega objekta
iz leta 2008 ni bila sprejemljiva. (ZEU..., 2003a; Oikos, d.o.o., 2009a; Ministrstvo za
kmetijstvo..., 2012)
Preglednica 25: Kokoriþi. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni površini
pobud:
Tla detajlnega števila v skupni površini
pobud:

1 (1.025,2 m2)
1 x gradnja stanovanjskega objekta
/
1. obmoþje kmetijskih zemljišþ: 0,05 %; 34. obmoþje kmetijskih zemljišþ: 99,9 %
Obmoþje tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom: 100,0 %;

Karte 50: Kokoriþi. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

Legenda:
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna zemljišþa
4 Pozidana stavbna zemljišþa
5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska zemljišþa
7 Ostala zemljišþa, parcelne
meje
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4.2.11. GAJŠEVCI
Karti 51: Gajševci.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2012.

Sliki 30, 31: Gajševci. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Avtor: Ignac Likoviþ, 2005.

Opis: Gajševci, ki so del k.o. Logarovci, so gruþasto naselje v Šþavniški dolini ob krajevni
cesti Radoslavci – Logarovci. Na severu in vzhodu meji na naselji v Obþini Križevci:
Logarovci in Grabe pri Ljut., na jugu in zahodu pa na naselja v Obþini Ljutomer:
Branoslavci, Radoslavci in Precetinci. Leži na 206 m visoki terasi, na rahlo dvignjenem
terenu JZ-no od Gajševskega jezera (66 ha, 41 % površine naselja). Ob severnem robu teþe
regulirana Šþavnica, ki se za jezom na vzhodu naselja izliva v jezero. Okoli jezera je
zgrajenih 10 ha nasipov. Glavni zaselek od dislociranih objektov ob Šþavnici loþi pas
gozda. Drugod naselje obdajajo njive in travniki. Naselje se prviþ omenja leta 1265 kot
Kalussen oz. Galaseyczen. Ime izhaja iz osebnega imena Goliš. Leta 1430 se v listinah
omenja strelski dvorec ter med letoma 1453 in 1469 obrambni stolp ali gradiþ Goliþan (v
gozdu zahodno od vaškega jedra), vidni so okopi. Regulacijska dela so se izvajala v letih
1972 in 1973, po obilnih poplavah Mure in Šþavnice. V naselju je gasilski dom. V vaškem
grbu je skala oziroma vrag na lanci. (Roškar, Roškar, 2006; Krajevni leksikon..., 1995;
ZEU..., 2003a, str. 53; Promitzer, 2010).
Prebivalstvo: Konec leta 2011 so imeli Gajševci 56 prebivalcev. Od prvega popisa
prebivalstva leta 1869 je bilo v najmanj prebivalcev leta 1869 (41) in najveþ leta 1961 (62).
Trenutno narašþa. Leta 2002 je bilo v naselju 11 družin in leta 2011 19 gospodinjstev s
povpreþno velikostjo 2,9 þlanov na gospodinjstvo. Najveþ gospodinjstev (30 %) je bilo
dvoþlanskih. Povpreþna starost 39,2 leti je bila nižja kot v Obþini Križevci (43,3 leta).
Indeks staranja je znašal 55,6 (Obþina Križevci: 142,2). (SURS, 2012)
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Grafikon 33: Gajševci. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: V naselju so najveþje vodne površine, ki obsegajo 43 % naselja, njiv je 21 %,
trajnih travnikov 17 %, gozda 13 % ter pozidanih in sorodnih zemljišþ 3 %. Na ostalih 2,3
% površini naselja je raba raznovrstna, med drugim vkljuþuje travniške sadovnjake in
površine z ostalimi trajnimi nasadi. Vodne površine z umetnim akumulacijskim
Gajševskim jezerom se nahajajo na vzhodu naselja. Jezero obdaja ozek pas trajnih
travnikov in na južnem robu pas gozda. Na jugu naselja je veþje sklenjeno obmoþje njiv.
Na SZ-u naselja 3,4 km dolgo strugo reke Šþavnice na severni strani obdajajo zatravljeni
nasipi in na južni strani veþja površina sklenjenega gozda z manjšim zaselkom. Južno od
gozda so veþje površine njiv. V bližini izliva Šþavnice v jezero se severno in južno, ob
gozdu, nahajata manjša zaselka. (Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Karta 52: Gajševci. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
7000 Voda, 1100 Njiva,
1300 Trajni travnik, 2000 Gozd,
3000 Pozidano in sorodno
zemljišþe, 1222 Ekstenzivni oz.
travniški sadovnjak,
1410 Kmetijsko zemljišþe v
zarašþanju, 1500 Drevesa in
grmiþevje, 1600 Neobdelano
kmetijsko zemljišþe,
1240 Ostali trajni nasadi.

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: Gajševsko jezero je opredeljeno kot naravna vrednota
in kot obþutljivo obmoþje zaradi evtrofikacije. Zaradi evtrofikacije je opredeljen kot
obþutljiv tudi vodotok Šþavnica. Šþavnica je glede na ureditev struge in brežin
klasificirana kot tehniþno urejen vodotok. Naselje leži na obmoþju, kjer se nahaja obsežen
vodonosnik takoj pod tankim pokrovom. Detajlno talno število za zemljišþa se giblje med
28 in 51. Na severnem robu naselju se nahaja enota kulturne dedišþine Gajševci – Utrjena
kopa (EŠD 1182). (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Vaški rob osrednjega zaselka je
izrazit, saj naselje obkrožajo gozd, njive in travniki. Ker je naselje od jezera loþeno s
pasom gozda, jezero iz naselja ni vidno. Dominanta v naselju je kapelica v središþu
naselja. Pomembnejših križišþ ni. Uliþni robovi so znaþilni samo za del naselja, drugod so
stavbe odmaknjene od prometnic. V najveþjem zaselku prevladujejo kmetije, samo
stanovanjske gradnje ni. Arhitektura je tradicionalna. Kmetije so sestavljene iz veþinoma
pritliþne stanovanjske stavbe z mansardo, ki jo obdajajo pritliþna in visoka gospodarska
poslopja. Obmoþja stavbnih zemljišþ obsegajo 3,9 % površine naselja, dejansko pa je
pozidane 3 % površine naselja. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še 1,3 ha
nepozidanih stavbnih zemljišþ, najveþ v južnem delu naselja. Po veljavni namenski tabi tal
je v naselju 10,2 % površin opredeljenih kot najboljša kmetijska zemljišþa in 25,4 % kot
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druga kmetijska zemljišþa, skupaj je 35,6 % kmetijskih zemljišþ. V dejanski rabi je nekaj
nad 38 % kmetijskih površin. V skladu z opredelitvijo v OPN Križevci se bodo v
prihodnosti dejanske kmetijske površine zmanjševale na raþun pozidanih zemljišþ oziroma
stanovanjskih obmoþij. Težnje po spremembi namembnosti so v naselju skromne. V
obdobju 1999 – 2008 so bile podane tri pobude za spremembo namembnosti, do leta 2004
tri (uskladitev stanja v prostoru – gospodarski objekt, gradnja stanovanjskega in
gospodarskega objekta) in leta 2008 ena veþjega obsega, o tej pobudi ni podatkov. Leta
2003 sta bila obravnavana dva predloga za poseg v prostor; eno ažuriranje stanja v
planskih aktih in en naþrtovani nov poseg. (ZEU..., 2003a; Oikos, d.o.o., 2009a;
Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Karte 53: Gajševci. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna zemljišþa

4 Pozidana stavbna zemljišþa
5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska zemljišþa
7 Ostala zemljišþa, parcelne meje
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4.2.12. GRABE PRI LJUTOMERU
Karti 54: Grabe pri Ljutomeru.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2010.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Sliki 32, 33: Grabe pri Ljutomeru.

