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VPLIVI AVTOCESTE NA RAZVOJ MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
Izvleček:
Diplomsko delo pojasnjuje vplive cestne infrastrukture na razvoj območja, na primeru Mestne
občine Murska Sobota. V prvem delu so predstavljene osnovne geografske značilnosti
obravnavanega območja. V drugem delu je predstavljen pretekli in sedanji prometni položaj
občine Murska Sobota, potek trase avtoceste, prav tako je podana ocena vplivov avtoceste na
razvoj občine.
Glavni namen avtoceste je bil povečati dostopnost Murske Sobote ter hkrati razbremeniti
regionalno cesto Maribor – Mednarodni mejni prehod Dolga vas tovornega prometa, kar je
močno vplivalo na prebivalce tega območja. Avtocesta pa vpliva tako pozitivno kot negativno
na razvoj občine Murska Sobota. Pozitivni vpliv je razbremenitev regionalne ceste, če pa
gledamo z vidika vplivov na rabo zemljišč in vplivov na okolje pa ima avtocesta negativen
vpliv. Glede na to, da je avtocesta zgrajena dobrih sedem let, sem obravnavala le kratkoročne
vplive na razvoj, dolgoročni vplivi bodo vidni čez nekaj let, zato sem o njih lahko le sklepala.
KLJUČNE BESEDE: Murska Sobota, regionalna geografija, prometna geografija, prometni
vpliv, avtocesta

INFLUENCES OF THE HIGHWAY ON A DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY
OF MURSKA SOBOTA
Abstract:
A diploma work is explaining the influences of a road infrastructure on development of an
area, in this case municipality of Murska Sobota. The first part presents basic geographical
characteristics of treated area. The second part presents past and present traffic status of
municipality of Murska Sobota, the course of a highway and a valuation of influences of
highway on development of municipality.
The main purpose of highway was to augment accessibility of Murska Sobota and at the same
time to relieve a regional road Maribor – International border crossing Dolga vas of freight
traffic. That has influenced intensely on residents of this area. But highway influences on the
development of municipality of Murska Sobota are positive and negative. Positive influence is
the relief on regional road, but from a point of view of influences on use of lands and
environment effects, it has negative influence. Considering that the highway is built for seven
years I only addressed the short-term influences on development, long-term influences will
only be seen after few years so I could only conclude about it.
KEYWORDS: Murska Sobota, regional geography, geography of transport, traffic influence,
highway
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Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota

1.

UVOD

Prvi avtocestni program v Sloveniji je bil načrtovan že leta 1969 in je za obdobje 1971 – 2000
predvideval izgradnjo 594 km avtocest. Do njegove uresničitve ni prišlo, je pa na podlagi tega
programa Slovenija dobila prve kilometre avtocest. Leta 1972 je bil odprt 32 km dolg odsek
Vrhnika – Postojna, ki je prva slovenska avtocesta. Kasneje se je avtocestno omrežje širilo
počasi in še to tam, kjer so to zahtevale neznosne prometne zahteve. Potreba po intenzivnejši
gradnji avtocest, ki bi Slovenijo približale prometno dostopnejšim državam Evrope, so
pripeljale do politične odločitve o sprejemu novega programa gradnje avtocest, ki se je začel
izvajati leta 1994. Po danes veljavnem programu je predvideno, da bo imela Slovenija do leta
2013 skupaj 538,6 km izgrajenih avtocest in hitrih cest (Lampič, Ogrin, 2009).
Danes avtocesta predstavlja zelo pomemben člen v prostoru. Vplivi avtoceste na neko
območje so lahko različni, odvisni pa so od več dejavnikov. Moja diplomska naloga
obravnava vplive avtoceste na območju Mestne občine Murska Sobota. Kot večina regij v
Sloveniji, smo tudi mi, v Pomurski regiji, leta 2003 končno dočakali »našo« avtocesto. Takrat
je namreč bil dokončan in odprt odsek Vučja vas – Beltinci. Celotna Pomurska avtocesta pa je
bila odprta leta 2008.
1.1

NAMEN IN CILJI

Glavni namen diplomskega dela je ocena vplivov avtoceste na razvoj Mestne občine Murska
Sobota. V prvem delu je predstavljeno območje proučevanja in njegove fizično in
družbenogeografske značilnosti. V drugem delu so predstavljeni pretekli in sedanji prometni
položaj Murske Sobote, potek trase avtoceste ter ocena in vpliv avtoceste na razvoj Murske
Sobote. V tretjem delu bom podala razvojne vidike za celotno regijo, kar bom prikazala s
SWOT analizo.
Cilj diplomskega dela je:
- Ugotoviti in oceniti, kako avtocesta vpliva na razvoj Murske Sobote in kakšni so bili
posegi v okolje ob sami izgradnji avtoceste.
1.2

DELOVNE HIPOTEZE

Pred izdelavo diplomskega dela sem si postavila naslednje hipoteze, ki jih bom ob zaključku
diplomskega dela ovrgla ali potrdila:
a. Avtocesta je vplivala na razbremenitev obstoječe ceste.
b. Izgradnja avtoceste je imela negativen vpliv na okolje.
c. Po izgradnji avtoceste je Prekmurje bolj razvito in gospodarsko bolj konkurenčno.
1.3

METODE DELA

Delo je temeljilo predvsem na kabinetnem delu, saj diplomsko delo temelji na analizi
različnega knjižnega in kartografskega gradiva. Tako je bilo potrebno pregledati različne
seminarske, diplomske, magistrske naloge, različne knjige, publikacije, članke in ostalo
strokovno literaturo na temo diplomskega dela. S pomočjo grafičnih podatkov sem v
programu ArcGIS izdelala različne karte, ki prikazujejo geografske in prostorske značilnosti
območja. Pomagala sem si tudi s spletno stranjo iobcina. Terensko delo je obsegalo pregled
celotnega območja preučevanja in intervjuje s podjetji. Obrnila sem se tudi na Mestno občino
Murska Sobota in od njih skušala pridobiti dodatne potrebne podatke. Moram pa omeniti, da
1
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sem imela težave pri poglavju Ocena vplivov avtoceste na razvoj Mestne občine Murska
Sobota. Glede na to, da je avtocesta zgrajena dobrih 7 let, še ni bilo izdelanih nobenih študij,
prav tako ni nobene literature, ki bi zajemala to temo. Tako sem si bolj ali manj pomagala z
literaturo, ki sem jo našla bolj iz splošnega vidika in sama poskušala oceniti kakšen bi lahko
bil vpliv na določene dejavnike.
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2.

GEOGRAFSK E ZNAČILNOSTI MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

Mestna občina Murska Sobota (MOMS) je bila ustanovljena leta 1995 in obsega mesto
Mursko Soboto z okoliškimi kraji Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci,
Nemčavci, Polana, Pušča, Rakičan, Satahovci in Veščica. Razprostira se sredi slovenskega
obpanonskega sveta med reko Muro in porečjem reke Ledave (MOMS, 2011a). Velika je
okrog 65 km2 ter šteje 19.346 prebivalcev (januar 2011) (SURS, 2011).
Slika 1: Lega Mestne občine Murska Sobota

Vir: MOMS, 2011a.
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Slika 2: Območje proučevanja

Murska Sobota se nahaja v središču nižinskega dela Prekmurja ob reki Ledavi. Zaradi vode in
enostavne dostopnosti je bilo območje od nekdaj zanimivo za poselitev. Prva cesta, ki je
peljala tu mimo iz Lipnice do Dolge vasi, je znana iz rimske dobe. Srednjeveški razvoj je bil
povezan s prometnicami, ki so povezovale nemške dežele z Ogrsko. Danes leži mesto ob
pomembni avtocesti Lizbona – Kijev. Prvo železniško povezavo je dobila z Budimpešto leta
1907, leta 1924 pa tudi z Ljubljano (Fujs, 2009).
Kot mesto se Murska Sobota prvič omenja leta 1366. Od srednjega veka naprej je bilo
središče upravnih in sodnih funkcij. Status središča Pomurja, regije, ki geografsko povezuje
slovenski prostor na obeh straneh reke Mure, ji tudi danes dajejo sodne, zdravstvene, šolske in
kulturne institucije, podjetja, banke in trgovska središča (Fujs, 2009).
Ime Sobota bi naj izviralo iz osebnega imena. V najstarejših ohranjenih zapisih iz 14. stoletja
se pojavlja z dodatkom Mura in različnimi imenskimi oblikami, ki jim je v 15. stoletju dodana
madžarska končnica – szombath. V 19. stoletju se spet pojavi ime brez pridevnika, kot
Szobota. Kot Murazombatha se mesto prvič omenja v zapisih, ki nosijo datum 16. julij 1348.
Tega dne občina praznuje svoj občinski praznik.
Potrditev izjemnih pravic Murski Soboti je leta 1628 podpisal cesar Ferdinand II. (Fujs,
2009).
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O srednjeveški podobi Sobote nam nekaj malega povedo arheološke najdbe ob gradu in v
parku. Urbani značaj sta od nekdaj določali t.i. velika cesta, današnja ulica Štefana Kovača, ki
je čez Radgono vodila v Soboto, ter t.i. kraljevska cesta, današnja Tišinska cesta.
Na lokaciji današnjega gradu se je v 13. stoletju razvil dvor, sedež zemljiškega gospostva
Belmura. Kljub statusu mesta je bila Murska Sobota po svoji podobi le podeželski trg. Šele ob
koncu 19. stoletja je pričela kot okrajno sodišče z novimi bankami, meščanskimi hišami in
javnimi stavbami dobivati podobo mesta (Fujs, 2009).
2.1
2.1.1

FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
GEOLOŠKE IN GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Območje proučevanja v celoti pripada Panonskemu bazenu. V tem delu Panonskega bazena je
na jugu skrajni severovzhodni podaljšek Haloz, proti severu pa mu sledijo Dravska dolina,
Slovenske gorice, Medjimurske gorice, Murska ravnina in Lendavske gorice. Pretežni del
ozemlja je zgrajen iz terciarnih in kvartarnih sedimentov. V miocenu se je razširil morski
sedimentacijski prostor tudi na to ozemlje. (Mioč, Marković, 1998). Območje leži v Murski
ravnini, ki jo je reka Mura izgrebla v malo odporne laporne, glinene in peščene terciarne
kamenine (Melik, 1957).
Kvartar označuje dokaj pester razvoj različnih sedimentov, ki so bili posledica tektonskih,
morfoloških in klimatskih razmer. Sedimentirali so se eolski sedimenti z glinasto-puhličastim
materialom in različni rečni ter močvirnati sedimenti (Mioč, Marković, 1998).
V geotektonskem smislu leži širše ozemlje Murske depresije na vzhodnem podaljšku
Vzhodnih in delno Južnih Alp. S pogrezanjem predneogenske podlage vzhodnega dela
omenjenih Alp je nastala Murska depresija, ki je sestavni del Panonskega bazena (Mioč,
Marković, 1998).
Na podlagi rezultatov površinskih raziskav in rezultatov naftnogeoloških raziskav so ločili
naslednje pomembnejše tektonske enote, ki si sledijo od severa proti jugu (Mioč, Marković,
1998):
- Murska depresija v ožjem smislu,
- Lendavska tektonska enota,
- Tektonska enota Slovenske in Medjimurske gorice,
- Dravska depresija,
- Tektonska enota Ravna Gora – Haloze.
Na nastanek današnje morfološke razčlenjenosti terena in s tem tudi na izredno pestro
litološko sestavo kvartarnih usedlin je v kvartarju vplivala tektonska aktivnost. Območje
preučevanja v celoti obsegajo kvartarni sedimenti (Mioč, Marković, 1998).
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Slika 3: Geološka zgradba Mestne občine Murska Sobota
LEGENDA