Avtor: Ignac Likoviþ, 2005.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Opis: Grabe pri Ljut. so razloženo naselje v k.o. Kljuþarovci. Na zahodu, severu in vzhodu
meji na naselja Gajševci, Logarovci, Kljuþarovci pri Ljut. in Lukavci v Obþini Križevci ter
na jugu na naselji Cezanjevci in Branoslavci v Obþini Ljutomer. Južna in JV-na meja
naselja poteka po reki Šþavnici. Naselje leži v širokem ustju Šþavniške doline, na 181 mnv,
vzhodno od Gajševskega jezera, med Globetko in Šþavnico, ter severno od izliva Turje v
Šþavnico. Relief je raven, proti severu se rahlo dviguje v gozdno obmoþje. Naselje
obkrožajo njive, travniki ter na severu in vzhodu gozd. V naselju sta bili najdeni dve
kamniti sekiri ter bronasti predmeti iz obdobja kulture žarnih grobišþ. Prviþ je naselje
omenjeno leta 1265 kot Grabendorf, leta 1658 je postalo župnija1, leta 1704 pa so ga
izropali kruci. V vasi se nahajata neogotska kapela s strešnim stolpiþem, þebelnjak na
Slaviþevi domaþiji iz leta 1905 in gasilski dom. V bližini naselja, v sosednji obþini, se ob
vzhodni obali Gajševskega jezera nahaja manjši prostor za razliþne prireditve. Leta 1991 je
v naselju prevladovala živinoreja, pomembna je bila tudi športna konjereja. Z lego ob
Gajševskem jezeru naselje pridobiva turistiþno - rekreacijsko funkcijo, kar ugodno vpliva
na razvoj naselja. V vaškem grbu se pojavlja rak / dobra prilika. (Krajevni leksikon...,
1995, str. 151; ZEU..., 2003a; Roškar, Roškar, 2006; Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: Konec leta 2011 so imele Grabe pri Ljut. 121 prebivalcev. Od prvega popisa
leta 1869 je bilo najveþ prebivalcev ob popisu leta 1931 (133), najmanj pa leta 2001 (116).
Trenutno narašþa. Leta 2002 je bilo v naselju 36 družin in leta 2011 40 gospodinjstev s
povpreþno tremi þlani na gospodinjstvo, prevladovala so dvoþlanska (35 %). Povpreþna
1

Župnijo Grabe je od zelo zadolženega grofa Gašperja Draškoviþa prevzel Tomaž Ignacij Maurer, cesarjev svetovalec in tajni dvorni
kancler, ki je želel pomnožiti grašþinske dohodke (Promitzer, 2010).
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starost 38,7 leta je bila nižja kot v Obþini Križevci (43,3 leta). Indeks staranja je znašal
106,7 (Obþina Križevci: 142,2). (SURS, 2012)
Grafikon 34: Grabe pri Ljutomeru. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
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b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: V strukturi dejanske rabe tal predstavljajo njive 74 % površine naselja, gozd 12
%, trajni travniki 7 %, pozidana in sorodna zemljišþa 5 % in kmetijska zemljišþe v
zarašþanju 2 %. Na preostalih 1,1 % površini se pojavlja razliþna raba, med drugim tudi
ekstenzivni oz. travniški sadovnjaki. Na južni polovici naselja prevladujejo njive in gozd,
na severni pa pozidave s trajnimi travniki in njivami. Neobdelana kmetijska zemljišþa ter
površine z drevesi in grmiþevjem se pojavljajo ob melioracijskih kanalih. (Ministrstvo za
kmetijstvo..., 2012)
Karta 55: Grabe pri Ljutomeru. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva
2000 Gozd
1300 Trajni travnik
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
7000 Voda
1500 Drevesa in grmiþevje
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: Gajševsko jezero je opredeljeno kot naravna vrednota
in kot obþutljivo obmoþje zaradi evtrofikacije. Severno od naselja se nahaja obmoþje
Natura 2000 Boreci (SI3000147) in ekološko pomembno obmoþje Boreci. Severni del
naselja se nahaja na vodovarstvenem obmoþju virov pitne vode (2. in 3. režim). Naselje
leži na obmoþju, kjer se nahaja obsežen vodonosnik takoj pod tankim pokrovom. Zemljišþa
znotraj naselja in v bližnji okolici so bila hidromeliorirana (Melioracija Šþavniške doline –
obmoþje Cezanjevci II; Melioracija Logarovci; osuševalni sistemi). Detajlno talno število
za zemljišþa se giblje med 33 in 50. V naselju se nahaja veþ enot kulturne dedišþine: Grabe
pri Ljutomeru – Domaþija Grabe 16 (EŠD 1218), Grabe pri Ljutomeru – Domaþija
Slekovec (EŠD 25034) in Grabe pri Ljutomeru – Vaška kapela (EŠD 23023). (Oikos,
d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Rob naselja osrednjega zaselka
je izrazit, saj ga obkrožajo njivske ter travniške površine. Dominanta v naselju je vaška
kapelica. Proti jugu se odpira pogled na Gajševsko jezero. Pomembnejših križišþ ni. Ker so
stavbe veþinoma odmaknjene od prometnic, uliþnih robov ni. Pojavlja se tradicionalna in
moderna arhitektura. Prevladujoþe kmetije sestavljajo obiþajno pritliþna stanovanjska
stavba z mansardo ter pritliþna, a visoka gospodarska poslopja. Po veljavni namenski rabi
se obmoþja stanovanj nahajajo na 6,0 % površini naselja. Dejansko je pozidane 5 %
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površine naselja. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še 0,9 ha nepozidanih stavbnih
zemljišþ. Po veljavni namenski rabi najboljša kmetijska zemljišþa obsegajo 79,4 %
površine naselja in druga kmetijska zemljišþa 1,4 %, skupaj 80,9 % površine naselja.
Dejanska kmetijska zemljišþa se razprostirajo na 81 % površini naselja. Teženj po
spremembi namembnosti v naselju ni. V obdobju 1999 – 2008 je bila leta 2003
evidentirana le ena pobuda za spremembo namembnosti. Šlo je za uskladitev stanja
dejanskega stanja v prostoru s stanjem v prostorskih aktih. (ZEU..., 2003a; Oikos, d.o.o.,
2009a; Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Karte 56: Grabe pri Ljutomeru. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.
b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

Legenda
1 Sprejemljive
pobude
2 Pobude
3 Nepozidana
stavbna zemljišþa
4 Pozidana stavbna
zemljišþa
5 Druga kmetijska
raba
6 Najboljša
kmetijska zemljišþa
7 Ostala zemljišþa,
parcelne meje
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4.2.12. BUýEýOVCI
Karti 57: Buþeþovci.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2010.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Sliki 34, 35: Buþeþovci.