al

a1

murski in dravski prod

g

peščena glina

b

barjanski sedimenti

am

glina, organska glina

a, ap
al

pesek, prod
holocenske naplavine

-----

prelom

b

am

a, ap

Večino Murske ravnine in s tem tudi območje proučevanja pokriva murski in dravski prod
(a1). Ti sedimenti so litološko dokaj monotoni. Prevladuje prod, pomešan s peskom. Značilna
je navzkrižna plastnatost, ki se kaže v nagli spremembi velikosti prodnikov ali z zvišanjem
peščene komponente, ki se odraža v peščenih vložkih. Ponekod se omenjena plastnatost
izredno hitro spreminja, celo v metrskih dimenzijah. V spodnjih delih je prod sem ter tja
pomešan z rdečkastim glinasto-peščenim materialom. Velikost zrn se zelo hitro spreminja,
sortiranost je slaba in imamo zastopane vse frakcije – od gline, melja, peska do
debelozrnatega proda. Debelina proda v Murski ravnini doseže okoli 10 do 20 metrov (Mioč,
Marković, 1998).
Na murski prod je odložena peščena glina (g). Odlaganje peščene gline na prod je verjetno
potekalo v fluviatilno-limničnem okolju, kar dokazujejo horizontalni pasovi v glini in
posamezne tenke plasti ali leče peska. Njene plasti dosežejo debelino od 2 do 10 metrov
(Mioč, Marković, 1998).
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Barjanski sedimenti – melj, glina (b) so v Murski ravnini v manjših ali večjih krpah, ki jih
lahko razporedimo v severni in južni pas. Za nas je pomemben severni pas, ki sega s
posameznimi krpami vzhodno od Radencev prek Rakičana do Turnišča. Barjanski sedimenti
so nastajali v delih dolin, kjer je voda tekla zelo počasi ali pa je prihajalo do občasnih poplav.
Drobnozrnat meljasto-glinasti material, ki ga je prinašala voda s terciarnega obrobja, je bil
odložen in tako je prihajalo do zapolnjevanja omenjenih delov terena. Debelina teh
sedimentov je ocenjena na 5 do 10 metrov (Mioč, Marković, 1998).
Na območju proučevanja najdemo tudi mrtvice – opuščena rečna korita – glina, organska
glina (am). V Murski ravnini je facies mrtvih korit zelo razvit. Najbolj so razvita ob levem in
desnem bregu reke Mure, vendar pa so mrtva korita manjših dimenzij ob levih pritokih Mure
kot so Dobel, Črnec in Ledava. Korita so zapolnjena z meljasto-glinastim materialom in z
organsko glino (Mioč, Marković, 1998).
Podvodenjski facies oziroma facies plavljenih območij se pojavlja ob reki Muri – pesek, prod
(a,ap) od Radencev prek Ljutomera do Martina na Muri. Poplavljena območja zavzemajo ožje
pasove ob Muri, kjer dosežejo širino okoli 1-2 kilometra. Omenjena območja so zaščitena z
umetnimi nasipi in naravnimi rečnimi terasami. V teh območjih se akumulira peščenoprodnati in peščeno-meljasti material, ki prehaja ponekod v organsko glino. Debelina teh
sedimentov doseže nekaj metrov (Mioč, Marković, 1998).
Na severu območja so holocenske naplavine (al). Sem štejemo dolinski nanos potokov in
hudournikov ter najmlajši nanos Mure v Murski ravnini. Na območju proučevanja se
pojavljajo glinast, drobnozrnat kremenov pesek, kremenov pesek pomešan s prodniki in
lečami proda ter kremenov prod (Pleničar, 1963).
Pri nastanku današnje geomorfološke zgradbe ozemlja so imeli pomembno vlogo prelomi.
Med pomembnejše prelome štejemo Ljutomerski prelom, ki loči Slovenske in Medjimurske
gorice na jugu od ožjega dela Murske depresije na severu. Omenjeni prelom je regionalnega
značaja. Lendavski prelom pa deli Lendavske gorice od južnega dela Murske depresije (Mioč,
Marković, 1998).
V Pomurju imamo v reliefu le dva morfografska elementa: ravnino in gorice. Na
proučevanem območju je zastopana le ravnina. Gre za široko ravnino, povečini le malo
razgibano, pretežno sušno, vendar zato primerno za obdelovanje in poselitev (Melik, 1957).
Prevladujejo nadmorske višine med 100 in 200 metrov. Murska ravnina ima kar 95 %
površine z naklonom pod 2° (Slovenija…, 1998; Ogrin, Plut, 2009).
Ob Ledavi je širok pas zamočvirjenih travnikov in gozdov. Pokrajina je v makroreliefu ravna,
mikroreliefno pa kar razgibana. Višinske razlike so majhne, vendar je prav neraven
mikrorelief vplival, da so nastala območja z različnimi hidrološkimi razmerami. V osrednjem
delu ravnine se razprostira suho, peščeno prodnato območje. Raven relief in razmeroma
ugodne vodne razmere omogočajo intenzivno poljedelsko proizvodnjo. Južno od prodnate
ravnine je svet obmurskih travnikov in logov. Površje tega območja je blago valovito, najbolj
pa je razgiban teren ob Muri. Tu je veliko depresij in mrtvih rokavov nekdanjih strug
(Stepančič, 1984).
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Funkcijsko vrednotenje geoloških in geomorfoloških značilnosti
Geološko prevladujejo na območju MOMS kamenine kvartarne starosti, se pravi prod, pesek,
glina in naplavine. Na teh kameninah se je razvila kvalitetna prst, ki je zelo primerna za
kmetijstvo.
Relief neposredno ali posredno vpliva na številne naravne in družbene sestavine pokrajine, še
posebej pomemben vpliv ima na kmetijstvo ter poselitev (Geografski atlas…, 1998). Na
območju MOMS je zastopana ravnina, kar je vplivalo na to, da je območje gosto poseljeno
(300 prebivalcev na kvadratni kilometer). Prav tako je v tem delu Slovenije najbolj zastopano
kmetijstvo, saj je obdelovanje zemlje zaradi ravnine enostavnejše.
Obremenitev zgrajene avtoceste na geološke značilnosti na tem območju je zanemarljiv.
Obremenitev na geomorfološke značilnosti je večja zaradi začasnih deponij, gradenj dovoznih
poti in prehodnih objektov ter funkcionalnih površin gradbišča. Glavna obremenitev v času
obratovanja je trajna sprememba (vkopi, nasipi, trajne deponije ipd.), lahko pride do
sprememb geomorfoloških procesov, vodnega režima, predvsem manjših vodotokov,
stabilnosti brežin in do procesov erozije (Povzetek poročila…, 1999).
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2.1.2

HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI

Celotno območje proučevanja pripada porečju reke Mure (Pleničar, 1963). Mura, ki je glavni
vodotok pokrajine, je tu že nižinska reka. Svoj tok je prestavljala proti jugu, zato so se njeni
levi pritoki neprestano daljšali, z odlaganjem gradiva pa je leve in desne pritoke odrivala, tako
da imajo z njo vzporeden tok, na primer Ščavnica, Ledava, Dobel in Črnec (Slovenija…,
1998).
Slika 4: Vodotoki na območju Mestne občine Murska Sobota

Reka Mura ima snežni režim. Zanj sta značilna po en višek in nižek. Pretočni višek je zaradi
taljenja snega ob prehodu pomladi v poletje (maj, junij), nižek pa nastopi v času zimskih
nizkih voda (januar, februar) in je predvsem posledica snežnega zadržka (retinence). Snežna
retinenca traja pet ali več mesecev. Ta je povezana z zaledjem visokih gora, kjer se zimske
padavine nabirajo in obležijo kot sneg do pomladi. (Kolbezen, Pristov, 1998; Ogrin, Plut,
2009). Ker ima največ vode spomladi in zgodaj poleti je ugodna za hidroenergetsko izrabo.
Načrt za gradnjo prve hidroelektrarne na Muri so med 1. svetovno vojno pripravili že
Madžari, vendar so uresničitev preprečile politične spremembe. Njeno vodno moč so nekdaj
izrabljali plavajoči mlini, kasneje pa so na odseku od Radencev do Gibine načrtovali pet
hidroelektrarn (Slovenija…, 1998). Zaradi gradnje čistilnih naprav v Avstriji se je kakovost
Mure v zadnjih desetih letih izboljšala, v slovenskem delu njenega porečja pa se v Muro
9
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izlivata močno onesnaženi Ščavnica in Ledava. V 90. letih se je Mura v slovenskem toku
uvrščala v 2. – 3. kakovostni razred (Plut, 2001, str. 77, Praper, 1997).
Podatki iz leta 1994 kažejo, da je voda ob prehodu na naše ozemlje 2. kakovostnega razreda
(Just, 2003, str. 11). Najpomembnejši onesnaževalci vodotokov v regiji so: kovinska
industrija, farme za rejo prašičev, živilska, mlekarska, tekstilna in kemična industrija,
bolnišnica v Rakičanu ter gospodinjstva (Praper, 1997).
Mura se je cepila v rokave in ob večjih vodah prestopala bregove. V 19. stoletju so sledili
večji regulacijski posegi. Do 1. svetovne vojne so regulacije zajele rečno strugo do Ižakovcev,
nato so zastale (Slovenija…, 1998).
Največja zbiralka voda na levem bregu Mure je Ledava. Pri Cankovi priteče na ravnino in
nadaljuje tok po poplavnem območju (Slovenija…, 1998). Ima dežno-snežni režim. Osnovne
poteze so v primarnem višku, ki nastopi aprila, lahko pa v marcu ali celo v maju. Sekundarni
višek je vedno v novembru. Primarni nižek nastopi poleti, običajno avgusta, zaradi manj
padavin, visokih temperatur in velike evapotranspiracije. Sekundarni nižek je pozimi.
(Kolbezen, Pristov, 1998; Ogrin, Plut, 2009).
Zaradi pogostih poplav so okrog leta 1850 zgradili razbremenilni prekop med Ledavo in Krko
in preselili izliv Ledave v Krko. Leta 1958 so uredili razbremenilni prekop med Ledavo in
Muro, ki je dan pred otvoritvijo rešil Mursko Soboto in naselja vzhodno od nje pred poplavo
(Slovenija…, 1998).
Podtalnica v Murski ravnini je le nekaj metrov pod površino, 2-4 metre, zato ima skromne
samočistilne zmogljivosti (Pleničar, 1963; Ogrin, Plut, 2009). Vodonosnik se pretežno napaja
s padavinami (Ogrin, Plut, 2009). V delu Murske ravnine je podzemna voda močno
onesnažena s kloriranimi organskimi topili, dodatno pa še z nitrati in atrazinom (Ambrožič in
ostali, 2008). Glavni vzrok za onesnaženost je intenzivna kmetijska dejavnost (Praper, 1997).
Funkcijsko vrednotenje hidroloških značilnosti
Hidrološke značilnosti so s plitvim vodonosnikom s podzemno vodo velikega pomena za
vodno oskrbo prebivalstva. Prebivalstvo MOMS se s pitno vodo oskrbuje iz zajetja na
Prekmurskem polju, zato je problematično dejstvo tukaj prisotne kmetijske dejavnosti.
Posledica le-tega je onesnaženje podzemnih voda s prekomernimi hranili iz kmetijstva.
Reka Mura je bila že v preteklosti zelo pomembna za prebivalstvo in gospodarstvo, saj je
poganjala mline, s katerimi so mleli žito. V preteklosti so Muro in Ledavo regulirali, saj sta ob
večjih nalivih prestopali bregove in poplavljali naselja. Redko poplavlja le še Mura, vendar ne
doseže nobenega od naselij v občini.
Vpliv avtoceste na površinske vode je v tem, da bi lahko prišlo do onesnaženja vodotokov
zaradi razlitij nevarnih tekočin pri morebitnih nesrečah in zaradi neustreznih ali zanemarjenih
zadrževalnikov. Prav tako avtocesta vpliva na vodotoke in podtalnico z izpiranjem škodljivih
snovi iz cestišča. Obremenitev avtoceste na podtalnico v času obratovanja bi naj bila zmerna,
razen v primerih prometnih nesreč z razlitjem (Povzetek poročila…, 1999).
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2.1.3

PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Na nastanek prsti na Murski ravnini je odločilno vplivala Mura, ki se je cepila v rokave,
premeščala strugo od severa proti jugu in za sabo puščala različno stare prodne in peščene
nanose, ki so se mešali s peščenimi, ilovnatimi in glinastimi nanosi s sosednjih gričevij
(Slovenija…, 1998). Tla območja so razvrščena v avtomorfna in hidromorfna tla. V
avtomorfna so uvrščena tla, ki so nastala pod vplivom padavinske vode. Voda se skozi talni
profil nemoteno odceja v podtalje. V hidromorfna tla uvrščamo trajno in občasno mokra tla,
ki so se razvila pod vplivom talne, površinske in poplavne vode (Stepančič, 1984).
Slika 5: Prsti na območju Mestne občine Murska Sobota

Na območju Mestne občine Murska Sobota najdemo naslednje tipe prsti (Stepančič, 1984):
- Obrečne prsti, ki jih delimo na tista neposredno ob Muri, gre za svet logov, poraščen z
vrbjem, topolom in jelšo, tla so zelo slabo razvita, imajo pa že nekoliko izražen humusni
horizont, za kmetijstvo so tla brez melioracijskih ukrepov nepomembna; na prsti, ki jih od
reke Mure loči ozek pas logov, tu je humusni horizont že razvit, tla so rahla in sušna,
primerna za njivsko obdelavo in na prsti, ki so od reke oddaljene 1-2 km, tla na takih
prsteh so rahla, vlažna, imajo globok profil ter so dobra poljedelska tla.
-

Psevdogleji so razširjeni na pleistocenskih terasah. Razvili so se na nekarbonatnih in
meljasto ilovnatih usedlinah. Prvotno je tla poraščal gozd hrasta in gabra, danes pa močno
prevladujejo njive in travniki. Gre za slabša kmetijska tla.
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-

Srednje močan in močan mineralni hipoglej. K tej enoti spadajo močno zamočvirjena
zemljišča ob Ledavi in njenih pritokih. Matično podlago tvorijo različno debele plasti
meljastih in glinastih ilovic. Neraven mikrorelief je vplival, da so se oblikovale regije z
različno stopnjo zamočvirjenosti. Posamezni predeli so trajno mokri. Oglejena tla so zelo
zgoščena in slabo strukturna. To je svet mokrih travnikov in gozdov jelše. Tla osušujejo z
drenažo.