Avtorica: Marija Likoviþ, 2005.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Opis: Buþeþovci so gruþasto naselje na 191 m visoki ilovnati terasi na prehodu Murskega
polja v severno Radensko polje in v zahodno Šþavniško dolino. Nahaja se ob odcepu
lokalne ceste od regionalne ceste Ljutomer - Gornja Radgona in južno od trase avtoceste
A5 Maribor - Lendava. Na severu in jugi meji na naselja Zasadi, Vuþja vas, Stara Nova nas
in Dobrava v Obþini Križevci, na zahodu na naselji Selišþi in Kupetinci v Obþini Sveti
Jurij in na vzhodu na naselje Bunþani v Obþini Veržej. V vzhodnem delu, vzhodno od
železniške proge, prehaja kot zaselek Gorica v naselje Stara Nova vas, ki leži ob regionalni
cesti Ljutomer – Gornja Radgona, in v zahodnem delu kot zaselek v naselje Zasadi. Zaradi
teh dveh odstopanj, bi lahko naselje oznaþili kot razloženo. Naselje obkrožajo njive na
terasi in vlažni travniki pod ježo terase. Na terasastih obronkih griþevja na SZ uspeva
mešan gozd. Relief je raven, rahlo se dviguje proti zahodu v gozdnato obmoþje. V naselju
je bila najdena kamnita sekira. Prviþ se naselje omenja leta 1265 kot Wultschinsdorf. Pod
vplivom nemškega izgovora naj bi iz Vuþeþovci nastali Buþeþovci. Leta 1890 je bila v
središþu naselja zgrajena kapela, leta 1894 gasilski dom in leta 1898 kip sv. Jožefa na
kamnitem stebru. Leta 1991 so prevladovale kmetije, prebivalstvo pa se je veþinoma
preživljalo z živinorejo, pa tudi z delom v Radencih in Križevcih pri Ljut.. Vendar je delež
kmeþkih gospodarstev upadel, tako da ima naselje že dokaj nekmeþki videz. Kmetijska
gospodarstva so še prisotna, vendar v manjši meri (predvsem proti cesti Gornja Radgona –
Ljutomer). Znaþilne so kmeþke hiše s sadovnjakom (na primer Domaþija Kolbl) in skednji.
Na južnem robu naselja se nahaja farma perutnine, druga je umaknjena proti JZ-u. Ob
regionalni cesti Ljutomer – Gornja Radgona se v naselju statistiþno nahaja tudi podjetje
Vipoll d.o.o., Oprema za industrijo tekoþin, þeprav prostorsko gledano spada v naselje
Stara Nova vas. Na križišþu naselja z regionalno cesto Ljutomer – Gornja Radgona,
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vzhodno od nje, od leta 2011 obratuje bioplinarna podjetja Keter organica nova d.o.o.. V
naselju je urejeno nogometno igrišþe, ekološki otok, avtobusna postaja (ob križišþu ceste
Gornja Radgona – Ljutomer in lokalne ceste v Buþeþovce) in ob prikljuþku na avtocesto
bencinska þrpalka. V vaškem grbu je torba z malico (kajer). (Krajevni leksikon..., 1995;
ZEU..., 2003, str. 27; Roškar, Roškar, 2006; Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer, 2010).
Prebivalstvo: Konec leta 2011 so imeli Buþeþovci 275 prebivalcev. Število se od prvega
popisa leta 1869 ni veliko spreminjalo. Najmanj prebivalcev je imelo naselje leta 1869
(226), najveþ pa leta 1931 (281). Trenutno narašþa. Leta 2002 je imelo naselje 81 družin in
leta 2011 95 gospodinjstev s povpreþno 2,8 þlani. Najveþ (29,5 %) gospodinjstev je bilo
dvoþlanskih. Povpreþna starost 41,5 let je bila leta 2011 nižja od povpreþja Obþine
Križevci (43,3 leta); indeks staranja je znašal 110,6 indeksnih toþk (Obþina Križevci:
142,2). (SURS, 2012)
Grafikon 38: Buþeþovci. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: V naselju je njiv 56 %, gozda 20 %, pozidanih in sorodnih zemljišþ 10 %, trajnih
travnikov 8 % in kmetijskih zemljišþ v zarašþanju 3 %. Na preostali 2,3 % površini je raba
tal raznovrstna, med drugim se pojavljajo travniški sadovnjaki, vinogradi, ostali trajni
nasadi in rastlinjaki. JZ-ni del naselja je pod gozdom, po katerem poteka avtocesta A5
Maribor – Lendava. Avtocesta poteka po severnem robu naselja. V ostalem delu naselja
prevladujejo njivske površine. Poselitev je osredotoþena v osrednjem delu naselja. Obdana
je s površinami trajnih travnikov in travniških sadovnjakov. Na SV-u se med njivami
pojavljajo manjše površine gozda in trajnih travnikov. (Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Karta 58: Buþeþovci. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva, 2000 Gozd
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
1300 Trajni travnik
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
1500 Drevesa in grmiþevje
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe
7000 Voda
1211 Vinograd
1240 Ostali trajni nasadi, 1190 Rastlinjak

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: Naselje leži na obmoþju, kjer se v stikata dva
vodonosnika, in sicer obsežen vodonosnik takoj pod tankim pokrovom in manjši
vodonosnik z lokalnim in omejenimi viri podzemne vode. Hidromeliorirana zemljišþa so
južno in zahodno od glavnega zaselka (melioracijsko podroþje Virje – Vuþja vas;
osuševalni sistem) in ob vzhodnem robu naselja (severno od obmoþja podjetja Vipoll
d.o.o.). Detajlno talno število za zemljišþa se giblje med 45 in 75. V naselju je veþ enot
kulturne dedišþine: Buþeþovci – Znamenje sv. Jožefa (EŠD 1201), Buþeþovci – Osterþeva
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hiša (EŠD 25056), Buþeþovci – Šafariþeva hiša (EŠD 25031), Buþeþovci – Vaška kapela
(EŠD 23058) in Buþeþovci – Žitkova hiša (EŠD 25030). (Oikos, d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Rob naselja osrednjega zaselka
je izrazit, saj ga obkrožajo njivske ter travniške površine. Najpomembnejša dominanta je
kapelica v središþu naselja. Pomembnejše je križišþe glavne ceste Gornja Radgona –
Ljutomer in lokalne ceste v Buþeþovce. Vsa ostala križišþa predstavljajo stik ulic z lokalno
cesto v Logarovce. Lokalno cesto v Buþeþovce preseka železniška proga. Uliþni robovi so
znaþilni samo za del naselja, drugod so stavbe odmaknjene od prometnic. Arhitektura je
tradicionalna in moderna. Stanovanjske stavbe so veþinoma pritliþne z mansardo,
gospodarska poslopja pa so veþinoma pritliþna in visoka. Naselje nima hodnika za pešce,
je pa le-ta obojestransko urejen preko avtocestnega nadvoza (cesta proti naselju Zasadi) in
ob glavni cesti Gornja Radgona - Ljutomer. Zaradi bližine avtoceste Maribor – Lendava,
odprte za promet od leta 2008 se položaj naselja spreminja. Iz periferne anonimnosti je
vedno bolj prepoznavno po usmeritvi v prometne, industrijske in storitvene dejavnosti,
zaradi katerih postaja pomembno na obþinski in regionalni ravni.
Karte 59: Buþeþovci. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna
zemljišþa
4 Pozidana stavbna
zemljišþa
5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska
zemljišþa
7 Ostala zemljišþa,
parcelne meje
8 Avtocesta,
9 Železnica

Obmoþja stavbnih zemljišþ obsegajo 7,6 % površine naselja in obmoþja prometne
infrastrukture 7,0 % (za 1 % površine ni podatka), dejansko je pozidane 10 % površine
naselja, vendar velik del le – te pripada tudi pozidavam v zvezi z avtocesto in obrtno –
servisno cono ob avtocesti. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še 7,8 ha nepozidanih
stavbnih zemljišþ, od tega je 4,3 ha površin namenjenih ureditvi gospodarske cone. Po
veljavni namenski rabi tal je 62,9 % površin opredeljenih kot najboljša kmetijska zemljišþa
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in 1,3 % kot druga kmetijska zemljišþa. V dejanski rabi je nekaj nad 65 % kmetijskih
površin in kmetijskih površin v zarašþanju pa je okoli 3 %. V skladu z opredelitvijo v OPN
Križevci se bodo v prihodnosti obmoþja poselitve in infrastrukture poveþevale na raþun
kmetijskih zemljišþ v zarašþanju ter kmetijskih zemljišþ, tudi kvalitetnih. Teženj po
spremembi namembnosti v naselju so zelo velike. V obdobju 1999 – 2008 je bilo v naselju
evidentiranih 27 pobud za spremembo namembnosti, do leta 2004 dvajset in leta 2008
sedem. Do leta 2004 je bilo med pobudami najveþ takih (10), ki so bile povezane z
ureditvijo obrtno servisne cone Buþeþovci ob regionalni cesti Ljutomer – Gornja Radgona
in prikljuþku na avtocesto 5 Maribor – Lendava. Ostale pobude (4) so se nanašale na
gradnjo stanovanjskih objektov in gospodarski objekt (1). Zaradi bližine cestne
infrastrukture je bil interes s strani potencialnih investitorjev velik; vsa zemljišþa so bila
zelo hitro oddana investitorjem. Leta 2008 so se pobude nanašale tako na gradnjo
stanovanjskih objektov kot v zvezi z gospodarskimi dejavnostmi; delno sprejemljiva je bila
le ena pobuda v zvezi s širitvijo v naselju že obstojeþe proizvodne dejavnosti.
Preglednica 26: Buþeþovci. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

7 (57.229,0 m2)
2 x gradnja stanovanjskega objekta, 1 x pobuda za gradnjo stanovanjskega in gospodarskega
objekta, 2 x sprememba namembnosti v zemljišþe za gradnjo, 1 x obrtna cona, 1 x širitev
proizvodnje.
1 x delno sprejemljiva pobuda (širjenje že obstojeþe proizvodne dejavnosti). Obrtno industrijska cona v naselju Buþeþovci je še prazna, tako da njena širitev ni sprejemljiva.
99,9: na najbolj kvalitetna kmetijska zemljišþa 62,1; na 14. in 15. obmoþje kmetijskih
zemljišþ 37,9 %.
75,2 % na obmoþju tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom; 24,8 % na obmoþju tal z
velikim oz. zelo velikim pridelovalnim potencialom.
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4.2.14. VUýJA VAS
Karti 60: Vuþja vas.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2010.

Slika 36, 37: Vuþja vas. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Avtorica: Marija Likoviþ, 2005.

Opis: Vuþja vas je gruþasto naselje na severu Obþine Križevci in je njeno najveþje naselje.
Leži na 193 m visoki Murini terasi, na prehodu Spodnjega Murskega polja v Radensko
polje, ob cesti Ljutomer - Gornja Radgona, na stiku terase in poplavnih logov ob reki Muri.
nahaja. Na severu meji na naselje Hrastje - Mota v Obþini Radenci, na vzhodu na naselje
Krog v Mestni Obþini Murska Sobota, na JV-u na naselje Bunþani v Obþini Veržej ter na
jugu in zahodu na naselji Buþeþovci in Zasadi v Obþini Križevci. Pripadata mu zaselka
Leskovec zahodno od železnice Ljutomer - Gornja Radgona in Hrastika ob Muri. Relief je
raven, naselje z vseh strani obkrožajo njive in travniki. Ob južnem robu naselja poteka
avtocesta A5. Naselje se prviþ omenja leta 1265 kot Wultschinsdorf. Po nekaterih virih naj
bi bilo leta 1445 tako imenovano naselje Buþeþovci. V bližini ali na obmoþju današnje
Vuþje vasi pa naj bi se nahajalo naselje Oppendorf, ki je vzporedno ime za Vuþjo vas in se
je sþasoma izgubilo. Ime Vuþja vas naj bi bila izpeljanka za »Volþinjo ves« po županu
Volþinu, njegov priimek izhaja iz besede volk. Vuþjo vas so veþkrat hudo prizadele vojne
in vpadi Ogrov, Turkov, hajdukov in krucev. Leta 1605 so ogrski uporniki iz vasi odpeljali
vse prebivalce z vseh 41 kmetij v naselju. Leta 1681 je bil v zahodnem delu naselja v smeri
proti Zasadov, sredi njivskih površin, postavljen baroþni kip sv. Roka, v spomin umrlih za
kugo v letih 1680 – 1681. Leta 1876 je bila na križišþu sredi vasi postavljena kapela v
neogotskem slogu in z baroþnim kipom Ecce Homo1, leta 1885 kip Marije v vogalni niši
kmeþke hiše in leta 1906 šolsko poslopje, štirirazrednica za dvorazredni pouk. Šolo so do
leta 1984 obiskovali otroci iz Vuþje vasi, Buþeþovcev in Zasadov. Trenutno je preurejena v
stanovanjski objekt. Po zaprtju šole so otroci obiskovali osnovno šolo v Križevcih pri Ljut.
ali pa pri Svetem Juriju. Leta 1991 je bila glavna kmetijska dejavnost živinoreja, nekmeþka
1

Leta 1996 je bila kapela na novo zgrajena.
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delovna sila pa je bila veþinoma zaposlena v Križevcih pri Ljut.. Kmetijska dejavnost je še
vedno zelo prisotna. Naselje ima urejen hodnik za pešce s kolesarsko stezo, gasilski dom,
avtobusno postajo in nogometno igrišþe. Je zelo prometno in obremenjeno s tovornim
prometom. Pozidava se nahaja vzhodno od regionalne ceste in železnice Ljutomer - Gornja
Radgona. V vaškem grbu je mak. (Krajevni..., 1995, str. 424; ZEU..., 2003; Roškar,
Roškar, 2006; Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: Konec leta 2011 je imela Vuþja vas 252 prebivalcev. Od prvega popisa
prebivalstva je imelo najveþ prebivalcev leta 308 in najmanj leta 1991 (244). Trenutno
število rahlo narašþa. Leta 2002 je bilo v naselju 73 družin in leta 2011 87 gospodinjstev s
povpreþno 2,9 þlani. Prevladovala so dvoþlanska gospodinjstva (29 %). Povpreþna starost
prebivalstva 41,8 let je bila nižja kot je znašalo povpreþje v Obþini Križevci (43,3 leta),
prav tako je bil ugodnejši indeks staranja s 104,5 indeksnimi toþkami (Obþina Križevci:
142,2). (SURS, 2012).
Grafikon 39: Vuþja vas. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida (1. 1. 2011).
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Raba tal: V dejanski rabi tal baselja je najveþ njiv (57 %), gozda (23 %), trajnih travnikov
(9 %) ter pozidanih in sorodnih zemljišþ (7 %). Na preostali 4,1 % površine se pojavlja še
druga raznovrstna raba. Na zahodu naselja so nesklenjene gozdne površine poplavnih
ravnic ob Muri, na vzhodu pa sklenjene površine mešanega bukovega gozda. Vmes so
obširna njivska obmoþja. Ob regionalni cesti Ljutomer – Gornja Radgona je obmoþje
pozidano. Na JV-nem robu poteka avtocesta 5 Maribor – Lendava ter obvoznica Cogetinci
– Vuþja vas. Razpršena poselitev se v obliki zaselkov pojavlja zahodno od železnice.
Karta 61: Vuþja vas. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
1100 Njiva, 2000 Gozd, 1300
Trajni travnik, 3000 Pozidano in
sorodno zemljišþe, 1500 Drevesa
in grmiþevje, 1410 Kmetijsko
zemljišþe v zarašþanju, 1600
Neobdelano kmetijsko zemljišþe,
1222 Ekstenzivni oz. travniški
sadovnjak, 7000 Voda, 1180
Trajne rastline na njivskih
površinah, 1240 Ostali trajni
nasadi, 1211 Vinograd, 1190
Rastlinjak.

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Varstveni in drugi režimi v naselju: V vzhodnem delu naselja je opredeljeno ekološko
pomembno obmoþje Mura – Radmožanci in vodovarstveno obmoþje (3. režim). Veþji del
naselja leži na obmoþju, kjer se nahaja obsežen vodonosnik takoj pod tankim pokrovom.
Obmoþje naselja je bilo hidromeliorirano (Melioracija podroþje Virje – Vuþja vas in
Melioracija obmoþja Kozarica – Virje II; osuševalni sistemi). Detajlno talno število za
zemljišþa se giblje med 42 in 50. V naselju se nahaja veþ enot kulturne dedišþine: Vuþja
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vas – Vaška kapela (EŠD 14858) in Vuþja vas – Znamenje sv. Roka (EŠD 1209). (Oikos,
d.o.o., 2009a)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Rob naselja je izrazit predvsem
na zahodni in vzhodni strani naselja. Dominanta v naselju je kapelica. Pomembnejša so
križišþa lokalnih cest z glavno cesto Ljutomer – Gornja Radgona. Ostala križišþa so
stiþišþa ulic oziroma lokalnih cest. Naselje ima izoblikovan uliþni rob predvsem ob glavni
cesti Ljutomer – Gornja Radgona. Arhitektura je tradicionalna in moderna. Kmetije so
sestavljene iz pritliþne stanovanjske stavbe z mansardo, ki jo obdajajo pritliþna in visoka
gospodarska poslopja. Položaj naselja je iz prehodne prometne lege preraslo v pomembno
prometno – industrijsko vozlišþe tako tako na obþinski kakor tudi na regionalni ravni. Z
izgradnjo avtoceste se je naselje loþilo od ostalega dela obþine. Širitve ob regionalni cesti
niso veþ možne, težnja širjenja poselitve se usmerja na vzhodi del naselja. Obmoþja
stavbnih zemljišþ obsegajo 4,5 % površine naselja in obmoþja prometne infrastrukture 3,4
%. Dejansko je pozidane 7 % površine naselja. Velik del pozidane površine pripada k
pozidavam v zvezi z avtocesto in obvoznico. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v naselju še
1,4 ha nepozidanih stavbnih zemljišþ. Po veljavni namenski rabi tal je 57,4 % površin
opredeljenih kot najboljša kmetijska zemljišþa in 11,4 % kot druga kmetijska zemljišþa,
skupaj je za kmetijska zemljišþa prihranjene 68,8 % površine naselja. V dejanski rabi je
nekaj 66 % kmetijskih površin. V skladu z opredelitvijo v OPN Križevci se bodo v
prihodnosti obmoþja poselitve in infrastrukture poveþevale na raþun drugih kmetijskih
zemljišþ. Teženj po spremembi namembnosti v naselju so zelo velike, saj zaradi novega
prometnega položaja pridobiva nove funkcije: prometne, energetske in proizvodne. V
obdobju 1999 – 2008 je bilo v naselju evidentiranih 27 pobud za spremembo namembnosti,
do leta 2004 devetnajst in leta 2008 osem. Pobude za spremembo namembnosti do leta
2004 so se nanašale na uskladitev stanja v zvezi z gospodarskimi objekti (8) in na nove
posege v prostor v zvezi z gradnjo stanovanjskih (6), gospodarskih (3) in poslovnih
objektov (1) ter v zvezi z ureditvijo ribnika (1). Leta 2008 so bile v celoti sprejemljive tri
pobude (širjenje kmetijske dejavnosti, skladno z razvojnimi cilji obþine), ena je bila
sprejemljiva delno, pri eni pa je šlo za uskladitev stanja v prostoru. Do pobude za širitev
obrtne cone opredelitve še ni. (ZEU..., 2003; Oikos, d.o.o., 2008)
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Karte 62: Vuþja vas. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

.Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna zemljišþa
4 Pozidana stavbna zemljišþa

5 Druga kmetijska raba
6 Najboljša kmetijska zemljišþa
7 Ostala zemljišþa, parcelne meje
8 Avtocesta,
9 Železnica

Preglednica 27: Vuþja vas. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:

Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

8 (51.750,3 m2)
2 x gradnja stanovanjskega objekta, 1 x ureditev manjšega gostinskega obrata in kmeþke
tržnice, 1 x širitev obrtne cone, 3 x širjenje kmetijske dejavnosti (gradnja govejega hleva
ob izselitvi iz urbanega okolja, urejanje manipulativnega prostora za kmetijo, sprememba
namembnosti iz gozda v kmetijsko zemljišþe), 1 x pobuda za uskladitev z dejanskim
stanjem v prostoru.
1 x delno sprejemljiva, 1 x uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru, 3 x sprejemljive
(širjenje kmetijske dejavnosti, skladno z razvojnimi cilji obþine). Do širitve obrtne cone
opredelitve še ni.
68,7 % na najbolj kvalitetna kmetijska zemljišþa; 41,9 % na 14. in 15. kmetijsko zemljišþe.
94,3 % na obmoþju tal z velikim oz. zelo velikim pridelovalnim potencialom; 2,9 % na
obmoþju tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom.
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4.2.15. DOBRAVA
Karti 63: Dobrava.
a) Splošni prikaz. Vir: Geopedia, 2010.

Sliki 38, 39: Dobrava. Kmetijsko gospodarstvo.

b) Prikaz stavb na DKN. Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.

Poselitev ob gozdu Mlaþine.

Avtorica: Marija Likoviþ, 2005.

Opis: Dobrava je manjše razloženo obcestno vaško naselje v k.o. Stara Nova vas, ki ga
gradijo posamezne kmetije. Na zahodu meji na naselje Selišþi v Obþini Sveti Jurij, na
severu SV-u in JV-u na naselja Buþeþovci, Stara Nova vas in Iljaševci, ter na JV-u in jugu
na naselji Kokoriþi in Berkovski Prelogi v Obþini Križevci. Leži na 198 m visoki ilovnati
terasi Murskega polja, ob odcepu lokalne ceste od regionalne ceste Ljutomer - Gornja
Radgona, vzhodna meja poteka naselja poteka vzdolž železniške proge. Relief je raven,
rahlo se dviguje proti zahodu. Na zahodu in jugu ga obkroža gozd, na severu in vzhodu pa
njive in travniki. Prviþ se omenja leta 1341 v toponimu Chrevczen et Aich kot del naselja
Križevci pri Ljut.. Do leta 1948, ko je postalo samostojno naselje, je pripadalo naselju
Stara Nova vas. Leta 1991 so se prebivalci ukvarjali s kmetijstvom, predvsem z živinorejo.
Zemljiška posest je razdrobljena. Med leti 1994 – 1999 se je naselje uvršþalo med
demografsko ogrožena obmoþja Slovenije. V gozdu Mlaþine, na zadnjih vzpetinah
Kapelskega grebena, med Dobravo in Kokoriþi, se nahajata dve rimski gomili. V vasi se
nahajajo vaška kapela in vodnjak. Trte so posejane neposredno ob hiši. V vaškem grbu je
goba. (Krajevni..., 1995, str. 114; ZEU..., 2003, str. 29; Oikos, d.o.o., 2009a; Promitzer,
2010)
Prebivalstvo: Konec leta 2011 je imela Dobrava 66 prebivalcev. Med letoma 1869 in 1931
je število narašþalo (od 50 do 78), sledilo je upadanje in stagnacija, trenutno rahlo narašþa.
Leta 1991 so bila vsa gospodinjstva (14) kmeþka, delež kmeþkega prebivalstva upada. Leta
2002 je imelo naselje še vedno 14 družin, leta 2011 pa je bilo registriranih že 22
gospodinjstev s povpreþno 2,8 þlani; 32 % jih je bilo triþlanskih in 27 % štiriþlanskih. Leta
2011 je bila povpreþna starost prebivalcev 36,0 let, in je bila ugodnejša kot v Obþini
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Križevci (43,3 let), prav tako indeks staranja, ki je v naselju znašal 57,1 indeksnih toþk, v
Obþini Križevci pa 142,2. (ZEU..., 2003, str. 29; SURS, 2012).
Grafikon 40: Dobrava. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida za leto 2011.
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
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Varstveni in drugi režimi v naselju: Naselje leži na obmoþju obsežnega vodonosnika takoj
pod tankim pokrovom. Detajlno talno število za zemljišþa je 45. JV-ni in južni del naselja
se uvršþa v EPO Boreci ter v Natura 2000 - Boreci SCI. V naselju je enota kulturne
dedišþine Dobrava pri Stari Novi vasi – Vaška kapela (EŠD 20006) in spomenik Dobrava
pri Stari Novi vasi - Rimski gomili. (Oikos, d.o.o., 2009a)
Raba tal: V rabi tal prevladuje gozd (51 %), njive (39 %) in trajni travniki (6 %). Pozidana
in sorodna zemljišþa obsegajo 1,7 % površine naselja. Preostali del naselja (1,2 %) je pod
razliþno rabam.
Karta 64: Dobrava. Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom).
Legenda:
2000 Gozd
1100 Njiva
1300 Trajni travnik
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju
1500 Drevesa in grmiþevje
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe
7000 Voda.

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012.

Na obširnejšem južnem delu naselja prevladuje gozd, na manjšem severnem delu pa njive s
trajnimi travniki. Obcestna nesklenjena pozidava se nahaja v severnem delu naselja, ob
meji z gozdom ter manjši del na gozdnatem južnem robu naselja. (Ministrstvo za
kmetijstvo..., 2012)
Naþrtovanje poselitve z vidika varstva kmetijskih zemljišþ: Vaški rob je zaradi obdajajoþih
njiv in travnikov izrazit. Zaradi veþjega števila enakovrednih križišþ se uliþni rob pojavlja
le v delu naselja, drugje so stavbe odmaknjene od prometnic. Dominanta je kapelica v
središþu naselja. Prevladuje tradicionalna arhitektura, nekaj je tudi nekmetijske
stanovanjske novogradnje. Kmetije obsegajo pritliþne stanovanjske stavbe z mansardo ter
pritliþna, visoka gospodarska in/ali pomožna poslopja. SV-no se v naselju Buþeþovci
nahaja perutninska farma. Najbolj privlaþni so pogledi proti zahodu, Šþavnici in
griþevnatemu svetu Precetinšþaka. Ureditveno obmoþje Dobrave obsega en veþji otok ter
tri manjše otoke poselitve. Dva manjša se nahajata zahodno od glavne poselitve in eden
vzhodno. Obmoþja stavbnih zemljišþ obsegajo 1,9 % površine naselja, dejansko je
pozidanega 1,7 % ozemlja, po oceni podjetja Oikos, d.o.o. (2008) je tako v naselju še 1,5
ha nepozidanih stavbnih zemljišþ, najveþ v osrednjem delu glavnega poselitvenega otoka.
46,3 % površine naselja je v OPN opredeljenega kot obmoþje najboljših kmetijskih
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zemljišþ, v dejanski kmetijski rabi je 45 % površine naselja. Težnje po spremembi
namembnosti v naselju so zmerne. V obdobju 1999 – 2008 je bilo evidentiranih šest pobud
za poseg v prostor, tri do leta 2004 in tri leta 2008. Razpršene so po celotnem naselju.
Sprejemljive so bile tri (2004: dve uskladitvi z dejanskim stanjem v prostoru) in delno ena
(2008: gradnja kmetijskih objektov za širjenje kmetijske dejavnosti). (ZEU..., 2003; Oikos,
d.o.o., 2009a)
Karte 65: Dobrava. Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal.

b) Namenska raba tal.