-

Distrične rjave prsti, ki jih delimo na tista katerih vrhnje plasti so izven dosega talne
vode, humusni horizont je 15-30 cm debel in hitro prehaja v nekonsolidiran prod,
horizont je zelo zračen in prepusten, ta tla so občutljiva na sušo; ter na tla, ki so globoka
in jim suša manj škoduje, vendar če jih gnojimo so kljub slabim kemičnim lastnostim
rodovitna poljedelska zemljišča.

-

Evtrične rjave prsti, regolitične na terciarnih usedlinah. Pojavlja se na grebenih in strmih
pobočjih, na katerih so tla zaradi vodne erozije zadržana v razvoju. Tla so plitva,
skeletna, zračna in prepustna. Padavinske vode ne zadržijo, zato so sušna. To so gozdna
tla.

Funkcijsko vrednotenje pedoloških značilnosti
Prsti na eni strani vplivajo na rabo tal, na drugi strani pa s svojo prepustnostjo in debelino
prsti vplivajo na talno vodo.
Posebno funkcijo prstem pripisujemo pri pridelavi hrane, saj so območja na evtričnih rjavih
prsteh in obrečnih prsteh zelo primerna za kmetijska zemljišča. Imajo dobro strukturo, prsti so
dobro prepustne za vodo, prav tako je delež humusa velik. Območje MOMS spada v
najugodnejša območja za intenzivno poljedelsko pridelavo, pri čemer so usmerjeni v
pridelovanje žita (Ogrin, Plut, 2009).
Za izgradnjo avtoceste so morali odstraniti velike količine rodovitne prsti, ki je bila
namenjena poljem (484.683 m3 zemlje). Prav tako pa bo promet, ki bo potekal po avtocesti
dolgoročno negativno vplival na kakovost prsti, saj se bodo v tleh v 5 – 10 m pasu od roba
vozišča začele kopičiti težke kovine. Do onesnaženosti prsti pride tudi zaradi izpiranja
škodljivih snovi s cestišča (Povzetek poročila…,1999)
2.1.4

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI

Območje MOMS ima zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije ali obpanonsko
(subpanonsko) podnebje. Temperaturni in padavinski režim sta najbolj celinska v Sloveniji.
Nižine se poleti zelo segrejejo, pozimi pa ohladijo. Ta pokrajina ima malo padavin – od 800
do 1000 mm letno, saj jo dosežejo že precej izsušene zračne mase. Kljub poletnemu višku
padavin so poletja zaradi sorazmerno nizke količine padavin in visokih temperatur na robu
sušnosti (Ogrin, Plut, 2009). Trajanje sončnega obsevanja v letu znaša med 1680 in 1850
urami in sicer ima največje trajanje mesec julij (od 230 do 250 ur), najmanjše pa december
(od 40 do 55 ur). Letne energije globalnega segrevanja znašajo med 1095 in 1150 kWh/m2
(Stepančič, 1984). Značilen je toplotni obrat. Poleti prevladuje nad območjem vlažen zrak z
zahoda, ki povzroča nevihtne padavine, pozimi pa hladen in suh polarni celinski zrak.
Značilna je nestalnost padavin, zato so pogoste suše (Slovenija…, 1998). Število dni z meglo
je med 30 in 70 dni v letu. Najmanj meglenih dni je v pomladnih mesecih, največ pa jeseni,
oktobra in novembra. Število dni s snežno odejo se na območju giblje med 5 - 40 dni. Najvišja
snežna odeja, ki jo lahko pričakujemo se giblje od 50 do 75 cm (Ogrin, Plut, 2009).
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Grafikon 1: Klimadiagram Murske Sobote v obdobju 1991-2000

Vir: SURS, 2011a. Podnebni kazalniki.
Avtor: Furek, A., 2011.

Funkcijsko vrednotenje klimatskih značilnosti
Klimatske razmere so ugodne z vidika kmetijske dejavnosti, čeprav se poleti pojavlja suša in
toča. Pozimi toplotni obrat zmanjšuje samočistilne sposobnosti zraka, kar se kaže v megli.
Načrtovani potek avtoceste ne bo vplival na klimatske razmere na širšem območju, možna
posledica pa je nastanek lokalnih hladnejših delov na mestih, kjer cesta prečka rečne doline v
nasipu. Obremenitev je zmerna. Tudi onesnaženost zraka (določena na osnovi matematičnega
modela) na območju ob avtocesti v času njenega obratovanja naj ne bi presegala mejnih
koncentracij (Povzetek poročila…, 1999).
2.1.5

RASTJE

Na območju proučevanja je vegetacija precej enolična. Temu so vzrok edafske in klimatske
razmere. Terciarne, pleistocenske in holocenske usedline onemogočajo pisanost flore in
vegetacije. Hkrati pa tu tudi vlada kontinentalna klima z najmanjšo letno količino padavin v
Sloveniji. V ravninskem svetu so precejšnja dnevna in letna kolebanja. Rastišča so naseljevali
gozdovi belega gabra, ki dobro prenašajo pozne pomladanske mrazove. Precejšen vpliv na
vegetacijo ima na tem območju že dolga stoletja človek, ki je spremenil gozdove belega gabra
v kmetijska zemljišča, predvsem njive. Osiromašil je tudi bukove gozdove (Stepančič, 1984).
Tako je Murska ravnina najmanj gozdnata pokrajina v Sloveniji. Z gozdom je porasla le še
slaba petina površin. Gozd je ostal le v obliki osamljenih otokov med njivami in travniki, bolj
strnjeno pa le ob Muri, kjer prevladujejo vrbe, črne jelše in topoli, in ponekod na bolj vlažnih
ilovnatih prsteh, kjer je na ravnini gozd hrasta doba in belega gabra (Slovenija…, 1998). Na
golosekih sadijo rdeči bor, robinijo, manj pa smreko in črni bor (Stepančič, 1984).

13

Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota

Funkcijsko vrednotenje značilnosti rastlinstva
Območje ob reki Muri predstavlja pomemben življenjski prostor za rastlinstvo in živalstvo,
saj so drugod zemljišča namenjena kmetijski rabi in poselitvi.
S tem, ko so za izgradnjo avtoceste odstranili velike količine zemlje so degradirali živalske
habitate, prav tako so odstranili rastlinstvo. Dolgoročen vpliv avtoceste pa se bo kazal tudi s
kopičenjem težkih kovin v rastlinstvu.
2.2
2.2.1

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
PREBIVALSTVO

Na območju proučevanja imamo opraviti s populacijskimi procesi, ki so se v preteklosti
precej razlikovali od podobnih drugod v Sloveniji. Vzroke za to moramo iskati v
zgodovinskih procesih, ki so bili na obeh straneh reke Mure različni. Prekmurje je skoraj
tisočletje živelo pod madžarsko upravo in to se je odražalo tudi v razvoju prebivalstva
(Barbarič in sod., 1966).
Pokrajina je bila konec 19. stoletja, glede na takratne gospodarske razmere, že prenaseljena.
Del prebivalstva si je zato moral vire za preživljanje poiskati zunaj domačega kraja. Prvo jih
je našel pri madžarskih kmetih, pozneje na veleposestvih. Delo pri obeh je bilo vezano na
poletno sezono in kot tako je že v začetku usmerjalo prekmurske delavce v sezonsko
zaposlovanje. Tega so se posluževali že v obdobju med obema vojnama in tako je še danes.
Menjala se je le smer zaposlovanja. V prvih letih 20. stoletja je močno izseljevanje v ZDA, po
drugi svetovni vojni pa so se prekmurski sezonci zaposlovali le na domačih tleh. Tako je že
kazalo, da tudi tukaj sezonska oblika zaposlovanja izginja. Ko pa so se ponovno odprla vrata
v svet, je odhajalo na delo v tujino do 10.000 prekmurskih sezoncev. Sezonci so se pozimi
vračali, ustvarjali so si nove domove, nakupovali zemljo in s tem se je nesmotrno izkoriščanje
površin širilo. Vse to je privedlo do prenaseljenosti prebivalstva (Barbarič in sod., 1966).
Območje je od nekdaj tudi območje močnega izseljevanja prebivalstva. Sicer po letu 2004
Pomurska statistična regija (tako kot večji del Slovenije) beleži pozitivni selitveni prirast,
vendar je ta med najnižjimi v Sloveniji, takoj za Koroško in Zasavsko statistično regijo. K
pozitivnemu selitvenemu prirastu prispevajo mednarodne selitve, medtem ko imajo notranje
selitve med občinami Slovenije konstantno negativne vrednosti od leta 1995 dalje.
Med letoma 2000 in 2007 je bil v občini Murska Sobota negativni selitveni prirast
medobčinskih selitev in to kar –692 oseb (oziroma –4,2 ‰ letno). Prebivalstvo Murske
Sobote se je selilo tako znotraj regije kot tudi v Podravsko in Osrednjeslovensko statistično
regijo (Horvat, 2012).
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Indeks
števila
Občina 1991
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011 prebivalcev
2011/1991
(1991=100)
92
MOMS 20.991 21.085 20.957 20.918 20.739 20.600 20.475 20.413 20.316 20.223 20.103 19.945 19.892 19.346

Preglednica 1: Število prebivalcev v Mestni občini Murska Sobota za leto 1991 ter v obdobju 1995 – 2006 in za leto 2011
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Gibanje števila prebivalcev je prikazano v Preglednici 1. Zbrani so podatki o številu
prebivalcev v Mestni občini Murska Sobota za leto 1991 ter od leta 1995 do leta 2006 in za
leto 2011. Število prebivalcev je v občini skozi vsa leta nihalo. Od leta 1991 do leta 1995 je
število prebivalstva naraslo na 21.085, kar je bilo tudi največje število prebivalstva v občini.
Po letu 1995 je število prebivalstva v občini konstanto upadalo in to približno za 100
prebivalcev na leto. To nam kaže tudi indeks gibanja prebivalstva, ki je 92.
Na območju MOMS je bilo na začetku leta 2011 skupaj 9.142 (47,3 %) moških in 10.204
(52,7 %) žensk. Starostno strukturo prebivalcev sem razdelila v tri starostne skupine: mlado
prebivalstvo (do 15 let), zrelo prebivalstvo (od 15 do 65 let) in staro prebivalstvo (nad 65 let).
Najbolj zastopana je starostna skupina zrelega prebivalstva (69,5 %), sledi staro prebivalstvo
(17,9 %). Za prikaz razmerja med starim in mladim prebivalstvom sem uporabila indeks
staranja. Večji kot je indeks staranja, večja je prevlada starejših, manjši kot je, večji je delež
mladega prebivalstva. Če primerjamo starostno strukturo prebivalstva iz leta 2005 z letom
2011, lahko vidimo, da se je povečalo število prebivalstva nad 65 let, število zrelega
prebivalstva se je zmanjšalo, medtem ko je število mladega prebivalstva približno enako.
Indeks staranja je bil že leta 2005 nad 100, kar pomeni da je prevladovalo staro prebivalstvo.
V šestih letih se je indeks staranja drastično povečal, in sicer na 142. To pomeni, da v občini
prevladuje staro prebivalstvo. Na to vpliva tudi nizek naravni prirastek in pa to, da se veliko
mladih odloči za življenje izven domače občine. Spolna in starostna struktura sta prikazani v
Preglednici 2.
Preglednica 2: Prebivalstvo po spolu in starostni strukturi v Mestni občini Murska Sobota za leto 2005
in 2011

Spol
MOMS
2005
2011

Moški
9.440
9.142

Ženske
10.395
10.204

Starostna struktura
do 15 let
15 – 65 let nad 65 let
2.546
14.557
2.732
2.439
13.439
3.468

Indeks
staranja
107
142

Vir: SURS, 2011d. Število prebivalcev.

Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva Mestne občine Murska Sobota, je bila
leta 2010 naslednja: prevladovalo je prebivalstvo s srednjo izobrazbo (56,8 %), sledilo je
prebivalstvo z višjo in visoko izobrazbo (31,2 %), najnižji delež je tistih z osnovno šolo ali
manj (11,5 %).
Delež prebivalstva s končano višjo in visoko šolo je relativno visok. Ugodna izobrazbena
struktura prebivalstva je posledica tega, da se čim več mladih odloča za nadaljevanje šolanja v
Mariboru ali Ljubljani. Izobrazbena struktura je prikazana v Preglednici 3.
Preglednica 3: Delovno aktivno prebivalstvo po doseženi izobrazbi v Mestni občini Murska Sobota za
leto 2010

Občina
MOMS

Osnovna
šola ali manj
794 (11,5%)

Izobrazba
Višja in
Srednja šola
visoka šola
3.908 (56,8%) 2.143 (31,2%)

Vir: SURS, 2011f. Izobrazba.
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Neznano
31 (0,5%)

Skupaj
6.876
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Grafikon 2: Delež delovno aktivnega prebivalstva po izobrazbi v Mestni občini Murska Sobota, za leto
2010
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Avtor: Furek, A., 2011.
Preglednica 4: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti v Mestni občini Murska Sobota za leto 2005, 2007, 2010, 2011 in v Sloveniji za leto
2011

MOMS
2005
2007
2010
2011
Slovenija 2011

Delovno aktivno
preb. po
prebivališču
7.780
7.799
6.799
6.780
820.866

Registrirane
brezposelne osebe

Stopnja registrirane
brezposelnosti (%)

1.803
1.419
1.964
1.836
115.132

18,8
15,4
22,4
21,3
12,3

Vir: SURS, 2011g. Aktivno prebivalstvo.

Iz Preglednice 4 je razvidno, da je število delovno aktivnih prebivalcev v MOMS od leta 2005
do 2011 padlo za 1.000, število registriranih brezposelnih oseb pa se je povečalo za 33,
stopnja registrirane brezposelnosti je narasla za 3 %. Prav tako vidimo, da je bilo leto 2010
najbolj kritično kar se tiče brezposelnih oseb in stopnje brezposelnosti. To sovpada s stečajem
dveh podjetij, in sicer Mure in Pomurke. Če primerjamo podatke občine iz leta 2011 s celotno
Slovenijo, opazimo, da je stopnja brezposelnosti v Sloveniji 12,3, v občini pa 21,3, kar nam
pove, da je veliko ljudi v občini brezposelnih.
Leta 2010 je bilo v MOMS 6.705 delovno aktivnih prebivalcev, od tega jih je 4.533 delalo v
domači občini, 2.172 ljudi pa se je vozilo na delo v druge občine. Delež tistih, ki so se vozili
drugam je bil 32,4 %. V sami občini je drugače zaposlenih 12.972 oseb, od katerih je 8.439
takih, ki se vozijo na delo iz drugih občin (SURS, 2011h. Delovne migracije).
Indeks delovne migracije (IDM) je razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez
kmetov) v določeni teritorialni enoti delovnega mesta in številom delovno aktivnih
prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča. Če je indeks pod 96 občine spadajo
v bivalne, če je indeks nad 96 pa v delovne. Indeks delovne migracije v MOMS znaša 193,5.
Tako jo uvrščamo med izrazito delovne občine (SURS, 2011i).
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Funkcijsko vrednotenje prebivalstvenih značilnosti
Zmanjševanje števila prebivalcev nam pove, da se vse več mladih odloča za izselitev iz
domače občine, predvsem zaradi delovnih mest. Veliko študentov po koncu študija tudi
ostane v večjih mestih, saj so tam boljše možnosti za zaposlitev.
Prebivalstvo bo s pomočjo avtoceste lažje migriralo iz regije v regijo, prav tako bodo pridobili
na času, izboljšala pa se bo tudi kakovost vožnje.
Negativni vplivi v času obratovanja izhajajo iz sprememb, ki so vezane na trajni zavzem
zemljišč (preselitev, preusmeritev dejavnosti, daljše poti ipd.) (Povzetek poročila, 1999).
2.2.2

POSELITEV

Pri izgradnji avtoceste je bila z arheološkimi izkopavanji ugotovljena poselitev območja skozi
vsa arheološka obdobja. O najstarejši poselitvi predela med Mursko Soboto in Krogom nam
priča grobišče iz bakrene dobe (okrog 3.500 pr.n.št.). Iz starejše železne dobe (800 – 400
pr.n.št.) je znano večje grobišče z obodnimi jarki grobnih parcel. Znane so tudi številne
naselbine iz zgodnje bronaste dobe, starejše in mlajše železne dobe v časovnem razponu med
2.500 do 100 pr.n.št. (Fujs, 2009).
O rimski poselitvi nam pričajo številni izkopani ostanki rimskih naselij in grobišče z
obodnimi jarki ter nagrobnik Viatorju, ki je vzidan v fasado stolnice. Med pomembnejšimi
odkritji pa je z aerofotografijo odkrita rimska vila iz 2. in 3. stoletja pri Rakičanu (Fujs, 2009).
Zgodnjo slovansko poselitev med leti 600 in 800 dokazujejo številne naselbine z
zemljankami, ognjišči, vodnjaki in značilno zgodnjeslovansko lončenino (Fujs, 2009).
Urbani razvoj Murske Sobote so že v srednjem veku narekovale prometnice, ki so povezovale
nemške dežele z Ogrsko. Ob cerkvi Sv. Nikolaja, ki jo viri prvič omenjajo leta 1297 je sredi
zemljišča Belmura zrasla srednjeveška naselbina, ki se z imenom Murazombatha prvič
omenja 16. julija 1348. Kot mesto je Murska Sobota prvič omenjena leta 1366. Zemljiški
gospodje Széchyji so leta 1476 meščane oprostili vseh tlačanskih obveznosti. Leta 1479 je
ogrski kralj Matija Korvin podelil mestu svobodne sejemske pravice. V času najhujših turških
vpadov v prvi polovici 17. stoletja so Mursko Soboto obdali z zunanjim obrambnim zidom,
obrambnimi okopi in jarkom. Po izumrtju Széchyjev je leta 1687 del mestnega zemljišča
kupil Peter Szápáry in leta 1690 s kraljevim pristankom postal lastnik Sobote. Družina
Szápáry je imela patronat nad mestom vse do konca 1. svetovne vojne, grajsko poslopje, ki ga
viri omenjajo že v 14. stoletju, pa je bilo leta 1934 prodano takratni soboški občini (MOMS,
2011b).
Murska ravnina je gosto poseljena. Gostota naseljenosti v MOMS znaša 300 ljudi na
kvadratni kilometer. Podatek za Slovenijo je 101 ljudi na kvadratni kilometer (SURS, 2011k).
Vasi so pretežno gručaste, nekaj pa je obcestnih. Domovi so postavljeni na vogal, redkeje na
ključ. Največje naselje v pokrajini je Murska Sobota. Vse do druge polovice prejšnjega
stoletja je bila veliko kmečko naselje. Leta 1907 je mesto dobilo železniško povezavo z
Madžarsko in leta 1924 priključek na jugoslovansko železniško omrežje. Po priključitvi k
Jugoslaviji je dobila več industrijskih obratov in se razvila v gospodarsko, zaposlitveno,
trgovsko, kulturno in izobraževalno središče (Slovenija…, 1998).
Funkcijsko vrednotenje poselitvenih značilnosti
Poselitvene značilnosti se navezujejo na prebivalstvene značilnosti. Čeprav se število
prebivalstva vsako leto zmanjšuje, je poselitev še vedno zelo velika. Prav tako je vedno več
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novogradenj. Ker ima MOMS več delovnih mest, kot aktivnega prebivalstva, je za delovno
silo privlačno gravitacijsko središče, kar spodbuja dnevne delovne migracije.
Zaenkrat večji vplivi avtoceste na razporeditev poselitve in prebivalstva še niso opazni,
vendar se to lahko pričakuje v prihodnosti.
2.2.3

GOSPODARSTVO

Območje proučevanja (MOMS) spada v Mursko ravnino, ki je tradicionalno kmetijska
pokrajina. Njive pokrivajo skoraj polovico vseh površin pokrajine, kar je največ v Sloveniji.
Njive na Murski ravnini pomenijo kar dobro desetino vseh slovenskih njiv (Slovenija…,
1998). Zaradi prevlade njiv, je poljedelstvo pomembnejše od živinoreje. V preteklosti je bilo
glavno žito na tem območju pšenica, sledili so ji rž, koruza, ječmen, oves, veliko pa je bilo
tudi krompirja (Melik, 1957). Leta 2010 je na tem območju bilo največ pšenice (1.955 ha),
sledi ji koruza (1.329 ha) in ječmen z 643 ha (SURS, 2012a). Razvoj kmetijstva pa žal zavira
močna razdrobljenost kmetijske posesti. Vzroke lahko iščemo v ogrskem dednem pravu, ki je
več stoletij pospeševalo drobljenje zemlje, v veliki agrarni prenaseljenosti zaradi gospodarske
zaostalosti in v povojni agrarni reformi, ki je bila leta 1919. Delež kmečkega prebivalstva se
je v Pomurski regiji med letoma 1961 in 1991 zmanjšal z 58 % na 14 % (Slovenija…, 1998).
Stanje kmetijstva nam prikazujejo zadnji podatki o delovno aktivnem prebivalstvu po
dejavnostih iz popisa leta 2002. V kmetijskih dejavnostih so se leta 2002 v MOMS
zaposlovali slabi trije odstotki prebivalstva. V celotni Pomurski statistični regiji pa je delež
znašal slabih enajst odstotkov (SURS, 2011e). Glede na trend upadanja kmetijstva lahko
sklepamo, da je danes ta delež manjši.
Murska Sobota je bila razvijajoče se podeželsko mesto, v katero so prihajali obrtniki in
trgovci. V drugi polovici 18. stoletja je bil v mestu organiziran ceh gumbarjev, delovala pa sta
tudi združena ceha čevljarjev in krojačev. Od leta 1884 je v mestu delovala tiskarna, ki se je
ohranila do sodobnih časov (Fujs, 2009).
Do 20. stoletja je bilo kmetijstvo edini razvojni dejavnik na tem območju ter tudi edini vir
preživetja. Prebivalstvo si je moralo pomoč v zaslužku iskati v izseljevanju, ki se je usmerjalo
v razne kraje in ga je v Prekmurju ogrski sistem agrarnih veleposestev usmeril v obliko
sezonskega izseljevanja (Melik, 1957). Veliko mladega prebivalstva se je izselilo v Ameriko.
Madžarski popis prebivalstva leta 1910 navaja, da je v nekaterih naseljih kar petina
prebivalstva živela v tujini (Slovenija…, 1998).
Po 2. svetovni vojni so na podružabljeni zemlji nekdanjih veleposesti uredili družbena
posestva. Z regulacijami Mure in Ledave so pridobili veliko nove, plodne zemlje in velika
sklenjena polja se širijo od Petanjcev do Turnišča (Slovenija…, 1998). Osuševalna dela so
izvedli že pred 1. svetovno vojno, tako da so regulirali potoke in omejili ter skrčili poplave.
Tudi po letu 1945 so se dela nadaljevala (Melik, 1957). Pred 14 leti je z razvojem živinoreje
napredovala zlasti pridelava krmnih rastlin. Med živinorejskimi panogami je bila pomembna
mlečna govedoreja, prašičereja in perutninarstvo (Slovenija…, 1998). Veliki hlevi goveje
živine so še v Murski Soboti, prašičja farma pa v Rakičanu.
Na osnovi domačih kmetijskih pridelkov se je v prvi polovici 20. stoletja razvila živilskopredelovalna industrija. Osredotočena je v Murski Soboti. Največji obrati te panoge se
ukvarjajo s predelavo mesnih izdelkov (Pomurka-1913 in Panvita-1922 v Murski Soboti).
Panvita se je ustanovila v dvajsetih letih 20. stoletja, z ustanovitvijo takratnega banovinskega
posestva (Skupina Panvita d.d., 2011). Dolgoletno tradicijo imata tudi predelava mleka in
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tovarna mlečnega prahu (Pomurske mlekarne-1945 v Murski Soboti). Prav tako je v Murski
Soboti močna mlinska industrija, ki se je razvila po propadu mlinov na Muri. Vodni mlini so
se množično uporabljali vse do začetka 20. stoletja, ko so jih izpodrinili mlini na paro in na
električni pogon (Slovenija…, 1998). Močni vodni tok reke je bil izrednega pomena za mline.
Ob njih so najpogosteje brodi za prevoz. Mlini na Muri so predstavljali močno vez v
madžarski dobi za stike med slovenskimi Prekmurci in Prleki (Melik, 1957). Na Muri so
gradili plavajoče mline, ki so v listinah prvič uradno omenjeni v 14. stoletju. Mlinarji in
njihove družine so se navadno ukvarjali še z živinorejo, saj zaradi sezonskega dela od junija
do decembra mlinarstvo ni bilo dovolj donosen posel. Uvedba davkov na zaslužek mlinarjev
leta 1932, sprememba prehrambenih navad, opuščanje poljedelstva, predvsem pa gradnja
novih, velikih industrijskih mlinov na parno in električno energijo, so pospešili propad vodnih
mlinov. V posodobljeni obliki se je ohranil le en sam plavajoči mlin na Muri pri Veržeju, ki
ga poznamo pod imenom Babičev mlin (Slovenija…, 1998).
Agrarno zaledje je spodbujalo razvoj živilsko predelovalne industrije in kmetijskih zadrug,
med njimi so najpomembnejši Pomurske mlekarne, Mlinopek in skupina Panvita. Dve
samostojni šivalnici sta bili po 2. svetovni vojni združeni v tovarno oblačil Mura. Pomembno
vlogo v razvoju mesta ima gradbena dejavnost, vodilni vlogi imata podjetji SGP Pomgrad in
Gradbeni inženiring Gomboc (Fujs, 2009).
Največjo rast je Murska Sobota doživljala od konca 60. let 20. stoletja dalje, ko je zaradi
industrijske rasti privabljala nove prebivalce, za katere so gradili blokovska naselja (Fujs,
2009).
Preglednica 5: Temeljni podatki v odstotkih o poslovanju družb v MOMS v letih 2002-2010