Legenda

Legenda

c) Pobude leta 2008.

d) Nepozidana stavbna zemljišþa.

Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna
zemljišþa
4 Pozidana stavbna
zemljišþa nad 5000 m2
5 Druga kmetijska
zemljišþa
6 Najboljša kmetijska
zemljišþa
7 Ostala zemljišþa s
parcelnimi mejami.

Preglednica 28: Dobrava. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni
površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni
površini pobud:

3 (6.053,5 m2)
2 x gradnja stanovanjskega objekta, 1 x gradnja kmetijskih objektov (silos, hlev).
Delno sprejemljiva gradnja kmetijskih objektov (širjenje kmetijske dejavnosti).
56,2 % na najbolj kvalitetna kmetijska zemljišþa.
56,2 % na obmoþju tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom; 43,8 % na obmoþju tal z
nizkim pridelovalnim potencialom.
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4.2.16. ZASADI
Karti 66: Zasadi. a) Splošni prikaz.

Vir: Geopedia, 2010.
Sliki 40, 41: Zasadi. Avtorica: Marija Likoviþ, 2005.

b) Prikaz stavb na DKN.

Vir: Oikos, d.o.o., 2009a.
Vir: Oikos d.o.o., 2008.

Opis: Zasadi so razpotegnjeno obcestno vaško naselje na SZ-u Obþine Križevci. Na SV-u
meji na Vuþjo vas, na jugu na Buþeþovce, na zahodu na naselje Kupetinci v Obþini Sveti
Jurij ob Šþavnici ter na SZ in severu na naselji Murski vrh in Hrastje – Mota v Obþini
Radenci. Leži na reliefno razgibanem, okoli 250 m visokem terasastem slemenu nad
Murskim poljem, na vzhodnem obrobju Kapelskih goric. Je najvišje in najmanjše naselje v
Obþini Križevci, edino, ki leži na griþevju. Veþinoma je obdano z mešanimi bukovimi
gozdovi, zemljiška posest je razdrobljena in raba tal pestra. Prviþ se omenja leta 1443 kot
Neusatz, kar nakazuje da je mlajšega nastanka. Verjetno je nastalo ob umiku prebivalcev
poplavljenih nižin na bližnji vzpeti svet. Pred prvo svetovno vojno je v vasi uspevalo
vinogradništvo v lasti devetih kmetov iz Buþeþovcev. Uniþila ga je perenospora, zaradi
katere so leta 1910 viniþarji vas zapustili. Dodaten vir dohodka je predstavljalo obþasno
delo na velikih kmetijah v Buþeþovcih, Vuþji vasi ali v Hrastja – Moti, kar je po drugi
svetovni sþasoma zamrlo. Uveljavil se je mešan tip kmetijstva s poljedelstvom in mleþno
govedorejo, danes pa kmetijska dejavnost obsega živinorejo, poljedelstvo in v manjšem
obsegu vinogradništvo. Prebivalci so se zaposlovali v Križevcih pri Ljut. (Križevske
opekarne), v Ljutomeru (Mizarstvo Ljutomer id.) in v Radencih (Radenska), danes v
Murski Soboti, Avstriji in drugod. Naselje je po dejavnosti mešano stanovanjsko gospodarsko. Zaradi šolanja in zaposlitve se je veliko mladih izselilo v osrednjo Slovenijo
ali tujino (Nemþijo), tako da se je število prebivalcev od leta 1961 (109 prebivalcev) do
leta 2001 (54 prebivalcev) prepolovilo. Do druge svetovne vojne sta v vasi delovala
gostišþe in trgovina, do konca 1980-ih let le še trgovina na jugu vasi. Zaradi pomanjkanja
virov pitne vode so do izgraditve lastnega vodovoda leta 1972 prebivalci deževnico lovili
in jo usmerjali v mlake. Pitno vodo so pridobivali v studencih v gozdu ali na robu gozda.
Leta 1940 so domaþini postavili vaško kapelico. Med domaþijami se nahajajo vinske kleti
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in poþitniške hiše. Stare panonske viniþarije s sadovnjaki nadomešþajo novejše gradnje. V
vaškem grbu je 'vuþja taca'. (Krajevni..., 1995; ZEU..., 2003, str. 29; Oikos, d.o.o., 2009a;
Promitzer, 2010)
Prebivalstvo: Konec leta 2011 je v Zasadih živelo 55 prebivalcev ali 88,6 prebivalcev /
km2 (Obþina Križevci: 80,7 preb/km2). Od prvega popisa leta 1869 se je število
prepolovilo; upadati je zaþelo po letu 1961. V obdobju 2001 - 2011 je stagniralo, trenutno
rahlo narašþa. Leta 2002 je v naselju živelo 13 družin, leta 2011 pa 21 gospodinjstev s
povpreþno 2,6 þlani. Prevladujejo dvoþlanska gospodinjstva (43 %) Leta 2011 je bila
povpreþna starost 40,9 let ugodnejša kot je znašalo povpreþje obþine (43,3 let), prav tako
indeks staranja s 66,7 indeksnimi toþkami (Obþina Križevci: 142,2). (SURS, 2012)
Grafikon 41: Zasadi. Prebivalstvo. Vir podatkov: SURS, 2012.
a) Starostna piramida za leto 2011
b) Gibanje števila prebivalcev (1869 – 2011).
85 +
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Zasadi
Število prebivalcev v obdobju 1869 - 2011

Zasadi
(leto 2011)

120
100
80
60
40
20
0
6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

109

100

108

109

103

89

71

54

55

1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Raba tal: Raba tal je mozaiþna: gozda je 36 %, njiv 35 %, travnikov 18 %, ekstenzivnih travniških sadovnjakov 5 % ter pozidanih in sorodnih zemljišþ 5 %. Vinogradov je 0,77 ha,
nahajajo se v višjem zgornjem delu vasi. Med nesklenjeno obcestno pozidavo na slemenu
se travniški sadovnjaki izmenjujejo z njivami, travniki oziroma pašniki, ki se levo in desno
od lokalne ceste spušþajo proti mokrotnim grabam. (Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012)
Varstveni in drugi režimi: Zahodni del naselja sega na ekološko pomembno obmoþje
Stanetinski in Kupetinski potok, kjer teþe Kupetinski potok, opredeljen kot delno naravni in
delno kot tehniþno urejen vodotok. Celotno naselje leži na vodovarstvenem obmoþju 3.
režim, na obmoþju vodonosnika z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode, na
hidromelioriranem obmoþju Melioracija podroþje Virje – Vuþja vas in Melioracija
obmoþja Kozarica – Virje II (osuševalni sistemi) ter na obmoþju visoko-zašþitnih
protierozijskih ukrepov. Detajlno talno število za zemljišþa je 42. Enota kulturne dedišþine
Zasadi pri Vuþji vasi – Vaška kapelica se nahaja v osrednjem delu naselja. Naselje leži v
obmoþju kompleksno varstvo kulturne dedišþine Kapelske gorice, ki je nacionalno
pomembno krajinsko obmoþje.
Naþrtovanje poselitve in varstvo kmetijskih zemljišþ: Vaški rob je izrazit, ponekod je
izoblikovan uliþni rob. Dominanta je vaška kapelica v osrednjem delu naselja, v bližini je
Si.mobilov oddajnik. Predvsem v zgornjem delu naselja je nekaj manjših nevzdrževanih
objektov, v južnem delu, kjer se nahaja nova avtobusna postaja, se oblikuje obmoþje
novejših stanovanjskih hiš. 9,5 % površin naselja je v namenski rabi obmoþij stavbnih
zemljišþ, dejansko je pozidanega 5 % površine naselja. Po oceni Oikos, d.o.o. (2008) je v
naselju še 1 ha nepozidanih stavnih zemljišþ, najveþ v spodnjem delu naselja. Zaradi
nagnjenosti tal k plazenju, ozkega slemena ter ozke obcestne slemenske pozidave z ozko
cesto bi bila pri zgošþevanju poselitve potrebna previdnost. Po namenski rabi 55,6 %
površine naselja opredeljene kot druga kmetijska zemljišþa, v dejanski rabi je 58 %
kmetijskih površin. Glede na opredelitve v namenski rabi zemljišþ se bodo zmanjševale
manj kvalitetne kmetijske površine in poveþevale pozidane. Veþjih teženj po spremembi
namembnosti v naselju ni. V obdobju 1999 - 2004 sta bila v naselju evidentirani dve
pobudi za poseg v prostor, leta 2008 le ena. Vse so se nahajala na križišþu na jugu naselja.
Ena pobuda (2004: uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru) je bila sprejemljiva v celoti
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in ena delno (2008: zaokroževanje obmoþja stavnih zemljišþ). (ZEU..., 2003, str. 29 – 69;
Oikos, 2008)
Karte 67: Zasadi. Vir: a) Ministrstvo za kmetijstvo..., 2012. b) in c) Vir: Oikos, d.o.o., 2008 -2011.
a) Dejanska raba tal leta 2012 (z grafikonom) leta 2012.