Leto

Družbe

Zaposleni

2002
2006
2008
2009
2010

33,7
33,7
32,8
32,7
33,2

48,4
44,7
42,4
32,6
36,2

Vir: AJPES, 2002-2010
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Čisti prihodki
od prodaje
42,2
42,6
46,4
40,9
42,7

Kapital
45,1
42
41,1
37,9
39,4
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Grafikon 3: Primerjava poslovanja družb v MOMS med leti 2002 in 2010
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Na Grafikonu 3 imamo prikazane podatke o poslovanju družb v MOMS od leta 2002 do leta
2010. Deleži nam povejo, kolikšen delež je zavzela MOMS pri posameznem parametru v
celotni Pomurski regiji. Vidimo lahko, da ima za vse parametre kar visok delež iz česar lahko
sklepamo, da je najbolj razvita med občinami v Pomurski regiji.
Če primerjamo leto 2002 z letom 2006, vidimo, da je delež zaposlenih leta 2006 rahlo padel,
prav tako tudi kapital, ostalo je približno enako. Leta 2008 se malo poveča čisti prihodek od
prodaje. Leta 2009 se delež zaposlenih močno zniža, prav tako se znižajo ostali parametri. To
lahko pripišemo stečaju podjetij Pomurka in Mura. Leta 2010 se gospodarske razmere
umirijo, zato je zaznati vzpon vseh parametrov.
2.2.3.1
•

Razvoj pomembnejših podjetij v Mestni občini Murska Sobota
PANVITA d.d.

Blagovna znamka Skupina Panvita povezuje tri med seboj prepletene stvari: kmetijstvo, meso
in mesne izdelke ter ekologijo in energetiko.
Začetki segajo v dvajseta leta 20. stoletja, z ustanovitvijo takratnega banovinskega posestva. S
svojo organiziranostjo in znanjem je posestvo kmalu postalo največji kmetijsko-pridelovalni
obrat v takratni Kraljevini SHS. Različni družbeno-politični sistemi so posestvo razbili na več
manjših, neprofitnih enot. Šele s prihodom Kmetijskega gospodarstva Rakičana se je
negativni trend drobitve ustavil in začel se je ponovni postopek združevanja. Kar danes
poznamo pod imenom Skupina Panvita, je nadaljevanje tradicije in znanja, ki ga vsakodnevno
nadgrajujejo in plemenitijo.
Danes Skupino Panvito sestavlja 10 povezanih družb, ki zaposlujejo čez 600 oseb in
uresničujejo svoje poslanstvo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in sonaravne
reje živali. Tako je njihove proizvode najti na policah trgovskih sistemov na Danskem, v
Nemčiji, Avstriji in v državah Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in
Makedonije (Skupina Panvita d.d., 2011).
Poslovodja Panvite je prepričan, da je imelo odprtje avtoceste pozitiven vpliv na njihovo
podjetje. To se kaže predvsem v razvozu živil do Lendave in ostalih mest, saj se jim je čas
razvoza zmanjšal za polovico ali celo več, tako da imajo posledično tudi več prometa v
podjetju (Ferenčak, 2012).
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•

POMURSKE MLEKARNE d.d.

Začetki segajo v leto 1945. Danes so Pomurske mlekarne eden od nosilcev živilsko
predelovalne industrije v severovzhodni Sloveniji in eden od stebrov slovenske mlekarske
industrije. Letno pridelajo okrog 80 milijonov litrov mleka.
Proizvodnja Pomurskih mlekarn poteka na dveh lokacijah; v Murski Soboti in v Ljutomeru.
Medtem, ko v Murski Soboti v glavnem proizvajajo mleko v prahu, maslo, sterilizirane in
fermentirane izdelke ter skute, imajo v Ljutomeru izključno proizvodnjo priznanih
Ljutomerskih sirov. 70 % celotne proizvodnje izdelkov prodajo na domačem trgu, 30 % pa
na drugih tržiščih. V glavnem so to tržišča EU, evropska tržišča izven EU in severno ameriški
trg (Pomurske mlekarne d.d., 2010).
V Pomurskih mlekarnah opažajo pozitiven vpliv gradnje avtoceste, saj je transport hitrejši v
ostala mesta v Sloveniji. Ker veliko prihranijo pri času, lahko večkrat razvozijo svoje izdelke,
tako imajo tudi večji dobiček (Kos, 2012).
Slika 6: Podjetje Pomurske mlekarne d.d.

Vir: Pomurske mlekarne d.d. 2010

•

MLINOPEK d.d.

Podjetje Mlinopek je pravni naslednik Mlinskega podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1950.
Leta 1970 se je podjetje pridružilo Intesu Maribor. Z nastankom TOZD se je organiziralo kot
TOZD v okviru ŽIVILSKEGA KOMBINATA INTES Maribor in preko njega v SOZD
kmetijstva, industrije in trgovine TIMA Maribor.
Kot TOZD je Mlinopek posloval do leta 1989, od 23. januarja 1990 posluje kot samostojno
Podjetje Mlinopek. Od leta 1993 je potekal postopek lastninskega preoblikovanja v delniško
družbo, ki je bil zaključen leta 1996 z nazivom Mlinopek d.d. S svojimi pekovskimi izdelki
oskrbuje celotno Pomurje, z mlevskimi izdelki pa širši slovenski prostor (Mlinopek d.d.,
2011).
Direktor podjetja Mlinopek d.d. prav tako meni, da je avtocesta v Pomurje prinesla pozitiven
vpliv. Tudi pri njih gre za hitrejši dotok in odtok blaga ter strank, kar je za podjetje zelo dobro
(Pojbič, 2012).

22

Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota
Slika 7: Podjetje Mlinopek d.d.

Vir: Mlinopek d.d., 2011

•

ROTO d.o.o.

Začetki segajo v leto 1949, ko je obrtništvo Pavlinjek v najetih delavnicah v Murski Soboti
proizvajalo kmetijske stroje in opravljalo ključavničarske storitve. Leta 1974 so odprli
obrtniško delavnico Kovinoplastika Pavlinjek, katere dejavnost je izdelava reklamnih in
svetlobnih napisov. V osemdesetih se je proizvodnja razširila na druge tehnologije. Podjetje
proizvaja posode za kmetijstvo in kmetijsko mehanizacijo.
Danes skupino ROTO predstavlja 10 družb s proizvodnjo v štirih evropskih državah. Družba
je v zasebni lasti in že preko 35 let prisotna na domačem in tujem tržišču kot uspešen
proizvajalec izdelkov iz plastičnih mas in zanesljiv poslovni partner (ROTO d.o.o., 2011).
Slika 8: Podjetje ROTO d.o.o.

Vir: ROTO d.o.o., 2011

•

PROCONI d.o.o.

Proconi d.o.o. je bila ustanovljena leta 2003 kot ena od hčerinskih družb skupine podjetij
13M. Ustanovitev družbe je narekovala uresničitev ideje o postavitvi proizvodnega obrata za
polpripravljene in pripravljene jedi. Razen enoporcijskih in družinskih izdelkov, ki so
potrošnikom znani pod blagovno znamko Pogrej in pojej, so ponudbo razširili še na gastro
program. Asortiman Proconija predstavljajo danes trije segmenti:
- jedi Pogrej in pojej, ki so namenjene potrebam sodobnega posameznika, ki si v naglici
vsakdanjega časa želi kakovosten in hitro pripravljen obrok;
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-

Proconi gastro, ki je namenjena pripravi različnih obrokov v gostinstvu;
Proconi restavracije, v okviru katerih bodo celostne rešitve prehranjevanja našla podjetja,
izobraževalne ustanove in druge sorodne organizacije (Proconi d.o.o., 2011).
Slika 9: Podjetje Proconi d.o.o.

Vir: Proconi d.o.o., 2011

•

MURA IN PARTNERJI d.o.o.

Družba Mura in partnerji d.o.o. je bila ustanovljena 1. aprila 2009 kot hčerinska družba Mure
d.d. in ob ustanovitvi prevzela vlogo zdravega jedra, v katerem se naj ohrani strogo
specializirano znanje zahtevnejšega segmenta oblačilne industrije in čim več delovnih mest.
Tržno in poslovno uspešnost si družba zagotavlja z ustrezno poslovno politiko, notranjo
organizacijo, fleksibilnostjo, oblikovanjem proizvodov in storitev, ki so po meri in zahtevah
kupca.
Danes zaposluje 1.500 ljudi in ima od 29. avgusta 2011 tudi novega lastnika. Kupilo jo je
podjetje Aha Moda d.o.o. (Mura in partnerji d.o.o., 2011).
Slika 10: Podjetje Mura in partnerji d.o.o.

Vir: Pomurec, 2011

•

POMURKA MESNA INDUSTRIJA d.d.

Zgodba o Pomurki se je začela že leta 1913 v Murski Soboti. Pomurka Mesna industrija d.d.
je bila sodoben mesnopredelovalni industrijski obrat. Po tehnično-tehnološki usposobljenosti
in doseženi kvaliteti izdelkov je bila eden vodilnih slovenskih proizvajalcev mesa in mesnih
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izdelkov. V letu 2001 so v celoti obnovili klavnico, v letih 2002 in 2003 pa zgradili tovarno
za proizvodnjo trajnih konzerv in poltrajnih mesnih izdelkov. Zaposlovala je 1.500 ljudi.
Od 10.04.2009 je Pomurka mesna industrija d.d. v stečajnem postopku. Letos so oživili del
proizvodnje pod blagovno znamko Kekec (Pomurka d.d., 2011).
V podjetju mi na vprašanje »Ali je avtocesta kakorkoli vplivala na njihovo podjetje?« niso
želeli odgovarjati, saj je podjetje v stečajnem postopku in jim ne gre najbolje (Gril, 2012).
Slika 11: Pomurka mesna industrija d.d.

Vir: Pomurka d.d., 2011

Če na kratko povzamem značilnosti podjetij v MOMS vidimo, da se je večina zgoraj
omenjenih podjetij, prav tako pa tudi veliko drugih podjetij v občini ustanovilo že daleč
nazaj. Za ustanovitev podjetja tako ni bila glavni razlog prometna povezava, pač pa poslovno
okolje, razpoložljivi domači viri, uspešna delovna sila,…
Predstavniki zgoraj omenjenih podjetij, prav tako pa si upam trditi za ostala podjetja v občini,
so mnenja, da je izgradnja avtoceste v Pomurju prinesla pozitiven vpliv. Pri njih se ta vpliv
kaže predvsem v času prevoza, saj je ta na račun avtoceste krajši in tako prihranijo veliko
časa.
2.2.3.2

Raba tal

Območje Mestne občine Murska Sobota zavzema površino 64,4 km2. Raba tal se kaže v
zastopanosti in razširjenosti posameznih kategorij. Največ površine zavzemajo njive s 3.743
hektari (58,1 %), gozd se razprostira na 969 hektarih (15 %), pozidanih je 905 hektarov (14,1
%), trajnim travnikom pa pripada 459 hektarov (7,1 %). Ostale kategorije rabe tal (vodne
površine, kmetijsko zemljišče v zaraščanju in ekstenzivni oz. travniški sadovnjak) skupaj
zavzemajo 284 hektarov (4,4 %). Na Sliki 12 so prikazane zgoraj omenjene kategorije rabe
tal.
Preglednica 6: Raba tal na območju Mestne občine Murska Sobota

RABA TAL
Njiva oz. vrt
Gozd
Pozidano in sorodno zemljišče
Trajni travniki
Vodne površine
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak

Površina (ha)
3.743
969
905
459
123
87
74

Vir: MKGP, 2011.
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Delež (%)
58,1
15
14,1
7,1
1,9
1,3
1,2
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Slika 12: Raba tal na območju Mestne občine Murska Sobota

Skoraj celotno območje proučevanja je primerno za kmetijsko rabo, razen neposredno ob reki
Muri in Ledavi, kjer je prst zamočvirjena. Gozd je nekdaj pokrival več površine, vendar so ga
zaradi pridobivanja kmetijskih zemljišč izkrčili.
Na kmetijskih območjih se gospodari vse bolj intenzivno. Prihaja do povečanega gnojenja in s
tem uničenja habitatov za določene rastlinske vrste. Povečano gnojenje pa je tudi vir
onesnaženja podtalnice.
Delež aktivnega prebivalstva, ki se ukvarja s kmetovanjem, z leti upada. S kmetijstvom so se,
po popisu prebivalstva 2002 v MOMS ukvarjali trije odstotki ljudi. Vendar pa, kot vidimo v
Preglednici 7, že močno prevladuje prebivalstvo zaposleno v storitvenih dejavnostih.
Preglednica 7: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih v Mestni občini Murska Sobota, za leto
2002

Občina
MOMS

kmetijske
248 (3%)

Skupine dejavnosti
nekmetijske
storitvene
2.961 (34%) 4.942 (58%)

neznano
425 (5%)

Vir: SURS, 2011e. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002.
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Skupaj
8.576 (100%)
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Grafikon 4: Delež delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih v Mestni občini Murska Sobota, za
leto 2002
3%
5%

kmetijske dejavnosti

34%

nekmetijske dejavnosti
storitvene dejavnosti
neznano
58%

Avtor: Furek, A., 2011.

Funkcijsko vrednotenje gospodarskih značilnosti
Ohranitev kmetijstva v MOMS je zelo pomembno za ohranjanje kulturnih površin, s čimer
preprečujemo zaraščanje. Vendar prihajajo pritiski nanje s strani novogradenj. Industrija je
večinoma vezana na razpoložljive domače vire. Poleg že obstoječih obratov se je razvila
Severna industrijsko-obrtna cona. Zelo dobro je tudi razvita storitvena dejavnost.
Trasa avtoceste predstavlja del povezave med Mariborom in Prekmurjem ter mejo z
Madžarsko oziroma del povezave na relaciji zahod - vzhod.
Kratkoročni učinki avtoceste se bodo negativno odražali pri primarnih dejavnostih, pozitivno
pa v sekundarnih, terciarnih in kvartarnih, z večjo ekonomsko in turistično privlačnostjo ter
novimi tržnimi možnostmi. Obremenitve na gospodarstvo ni (Povzetek poročila…, 1999).
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3.

PROMETNA INFRASTRUKTURA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

3.1

PROMETNI POLOŽAJ MURSKE SOBOTE V PRETEKLOSTI IN DANES

Že v srednjem veku je na območju MOMS vodila pomembna prometna pot iz panonske
notranjosti proti središču takratnega rimskega cesarstva. Pravokotno na to nekdanjo prometno
zvezo se odpira pot po dolini reke Mure (Barbarič in sod., 1966).
Ob propadanju regionalnih urbanih središč lahko od 5. stoletja pričakujemo postopno
propadanje cest, kar pa je bilo odvisno od različnih dejavnikov, od pogostosti uporabe in od
geografskih značilnosti pokrajine. Propadanje je bilo najhitrejše v bližini rek, kjer so te
prestavljale strugo, spodjedale bregove ali poplavljale (Kosi, 1996).
Radgonska cesta je bila najpomembnejša prometna žila na skrajnem severovzhodu
slovenskega ozemlja, v Prekmurju. V trgovini na srednje razdalje je tvorila najkrajšo
povezavo štajerske prestolnice Gradca preko Radgone in Murske Sobote z Ogrsko.
Na ogrski strani meje se je ob radgonski cesti kot obmejno in regionalno središče razvila
Murska Sobota (1366 že »civitas«), kjer je bila konec 15. stoletja prvič omenjena pomembna
carinska postaja. Carinska postaja v Soboti dokazuje pomembnost radgonske ceste, po kateri
je šlo leta 1565 čez mejo okrog 9 % blagovne menjave ogrske jugozahodne meje (Kosi,
1996).
Tisočletna povezanost Prekmurja z agrarno in polfevdalno Madžarsko je glavni vzrok za
slabo gospodarsko razvitost in prometno izoliranost tega območja. Vse pomembne cestne poti
iz srednje Evrope proti Jadranu so se izogibale Prekmurja. Tiste, ki so vodile iz Avstrije proti
Trstu in Reki, so tekle bolj zahodno, tiste iz Madžarske proti Reki pa bolj vzhodno. Tudi v
času stare Jugoslavije se je ves tranzitni promet s severnima sosedoma odvijal po
tradicionalnih poteh. In prav tej odrezanosti od mednarodnih komunikacij lahko pripišemo
slabo stanje lokalne cestne mreže (Barbarič in sod., 1966).
Visoka stopnja urbanizacije v občini, koncentracija števila prebivalstva in gospodarskih in
centralnih dejavnosti ima za posledico potencirano obremenitev obstoječe cestne povezave
Gornja Radgona – Murska Sobota – Lendava. Neustrezna trasa omenjene ceste je pogojevala
načrtovanje nove povezave omenjenih naselij kot dele ceste Maribor – Lendava, z ustreznim
sistemom obvoznic, ki bodo ves tranzitni promet usmerjale izven naselij (Bošnjakovič in sod.,
1981).
Pred izgradnjo pomurske avtoceste je regionalna cesta Maribor – Gornja Radgona – Murska
Sobota – MMP Dolga vas predstavljala najbolj ozko grlo V. transevropskega prometnega
koridorja, tako glede tehničnih elementov ceste, kot tudi glede njenega poteka skozi naselja
(RRP Pomurje 2000+, 2002).
Poleg zelo obremenjenih odsekov glavne ceste, ki so predvsem v Murski Soboti (na Panonski
ulici je dosegla preko 18.000 PLDP) je problematična tudi struktura prometa, saj je izrazito
odstopal visoki delež težjih tovornjakov, predvsem tujih, kar kaže, da gre za poudarjeno
tranzitno prometnico za mednarodni tovorni promet (RRP Pomurje 2000+, 2002).
Problematika je bila najbolj izrazita v Murski Soboti, kjer so največje zgostitve prometa in
dve nivojski križanji z glavno železniško progo (RRP Pomurje 2000+, 2002).
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Skozi Prekmurje se je vila ena sama železniška proga, če ne upoštevamo 5 km dolgega odseka
Mursko Središče – Lendava. Dolžina proge je merila 35 km in je bila v celoti na območju
soboške občine (Barbarič in ostali, 1966).
Oba železniška prehoda z Madžarsko (Hodoš in Lendava) sta ostala po letu 1945 zaprta. Tako
od Madžarske ni bilo odrezano samo Prekmurje, ampak tudi ostala Slovenija (Barbarič in
sod., 1966). 16. maja 2001 so železniško progo na tem območju ponovno odprli. Skupna
dolžina novozgrajene proge je 43,5 km, od tega 24,5 km na slovenski strani. Največji objekt
na slovenski strani je dvotirni predor Stanjevci (320 m) (Proga Puconci – Hodoš, 2012).
V Mestni občini Murska Sobota je bila leta 2008 skupna dolžina cest 192 km. Od tega je 10,5
km avtoceste, 25,1 km regionalnih cest in 42,3 km lokalnih cest. Dolžina cest v MOMS po
kategorijah je prikazana v Preglednici 8.
Preglednica 8: Dolžina cest (v km) v Mestni občini Murska Sobota po kategorijah v obdobju 20002008

Leto

Vse ceste
skupaj

Avtoceste

2000
2002
2003
2008

178,8
185,6
192,2
192

0
4
10,8
10,5

Glavne kategorije cest
Glavne
Regionalne
Hitre ceste
ceste
ceste
0
7,4
15
0
3,8
21,5
0
0
25
0
0
25,1

Vir: SURS, 2011j. Cestna infrastruktura.
Slika 13: Prometna infrastruktura na območju Mestne občine Murska Sobota
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Lokalne
ceste
42,5
42,4
42,4
42,3

407
250
514
515
466
160
221
1.441
1.690
150
249
1.214
1.422

8.450
11.745
11.065
11.045
10.958
1.540
2.095
5.698
8.078
1.160
2.033
3.926
6.042

RAKIČAN 1980
PETANJCI-M. SOBOTA 2000
PETANJCI-M. SOBOTA 2003
PETANJCI-M. SOBOTA 2006
PETANJCI-M. SOBOTA 2008
PETANJCI-M. SOBOTA 2010

M. SOBOTA-BRATONCI 2000
M. SOBOTA-LIPOVCI 2003
M. SOBOTA-LIPOVCI 2006
M. SOBOTA-LIPOVCI 2008
M. SOBOTA-LIPOVCI 2010

VUČJA VAS-M. SOBOTA AC 2003
VUČJA VAS-M. SOBOTA AC 2006
VUČJA VAS-M. SOBOTA AC 2008
VUČJA VAS-M. SOBOTA AC 2010

M. SOBOTA-LIPOVCI AC 2003
M. SOBOTA-LIPOVCI AC 2006
M. SOBOTA-LIPOVCI AC 2008
M. SOBOTA-LIPOVCI AC 2010

Vir: Podatki o štetju prometa na…, 1981
DRSC, 2011. Promet.

173
405
291
271
263
312

4.488
6.297
5.773
5.814
4.764
4.865

Odsek in leto meritve

30

50
85
213
278

50
107
259
326

260
382
135
183
108

259
280
100
170
183
85

80
132
247
136

80
203
200
157

102
97
142
100
122

104
142
100
93
100
110

Lahka tov. Sr. tov. Težka tov.
(pod 3 t) (3-7 t ) (nad 7 t)

Osebna
vozila

900
2.300
415
482

900
2.312
420
491

613
102
94
72
31

69
648
70
79
33
15

Tov. s
prik.

2.720
3.215

2.700
3.215

47
74

50
27

Vlačilci

1.180
2.766
4.809
5.533

1.190
2.843
5.020
5.879

1.382
831
885
917
801

Tovorna
vozila
skupaj
605
1.475
561
613
629
549

Preglednica 9: Prometna obremenitev (osebna vozila in tovorna vozila) na regionalni cesti in avtocesti skozi Mestno občino Murska Sobota
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Grafikon 5: Prometna obremenitev (osebna vozila in tovorna vozila) na regionalni cesti in avtocesti
skozi Mestno občino Murska Sobota
14.000

12.000

10.000

vozil/dan
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8.000

Tovorna vozila
skupaj

6.000

4.000

M. SOBOTA-LIPOVCI AC 2003
M. SOBOTA-LIPOVCI AC 2006
M. SOBOTA-LIPOVCI AC 2008
M. SOBOTA-LIPOVCI AC 2010

VUČJA VAS-M. SOBOTA AC 2003
VUČJA VAS-M. SOBOTA AC 2006
VUČJA VAS-M. SOBOTA AC 2008
VUČJA VAS-M. SOBOTA AC 2010

M. SOBOTA-BRATONCI 2000
M. SOBOTA-LIPOVCI 2003
M. SOBOTA-LIPOVCI 2006
M. SOBOTA-LIPOVCI 2008
M. SOBOTA-LIPOVCI 2010

0

RAKIČAN 1980
PETANJCI-M. SOBOTA 2000
PETANJCI-M. SOBOTA 2003
PETANJCI-M. SOBOTA 2006
PETANJCI-M. SOBOTA 2008
PETANJCI-M. SOBOTA 2010