a) Legenda
2000 Gozd, 1100 Njiva,
1300 Trajni travnik,
3000 Pozidano in sorodno zemljišþe,
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak,
1211 Vinograd,
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišþe,
1410 Kmetijsko zemljišþe v zarašþanju,
1500 Drevesa in grmiþevje, 7000 Voda.

Karti 68: Zasadi.

b) Legenda

a) Pobude leta 2008.

b) Dejanska raba tal leta 2008.

c) Namenska raba tal.

Legenda

b) Nepozidana stavbna zemljišþa.

Legenda
1 Sprejemljive pobude
2 Pobude
3 Nepozidana stavbna
zemljišþa
4 Pozidana stavbna
zemljišþa nad 5000 m2
5 Druga kmetijska zemljišþa
6 Najboljša kmetijska
zemljišþa
7 Ostala zemljišþa s
parcelnimi mejami.

Preglednica 29: Zasadi. Pobude za spremembo namembnost leta 2008. Vir: Oikos, d.o.o., 2008.
Število (površina) pobud:
Vrsta pobud:
Sprejemljivost pobud:
Kmetijska zemljišþa v skupni površini pobud:
Tla detajlnega števila v skupni površini pobud:

1, 2747,5 m2
Gradnja stanovanjskega objekta
Delno sprejemljiva (zaokrožitev stavbnih zemljišþ).
99,1 % (2.722,0 m2) na 28. obmoþju kmetijskih zemljišþ.
Obmoþja tal s srednje velikim pridelovalnim potencialom
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5.

ZAKLJUýEK

Namen diplomske naloge je na podlagi analize stanja v prostoru in pregleda razvojnih in
prostorskih dokumentov podati pregled možnih smernic bodoþega trajnostnega razvoja
poselitve v Obþini Križevci, kjer so glavni omejitveni dejavnik razvoja poselitve kvalitetna
kmetijska zemljišþa.
V obþini se pojavljata dva pomembnejša tipa poselitve. Prvi je poselitvena os ob regionalni
cesti Ljutomer – Gornja Radgona na višji terasi Murskega polja, južno od avtoceste A5
Maribor – Lendava. Naselja tega obmoþja so starejšega nastanka, gosteje poseljena,
obcestna in sklenjena ter z veþjim odstotkom moderne gradnje. Tu so skoncentrirane
gospodarske in družbene dejavnosti obþine. Najpomembnejše naselje je obþinsko središþe
Križevci pri Ljutomeru. Drugi poselitveni tip je mlajši, redkeje poseljen in razpršen.
Pojavlja se na zahodnem, južnem in severnem delu obþine, pretežno v dolini Šþavnice ter
manjši del na obrobju Kapelskih goric. Znaþilna so kmetijska gospodarstva z ohranjeno
tradicionalno arhitekturo.
Na prvi dan leta 2012 je imela obþina 3.772 prebivalcev. V razvojnem programu si je
zadala za cilj, da bi število poveþala na 4.000 do leta 2014. Ker ima prebivalstvo negativen
naravni prirast, si prizadeva izboljšati kakovost bivanja s prostorskimi ureditvami, ki bi
ugodno vplivale na odloþitev potencialnih priseljencev za priselitev v obþino. Uredila je
obmoþja obrtno - gospodarskih con (Buþeþovci – Vuþja vas, omejeno v Borecih in
Kljuþarovcih) in cone za gradnjo modernih stanovanjskih stavb (veþinoma na višji Murski
terasi okoli obþinskega središþa). Locirala jih je tam, kjer je bila taka gradnja že prisotna.
Izven stanovanjskih con pa se poselitev usmerja v nepozidana stavbna zemljišþa znotraj
meja poselitvenega obmoþja in v prenovo stavbnega fonda. Prednost ima notranji razvoj
naselij. Potencialna obmoþja širjenja poselitve. opredeljena v strokovnih podlagah, delo
podjetja Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. iz Kamnika, so najbolj obsežna v obþinskem
središþu Križevci pri Ljut.. Najveþja gospodarska cona se nahaja ob avtocesti A5 Maribor
– Lendava v naselju Buþeþovci.
Ovrednoten je pomen kmetijskih zemljišþ obþine. V primerjavi s Slovenijo so razmere za
kmetijstvo v obþini ugodnejše. Med dejavniki izstopajo ravninski relief, veþji delež
obdelovalnih površin, možnost namakanja v sušnih mesecih, ugodnejša posestna struktura
in struktura gospodarjev na kmetijah ter tradicija. Obþina je kot kmetijsko obmoþje za
Slovenijo pomembna, zato se ohranja usmerjenost v razvoj trajnostnega kmetijstva in v
podeželski videz krajine. Pridružuje se mu razvoj turizma, predvsem izletniškega. Posebna
pozornost je namenjena varstvu obþutljivih podzemnih vod. Izdelala sem analizo
spremembe rabe tal obþine za obdobje 2002 – 2012. Ta kaže, da v zadnjem desetletju v
obþini ni prišlo do veþjih sprememb v dejanski rabi tal. Najbolj so se zmanjšale kmetijske
(- 2,5 %) in vodne (- 1,34 %) površine, najbolj poveþale pa so se površine v zarašþanju
(+1,72 %). Pozidana zemljišþa se na kmetijska niso pomembno širila.
Pretekla zakonodaja je z zapletenim in dolgotrajnim postopkom usmerjanja prostorskega
razvoja soprispevala k demografskemu in gospodarskemu nazadovanju v obþini. Hkrati je
zakonodaja ustrezno zašþitila obmoþja kmetijskih zemljišþ. Povzeli bi lahko, da je bila na
primeru Obþine Križevci zakonodaja z vidika javnega interesa varstva naravnih dobrin in
rodovitnosti prsti uþinkovita, z vidika demografskega in gospodarskega razvoja obþine pa
je bila zaviralna, ker domaþemu prebivalstvu obiþajno ni dopušþala veliko možnosti
reševanja stanovanjskega vprašanja v domaþem kraju. Prav tako je zakonodaja zavirala
razvoj nekaterih nekmetijskih gospodarskih dejavnosti. Veþina pobud za spremembo
namembnosti v Obþini Križevci se je nanašalo na gradnjo stanovanjskega ali kmetijsko gospodarskega objekta. 83 % površin, na katere so se pobude nanašale, je segalo na
prvovrstna kmetijska zemljišþa. Zato veþina pobud leta 2008 ni bila sprejemljiva.
Prva hipoteza, da sta razvoj poselitve in ohranjanje kmetijskih zemljišþ v Obþini Križevci
izkljuþujoþa, je le deloma potrjena. ýeprav v obþini prevladujejo zašþitena prvovrstna
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kmetijska zemljišþa, so bili z izvedenimi agrarnimi posegi v 1970-ih in 1980-ih letih
izboljšani tudi poselitveni in bivanjski pogoji v naseljih, posebno v dolini Šþavnice.
Druga hipoteza, da je obmoþje Obþine Križevci demografsko ogroženo in razvojno
zaostalo je ovržena. Z izgradnjo avtocestnega prikljuþka Cogetinci – Vuþja vas in
avtoceste 5 Maribor – Lendava se obþina hitro razvija, kar se odraža v razvoju
gospodarstva in v rasti števila prebivalstva. Med drugim je izboljšani prometni položaj
vzpodbudil gradnjo elektrarne Bioelektrarna Organic. Zasnovana je na izkorišþanju
naravnih virov (kmetijskih rastlin), ki jih lahko pridobi v okolici. ýeprav je bilo obmoþje
obþine v polpretekli zgodovini zapostavljeno, demografsko ogroženo in razvojno zaostalo,
ker je bilo pretežno kmetijsko, je ob spremenjenih družbenih pogojih dohitelo ostale regije
v Sloveniji. Iz podpovpreþno razvite obþine, se je razvila v eno bolj razvitih v Pomurju.
Kmetijska dejavnost pri tem ni uþinkovala zaviralno, temveþ razvojno.
Tretja hipoteza, da je mlado prebivalstvo pripravljeno bivati v domaþem kraju, þe bi imelo
rešeno stanovanjsko vprašanje, je potrjena. Ko je obþina uspela zagotoviti primerna
obmoþja za širjenje stanovanjske gradnje, se je število mladih družin znatno poveþalo.
Veþina je domaþinov. V tem pogledu izstopajo naselja Križevci pri Ljutomeru, Boreci in
Buþeþovci.
ýetrta hipoteza, da se poselitvene možnosti v Obþini Križevci pojavljajo v prenovi
stanovanjskega fonda znotraj naselij in v otokih praznih prostorov znotraj naselij, je le
deloma potrjena. Nepozidana stavbna zemljišþa (63,34 ha) so namreþ v lasti domaþinov, ki
so potencialni graditelji in na katere obþina nima vpliva. Zaradi posebnosti vaških naselij z
velikimi kmeþkimi gospodarstvi in velikimi potrebami po funkcionalnih zemljišþih ima
znotraj naselij obþina manjše možnosti za usmerjanje poselitve.
V prihodnosti se v Obþini Križevci urbanega tipa poselitve usmerja na višjo teraso
Murskega polja, razvoj bolj podeželskega tipa pa v ostala obmoþja, kjer je poselitev ali
gruþasta ali razpršena. Gospodarske dejavnosti se usmerjajo v obrtno – gospodarske cone,
pretežno v naselje Buþeþovci ob avtocesti, deloma pa še v naselja Vuþja vas, Boreci in
Kljuþarovci. Velik potencial razvoja poselitve se nahaja v prenovi stanovanjskega fonda in
v pozidavi praznih vrzeli znotraj poselitvenih meja naselij, þeprav se tudi na tanaþin
izgublja nekaj kmetijskih zemljišþ. V strukturi dejanske rabe površine nepozidanih
stavbnih zemljišþ, ki so bila opredeljena v strokovnih podlagah podjetja Oikos, d.o.o., se
namreþ še vedno pojavlja 80 % kmetijskih površin v uporabi (30 % njiv). Vendar pa taka
usmeritev najbolj primerno rešuje razvojne potrebe poselitve z varstvom kmetijskih
zemljišþ, ki obdajajo naselja. Vendar bi bilo potrebno za realizacijo usmeritve poiskati
primeren naþin, kako obuditi trg z nepremiþninami v naseljih. Zaradi velikih možnosti
koruptivnosti in nezaupanja prebivalstva predstavlja ta naloga velik izziv.
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6.