2.000

Avtor: Furek, A., 2012

V Preglednici 9 in na Grafikonu 5 so zaradi lažjega razumevanja in lažjega prikaza podatkov
zajeti le PLDP za osebna in tovorna vozila. Ostale kategorije vozil in grafikoni po
posameznih letih so v Prilogi.
S primerjavo prometne obremenjenosti med letoma 1980 in 2000 vidimo, da je v dobi 20 let
promet zelo narasel. To lahko pripisujemo gospodarski razvitosti MOMS, saj so se odprla
številna delovna mesta in je mesto postalo privlačno za ljudi iz drugih občin. Prav tako se je
povečalo število osebnih avtomobilov v občini. Leta 2001 so imeli v MOMS 8.793 osebnih
avtomobilov. Do leta 2010 je število osebnih avtomobilov naraslo že na 9.638 (SURS, 2011l).
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Leta 1980 so PLDP merili na števnem mestu Rakičan in je le-ta znašal 5.568 vozil/dan. Od
tega je bilo največ osebnih vozil (4.488) in srednje težkih tovornjakov (259). Število težkih
tovornjakov je bilo 170. Leta 2000 so PLDP skozi MOMS merili na dveh merilnih postajah,
in sicer Tropovci (odsek Petanjci – Murska Sobota) in Rakičan (Murska Sobota – Bratonci).
Na odseku Petanjci – Murska Sobota je bil PLDP 7.903 vozil/dan. Od tega je bilo 6.297
osebnih vozil, zelo pa se je povečal promet težkih tovornjakov (790), nato mu sledijo lahki
tovornjaki (405). Na odseku Murska Sobota – Bratonci je bil PLDP višji, in sicer 10.000
vozil/dan. Tudi na tem odseku so prevladovala osebna vozila (8.450), težki tovornjaki (715)
in lahki tovornjaki (407). Iz tega je lepo razvidno, da so se prebivalci MOMS vsakodnevno
srečevali s hrupom in problemi, ki jih povzroča težki tovorni promet. Zato je bila gradnja
avtoceste nujna.
V letu 2003, ko so odprli pomurski avtocestni krak lahko zasledimo korenite spremembe
glede prometne obremenitve na regionalni cesti skozi MOMS. Na regionalni cesti na odseku
Petanjci – Murska Sobota je PLDP znašal 6.450 vozil/dan, od tega je bilo največ osebnih
vozil (5.770) in lahkih tovornjakov (291), medtem ko se je število težkih tovornjakov znižalo
na 170. Prav tako se je število težkih tovornjakov zmanjšalo na odseku Murska Sobota –
Lipovci in to na 200 vozil/dan. Na tem odseku pa se je povečalo število osebnih avtomobilov
(11.745). Lahko predvidevamo da zato, ker so se ljudje začeli voziti v službo po avtocesti in
če zapustijo avtocesto na priključku Murska Sobota, se na tem odseku poveča promet. Hkrati
lahko vidimo, da je na avtocesti na odsekih Vučja vas – Murska Sobota in Murska Sobota –
Lipovci število težkih tovornjakov 980.
V letu 2006 je bila prometna obremenitev na regionalni cesti na odseku Petanjci – Murska
Sobota približno enaka kot leta 2003. Na odseku Murska Sobota – Lipovci pa se je povečalo
število lahkih tovornjakov (514), zmanjšalo pa se je število srednje težkih tovornjakov. Na
avtocesti skozi MOMS se je na obeh odsekih povečal PLDP. Najbolj se je povečalo število
težkih tovornjakov in to kar na 2.500 vozil/dan. Iz tega lahko sklepamo, da je ta del avtoceste
postal mednarodno pomemben za težki tranzitni promet.
Če primerjamo prometno obremenitev v letu 2008 z letom 2006 vidimo, da se je v letu 2008
drastično povečal PLDP na obeh avtocestnih odsekih. Močno se je povečalo število osebnih
vozil ter lahkih tovornjakov. Na avtocestnem odseku Vučja vas – Murska Sobota se je število
osebnih vozil povečalo za 3.600, medtem ko se je število lahkih tovornjakov povečalo za
1.200. Prav tako se je število teh dveh kategorij povečalo na avtocestnem odseku Murska
Sobota – Lipovci. Število osebnih vozil se je povečalo za 1.900, število lahkih tovornjakov pa
za 1.000. V tem letu se je pojavila tudi nova kategorija vozil, in sicer vlačilci. Le-ti so bili prej
vključeni pod tovornjake s prikolico.
Za leto 2010 lahko spet razberemo, da se je število prometa na obeh avtocestnih odsekih
povečalo. Najbolj sta se povečali kategoriji osebna vozila in težki tovornjaki. Na odseku
Vučja vas – Murska Sobota tako znaša PLDP za osebna vozila 8.078, za težke tovornjake pa
3.863. Tudi na odseku Murska Sobota – Lipovci se je število osebnih vozil povečalo na 6.042,
število težkih tovornjakov pa na 3.833.
Če na kratko povzamemo Preglednico 9 in grafikon 5 lahko vidimo, da se je ob odprtju
pomurskega kraka avtoceste v letu 2003, promet težkih tovornjakov preusmeril na avtocesto
in razbremenil samo mesto Murska Sobota. Skozi nadaljnja leta vidimo, da na regionalni cesti
skozi MOMS ostaja število PLDP približno enako, medtem ko se število PLDP na avtocesti iz
leta v leto povečuje. Zanimivo je, da se ni povečalo samo število težkega tranzitnega prometa,
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ampak se povečuje tudi število osebnih vozil. To pa zato, ker se veliko ljudi odloča za pot po
avtocesti, kljub temu, da je mogoče pot daljša, vendar je časovno hitrejša.
Iz teh podatkov pravzaprav vidimo, kako je bila avtocesta za ta del Slovenije potrebna.
Slika 14: Prometna obremenitev na regionalni cesti in avtocesti skozi Mestno občino Murska Sobota
za leto 2010

Na Sliki 14 imamo prikazano prometno obremenitev v letu 2010 na regionalni cesti in
avtocesti skozi MOMS za vse štiri zgoraj omenjene odseke. Kot je razvidno iz karte trije
odseki padejo v isti razred glede na število vozil.
Najmanj je obremenjen odsek Petanjci – Murska Sobota na regionalni cesti, kjer PLDP znaša
5.513 vozil/dan. Drugi odsek na regionalni cesti, od Murske Sobote do Lipovec, ima PLDP
11.931 vozil/dan. Od tega je 10.958 osebnih vozil. Iz tega lahko sklepamo, da se veliko ljudi
vozi na delo v samo mesto Murska Sobota in se zato tukaj promet poveča.
Ker tudi oba odseka na avtocesti padeta v isti razred, sem ju ločila s črno črtico. Tako na
prvem odseku Vučja vas – Murska Sobota PLDP za leto 2010 znaša 14.113 vozil/dan, na
odseku Murska Sobota – Lipovci pa 11.721 vozil/dan. Na drugem odseku se promet zmanjša,
saj nekateri zapustijo avtocesto na izvozu Murska Sobota, saj se vračajo iz službe v drugih
občinah.
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3.2

POTEK TRASE AVTOCESTE

Avtocesta na območju občine Murska Sobota spada v odsek avtoceste Vučja vas – Beltinci.
Odsek trase se prične pri regionalni cesti R1-230 Radenci – Ljutomer tik ob naselju Vučja
vas, kjer je tudi priključek »Vučja vas«. Trasa avtoceste poteka od Vučje vasi proti
severovzhodu in se v blagem loku usmeri proti reki Muri. Osrednji del območja med
visokovodnima nasipoma Mure se prečka z mostom (Uredba o lokacijskem načrtu…, 1999).
Po prehodu preko Mure se v višini naselja Mali Bakovci trasa usmeri proti vzhodu in v
dolgem loku poteka preko kmetijskih površin do razbremenilnega kanala Ledava – Mura, ki
ga prečka v neposredni bližini križanja kanala in potoka Dobel. V nadvozu prečka tudi novo
priključno cesto Murske Sobote in preloženo Bakovsko cesto. Na lokaciji prečkanja
priključne ceste je priključek »Murska Sobota«, na južni strani avtoceste, med priključno
cesto in razbremenilnim kanalom, je predvidena lokacija vzdrževalne baze. V sklopu
priključka se na njegovi vzhodni strani predvidi lokacija obojestranskega oskrbnega centra
(Uredba o lokacijskem načrtu…, 1999).
Slika 15: Most čez Muro

Vir: DARS, 2011

V nadaljevanju se trasa usmeri proti vzhodu in poteka med obstoječo gramoznico SGP
Pomgrad ob Bakovski cesti ter športnim letališčem Murska Sobota. Po prehodu iz vkopa ob
športnem letališču se trasa ponovno usmeri proti severovzhodu, poteka severno od KG
Rakičan – Farme Jezera in z nadvozi prečka predvideno in obstoječo železniško progo ter
glavno cesto G1-3. Na mestu prečkanja glavne ceste je na vzhodni strani priključek
»Lipovci«. Odsek se konča vzhodno od priključka (Uredba o lokacijskem načrtu…, 1999).
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Slika 16: Potek trase avtoceste

Avtocesta je zgrajena kot štiripasovna avtocesta brez odstavnih pasov, z odstavnimi nišami in
vmesnim ločilnim pasom, z normalnim prečnim profilom 21,4 m. Od tega sta vozna in
prehitevalna pasova široka 3,5 m, srednji ločilni pas 3,2 m (3,8 m na mestih, kjer avtocesto
prečkajo nadvozi z vmesno podporo), robna pasova 0,3 m, bankini pa 1,5 m.
Najmanjši vzdolžni nagib znaša 0,1 %, največji 1,5 %, najmanjši horizontalni polmer je 1.500
m, vertikalni pa 20.000 m. Avtocesta je projektirana za računsko hitrost 120 km/h (DARS,
2011).
Na avtocestnem odseku je zgrajenih 39 objektov in sicer (DARS, 2011):
• most čez Muro,
• 3 mostovi v skupni dolžini 79 m,
• 17 podvozov v skupni dolžini 373 m, med katerimi so nekateri tudi za divjad,
• 4 nadvozi v skupni dolžini 409 m,
• 14 prepustov, 3 podhodi za dvoživke,
• protihrupne zaščite, zadrževalniki, prestavitve komunalnih in drugih vodov,
• 24,87 km deviacij državnih in občinskih ter drugih cest.
Prav tako so zgrajeni trije izven nivojski priključki: Vučja vas, Murska Sobota in Lipovci ter
obojestransko počivališče Murska Sobota in cestno-vzdrževalna baza (DARS, 2011).
V okviru izgradnje avtoceste Vučja vas - Beltinci sta zgrajena poleg same avtoceste v dolžini
11,2 km še 2,2 km dolga dvopasovna regionalna cesta Gaj-priključek Murske Sobote in
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zahodni krak južne zbirne ceste Murske Sobote dolžine 1,2 km. V dolžini 7,6 km je bila kot
napajalna na avtocesto rekonstruirana tudi regionalna cesta R1-230 od Radencev do Vučje
vasi (DARS, 2011).
Prvi del avtocestnega odseka Vučja vas - Beltinci, od priključka Murska Sobota do priključka
Lipovci, je bil dokončan in predan prometu 15.11.2002, drugi del, od Vučje vasi do Murske
Sobote, vključno z najdaljšim slovenskim mostom čez Muro (dolžina 833 metrov), pa je bil
dokončan in predan prometu 30.10.2003 (DARS, 2011).
Slika 17: Pomurska avtocesta

Vir: Pomurska avtocesta, 2012

3.3

OCENA VPLIVOV AVTOCESTE NA RAZVOJ MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

Prometna infrastruktura obremenjuje okolje. Poznavanje posledic je pomembna komponenta
pri ocenjevanju sprejemljivosti obravnavanega projekta. Celovita ocena vplivov na okolje se
ne ukvarja le z učinki obravnavanega projekta, ampak analizira tudi kasnejše posledice
predlaganega projekta. Poleg negativnih vplivov gradnje in delovanja avtoceste, je potrebno
računati tudi s vplivom urbanega razvoja nekaterih gospodarskih dejavnostih, ki jih
vzpodbudi cesta na določenih mestih.
Vplivi avtoceste na okolje so lahko (Šubic, 1990):
- stalni (njihov vpliv s časom ne izgine) – začasni (v okolju se po določenem času
vzpostavi prvotno stanje),
- kratkoročni – dolgoročni,
- lokalni – globalni (strateški),
- primarni – sekundarni,
- pozitivni – negativni,
- neposredni – posredni.
Negativen vpliv je vrednostna opredelitev sprememb v okolju. Presoja negativnega vpliva je
metodološki prijem, ki je uporaben za presojo stanja v okolju in napovedovanje bodočih stanj.
Pri opisovanju negativnih vplivov uporabljamo sezname negativnih vplivov, ki so pripravljeni
za različne presoje vplivov na okolje. Negativnih vplivi so: onesnaževanje zraka, podtalnice,
izguba kmetijskih zemljišč itd. Pozitivni vplivi zaradi gradnje avtoceste so v naravnem okolju
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redki. Pojavijo se pri razvoju nekaterih gospodarskih dejavnosti in razvoju naselij (Marušič,
1991).
Neposredne in posredne posledice so vezane na gradnjo in delovanje avtoceste. Neposredni
vplivi nastanejo z gradnjo avtoceste in neposredno vplivajo na izgled in delovanje prostora.
Med neposredne posledice uvrščamo: spremembe namenske rabe površin, spremembe v
krajinski podobi zaradi gradbenih posegov, prekinitev lastniško homogenih prostorskih enot
in moteno dostopnost med prizadetimi naselji ter spremembo življenjskega prostora rastlin in
živali. Posredni vplivi pa nastanejo z delovanjem avtoceste in posredno vplivajo na delovanje
prostora. Med posredne spremembe uvrščamo: spremembe kakovosti zraka, prsti in vode,
širjenje hrupa, spremembe prometne dostopnosti ter vpliv na razvoj naselij in gospodarstva
(Polajnar, 1987).
Med trajne posledice prištevamo zmanjšan prirast letne mase zaradi onesnaževanja, daljši
transport itd. Med začasne posledice pa prištevamo nove priključke gozdnih cest, vetrolome
in snegolome na novonastalih gozdnih robovih, dokler se gozdni rob ne utrdi itd. (Šubic,
1990).
Med lokalne posledice prištevamo spremembe prometnih tokov na območju nekaterih naselij,
izboljšanje dostopnosti itd. Med strateške posledice pa boljšo povezavo Slovenije z
Madžarsko in Vzhodno Evropo (Šubic, 1990).
Obremenitve okolja zaradi cestnega prometa imajo različen pomen za posamezne funkcije
uporabe (Šubic, 1990):
- zasedba površin (površine niso uporabne v druge namene),
- delitev površin (površine so neuporabne za določene namene zaradi majhne površine),
- onesnaževanje (k preprečevanju disperzije težkih kovin, ki se emitirajo v prometu
prispeva pas gozda ob avtocesti),
- vpliv na relief (gradnja ceste vpliva na erozijo tal in lokalne klimatske spremembe),
- vpliv na hrup (ima pomembno vlogo pri funkciji uporabe za oddih).
3.3.1