SUMMARY

On the basis of analysis of the situation in the area and a review of both development and
spatial documentation, the thesis aims to outline the possible way of future sustainable
development of settlements in the Križevci Municipality where the main limiting factor
influencing the development is category I agricultural land.
Two settlement types prevail in the said municipality. The first is the settlement axis along
the regional road Ljutomer–Gornja Radgona on the higher terrace of Mura field to the
south of the A5 motorway Maribor–Lendava. Those settlements are older, densely
populated, located by the roadside and closed, with a higher percentage of modern
constructions. Economic and social activities of the municipality take place in this area.
The most important settlement is also the centre of the municipality – Križevci pri
Ljutomeru. The other settlement type is newer, sparsely populated and scattered. It can be
found in the western, southern and northern part of the municipality, mainly in the
Šþavnica Valley and on the edge of Kapelske gorice. Agricultural holdings with traditional
architecture are typical for those areas.
The municipality had 3,772 residents on 1 January 2012. Its development programme
envisages a rise to 4,000 by 2014. Since the population's natural increase is negative, the
municipality aims to improve the quality of life through spatial arrangements which would
encourage potential residents to move to the municipality. It also arranged industrial zones
and zones intended for the construction of modern residential buildings. The latter are
located in areas with existing similar buildings. Apart from residential areas, settlements
are intended for the land which has not been built on but is still within settlement
boundaries, and for the renovation of the housing stock. The thesis presents potential
settlement areas as envisaged by the company Oikos, development consulting, Inc. from
Kamnik.
It evaluates the significance of agricultural land of the municipality. In contrast to
Slovenia, the situation in the municipality is more favourable owing to flat terrain, more
arable areas, the possibility of irrigation during dry months, favourable land holding
structure, structure of farm operators, and tradition. It is important as an agricultural land,
and for this reason, the municipality consistently leads the development towards
sustainable agriculture and rural appearance of the area. The development of tourism is
also significant. Particular emphasis is put on the protection of sensitive groundwater. I
analyzed the changes of soil use in the municipality in the period 2002–2012 which
indicates that the changes were not extensive. Agricultural and water areas diminished
most, -2.5% and -1.34% respectively, while overgrowing lands increased by 1.72%. Buildup lands did not markedly spread to agricultural land.
The legislation previously in force involved complicated and lengthy procedures of
regulating spatial development and contributed to both demographic and economic
regression of the municipality. At the same time, agricultural land was properly protected.
In view of the public interest of protecting environmental goods and soil fertility, the
legislation was effective. However, it was regressive in relation to the development of the
local population since it did not envisage the possibility to resolve the housing issue in the
municipality. In addition, it also hindered the development of certain non-agricultural
economic activities.
The first hypothesis which suggested that settlement development and the preservation of
agricultural land in the Križevci Municipality are mutually exclusive was partially
confirmed. Although category I agricultural land prevails in the municipality, agrarian
interventions in the 1970s and 1980s improved both settlement and life conditions in the
settlements, particularly those in the Šþavnica Valley.
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The second hypothesis proposing that the area of the said municipality is demographically
endangered and developmentally disabled was rejected. When the motorway connection
Cogetinci–Vuþja vas and motorway A5 Maribor–Lendava were constructed, the
municipality started developing rapidly, which is illustrated by the development of its
economy and the rising population. Owing to the favourable traffic infrastructure, a
biopower plant Organica was constructed. It functions through exploitation of natural
resources available nearby (agricultural outputs – silage). Although the area in the recent
history was neglected, demographically endangered and developmentally disabled because
of its rural and less industrial character, the change in social conditions boosted the area so
it caught up with other Slovenian regions. The municipality, which was considered as
poorly developed, became one of the most developed in the Pomurje region. Thus, the
influence of agricultural activity was positive and not negative.
The third hypothesis proposed that the young population is ready to stay in town if the
housing issue is resolved. The hypothesis is confirmed. When the municipality managed to
provide adequate areas to extend house building, the number of young and mostly local
families increased substantially. In this respect, settlements Križevci pri Ljutomeru, Boreci
and Buþeþovci stand out.
The fourth hypothesis suggesting that settlement capacities in the Križevci Municipality lie
in the renovation of the housing stock within settlements and empty land within
settlements is partially confirmed. The land which has not been built on (63.34 ha) is
owned by the locals who are also potential builders and beyond the control of the
municipality. The municipality has less power over settlement on account of particular
characteristics of villages with large agricultural holdings and strong need for functional
land.
In the future, urban settlement in the Križevci Municipality will be directed to the higher
terrace of Mura field, while the development of the slightly rural and scattered type of
settlement with will be promoted in other areas. Economic activities are conducted in
industrial zones located mainly along the motorway. Considerable potential for settlement
development can be explored in the renovation of the housing stock and in constructing on
empty land within settlement boundaries of settlements. Such orientation most adequately
harmonises development needs of settlement with the protection of agricultural land
surrounding the settlements. Nevertheless, in order to succeed, the property market should
be revived. This task constitutes an enormous challenge owing to a strong possibility of
corruption and mistrust of the population.
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