VPLIVI NA PROSTOR

3.3.1.1

Raba zemljišč

Avtocesta neposredno vpliva na rabo zemljišč, saj zasede znatno površino tal, spremeni se
značaj rabe tal, onemogoči pa se dotedanja raba, ne le na območju ceste, temveč tudi na
obrobju (Zdešar, 2002).
Kmetijska zemljišča, ki predstavljajo temelj proizvodnje hrane, so trajno namenjena kmetijski
rabi. Namensko rabo je mogoče spremeniti le, če za to obstajajo širši družbeni interesi.
Kmetijska zemljišča, ki so trajno namenjena kmetijski proizvodnji, so v planskih dokumentih
opredeljena kot prvo območje kmetijskih zemljišč (Strateška presoja, 1993).
Vplivi avtoceste na kmetijska zemljišča so (Strateška presoja, 1993):
- izguba kmetijskih zemljišč zaradi zasedbe površin,
- zmanjšanje kakovosti tal zaradi mešanja talnih tipov, razgaljanja, erozije, teptanja v času
gradnje, onesnaževanja v času gradnje in obratovanja,
- spremembe njivskih kultur zaradi režima v območju z omejeno rabo,
- presek parcel.
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Kriterija s katerima opredeljujemo stopnjo poseganja avtoceste na kmetijska zemljišča, sta
količina in kategorija zasedene površine (Strateška presoja, 1993).
Izguba kmetijskih zemljišč je zaradi poteka trase po ravnini velika. Kmetijska zemljišča v
neposredni bližini avtoceste bodo onesnažena s težkimi kovinami, vendar je ta onesnaženost
vezana le na 10-metrski pas. Na oddaljenosti 50 metrov od avtoceste so vsebnosti težkih
kovin enake kot v ozadju. Povečali se bodo stroški obdelovanja zemlje za tiste lastnike
kmetijskih površin, ki bodo imeli parcele na obeh straneh avtoceste (zmanjšanje obdelovalnih
površin in daljša pot do obdelovalnih površin) (Rotar, 1994).
Čeprav znaša neposredna poraba zemljišč za štiripasovno cesto približno 2,5 ha/km, doseže
skupna poraba vseh spremenjenih zemljišč do 8 ha/km. V to so vključeni zaščita pred
hrupom, nasipi, povezovalni pasovi in križišča (Cigale, 2002).
Na območju Mestne občine Murska Sobota trasa avtoceste poteka čez prva kmetijska
zemljišča, to pomeni čez najboljša kmetijska zemljišča. Za izgradnjo trase avtoceste so morali
odstraniti 484.683 m3 zemlje (DARS, 2011). Speljana je tudi čez reko Muro, kjer gre za
območje redkih poplav in Naturo 2000.
3.3.1.2

Poselitev

Razvoj cestnega prometa je v Sloveniji omogočil bistvene spremembe v načinu življenja
večjemu delu prebivalstva. V zadnjih desetletjih je in še vedno pomembno vpliva na sistem
poselitve, spodbuja nadaljnje procese suburbanizacije, omogoča pa tudi poselitev širšega
podeželskega zaledja. Dobra prometna dostopnost pomembno učinkuje na načine preživljanja
prostega časa, istočasno pa zaradi številnih okoljskih vplivov negativno vpliva na kakovost
življenjskega okolja (Lampič, Repe, 2009).
Avtocesta zmanjšuje bivalno privlačnost naselij, onesnažuje zrak z izpušnimi plini in prašnimi
delci, ki jih prinaša na cestišče promet, pojavi se nov vir hrupa in prihaja do onesnaževanja tal
v bližini avtoceste. Lahko ustvari tudi slabše razmere za delovanje drugih rab prostora (daljši
dostop do kmetijskih površin, sosedov, sorodnikov) (Bizjak, 1994).
Pri ocenjevanju vpliva je pomembno število ljudi, ki jih avtocesta prizadene, število hiš v
neposredni bližini avtoceste zaradi hrupa, javne površine, rekreacijske površine in objekti
večjega obiska. Vpliv avtoceste na naselja lahko določimo tudi s številom potrebnih rušitev
(Bizjak, 1994).
Poselitev se v Pomurju do zdaj ni širila v obliki razpršene, individualne gradnje. Obstaja pa
nevarnost, da se bo po izgradnji prometne infrastrukture na dostopnih lokacijah povečal
pritisk na prostor (Praper, 1997).
Na območju Mestne občine Murska Sobota so zaradi poslabšanja bivalnih razmer in
zmanjšanja funkcionalnih območij odkupili 3 stanovanjske objekte s spremljajočimi
gospodarskimi poslopji v naselju Pri Doblu ob Bakovski cesti. Prav tako so odstranili objekte
šolskih hlevov Srednje kmetijske šole Rakičan, zbiralnico za kadavre, čuvajnico in vhod z
razkuževalno dezbariero (Uredba o lokacijskem načrtu…, 1999). Vendar so lastnikom
zagotovili ustrezne nadomestne nepremičnine.
Avtocesta poteka v prostoru, kjer je še ohranjen tradicionalen vzorec poselitve. Pri določanju
oddaljenosti avtoceste od naselij je upoštevan tisti del naselja, ki se mu avtocesta najbolj
približa. Avtocesta se na obravnavanem območju najbolj približa hišam naselja Mali Bakovci
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(60 metrov). Vendar so ob avtocesti namestili protihrupne ograje, tako da bližina avtoceste
naj ne bi bila moteča.
3.3.2

VPLIVI NA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI V PROSTORU

3.3.2.1

Centralne dejavnosti

K centralnim dejavnostim štejemo družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti. Pod družbene
dejavnosti štejemo kulturo, zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo in otroško varstvo, pod
oskrbne trgovino, pod storitvene pa javno upravo, pošto, policijsko postajo in denarne zavode.
Prometna infrastruktura je zaradi dostopnosti zanimiva za razvoj ostalih dejavnosti. Ob
objektih prometne infrastrukture se razvijejo predvsem tiste dejavnosti, ki računajo zaradi
bližine avtoceste na prihranek časa, denarja in energije. Za ocenjevanje vpliva nove ceste na
razvoj naselij in gospodarstva so pomembne ekonomske značilnosti področij, ki jih cesta
prečka. Pomembno je, ali cesta poteka preko gosto poseljenih in gospodarsko močnih območij
in če povezuje med seboj oddaljena gospodarska središča. Avtocesta lahko prinaša v prostor
poleg negativnih vplivov tudi pozitivne, ki se najbolj kažejo pri razvoju naselij in
gospodarstva.
Pozitivne posledice avtoceste so:
- boljša in s tem cenejša povezava znotraj slovenskega prostora,
- boljša gospodarska povezanost slovenskega prostora,
- večji krog dnevnih migracij,
- boljša povezava Južne Evrope z Vzhodno Evropo.
Priključki na avtocestno omrežje so zanimivi za (Gaberščik, Pogačnik, 1982):
- stanovanjska območja,
- proizvodna območja,
- servisna območja,
- centralna območja,
- rekreacijska območja.
Najbolj zanimivo je tisto območje priključka, ki ima radij 2000 m oddaljenosti od samega
priključka, pri čemer je najmanjša možna oddaljenost stanovanjskih zgradb 200 m od
varovalnega pasu avtoceste, ki znaša 40 metrov (Gaberščik, Pogačnik, 1982).
Dejavnosti, ki se lahko razvijejo ob avtocestnem sistemu so (Gaberščik, Pogačnik, 1982):
- proizvodne dejavnosti,
- gostinstvo,
- poslovne dejavnosti,
- večji bolniški kompleksi,
- izvencentralne lokalne uprave.
Na sistem velikih infrastruktur se ne vežejo (Gaberščik, Pogačnik, 1982):
- manjša stanovanjska območja v neposredni bližini priključkov,
- posamezni objekti šolstva, zdravstva in sociale,
- kulturne dejavnosti, ki so tipično mestne,
- manjše rekreacijske površine, ki potrebujejo mir in čist zrak.
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Centralne dejavnosti v MOMS se večinoma nahajajo v samem središču Murske Sobote. Tako
se tudi ljudje iz drugih naselij iste občine in iz drugih občin vsakodnevno vozijo na delo, v
šolo ali na preživljanje prostega časa v Mursko Soboto. Veliko ljudi se po izgradnji avtoceste
v Mursko Soboto vozi po avtocesti, saj tako pridejo tja časovno hitreje. Vendar prihaja v
središču Murske Sobote še vedno do prometnih zamaškov in preobremenjenosti. Da bi to
preprečili so začeli graditi obvozne ceste v obliki »U sistema«.
3.3.2.2

Proizvodne dejavnosti

K proizvodnim dejavnostim štejemo industrijo ter proizvodno in storitveno obrt.
Ena značilnost moderne industrije je mobilnost in prilagodljivost, kar pomeni, da je
industrijska proizvodnja teoretično možna povsod. Vloga prometa, ki so ga včasih ocenjevali
za enega glavnih lokacijskih dejavnikov industrije, je že zdavnaj zaradi izboljšane prometne
tehnologije nekoliko izgubila na pomenu (Vrišer, 1978). Kljub temu pa so moderne
proizvodne dejavnosti v mestih pogosto nameščene na prostoru ob mestnih obvoznicah, saj
imajo zagotovljeno boljšo prometno dostopnost. Za vstop na omrežje je potreben avtocestni
priključek, okoli katerega se ustvarja določena cona privlačnosti za proizvodne dejavnosti
(Gaberščik, Pogačnik, 1982).
Po mednarodnih kriterijih predstavlja cono neposrednega vpliva avtocestnega priključka za
posamezne dejavnosti prostor v radiju 2000 m od priključka. V tem prostoru raste privlačnost
za proizvodne dejavnosti linearno, od roba proti središču. Isto velja za stanovanja s to razliko,
da je meja proti avtocesti omejena s cono maksimalne dovoljene jakosti hrupa (Gaberščik,
Pogačnik, 1982).
V Mestni občini Murska Sobota je Severna obrtno-industrijska cona, ki je velika približno 49
hektarjev, polovica zemljišč pa je v lasti občine. Prodanih je 16,3 hektarjev zemljišč, ki so
razdeljena na 17 parcel in imajo 13 lastnikov. Vendar še vsi lastniki niso začeli z izgradnjo
objektov. V tej coni bi se naj nahajala naslednja podjetja: INOKS d.o.o., SGP Pomgrad d.d.,
IMOREAL d.o.o., ERA d.d., MEDICOP d.o.o., Ecos d.o.o., POLIMIX d.o.o., itd. (Magdič,
2009).
Avtocesta bo spodbudila v regiji nov gospodarski razvojni ciklus, prišlo bo do odpiranja
novih delovnih mest, v regijo bo pritekal kapital. Vendar pa dolgoročni učinki niso nujno
pozitivni. Večje infrastrukture imajo izrazito nadregionalni pomen in bodo regijo le prečkale.
Avtocesta bo tako v veliki meri služila prehodu tranzitnega prometa iz jugozahodne Evrope v
vzhodno in srednjo (Praper, 1997).
Robert Grah (2011), direktor Pomurske gospodarske zbornice meni, da je težko reči, ali je
odprtje avtoceste vplivalo na gospodarski razvoj MOMS, saj je Slovenijo vmes zajela recesija
in podatki niso primerljivi. Potrjuje pa, da je gospodarstvo bolj konkurenčno po izgradnji
avtoceste. Tako sta v občino zaradi dobrega poslovnega okolja, logistike in uspešne delovne
sile po izgradnji avtoceste prišli dve veliki podjetji v tuji lasti. To sta podjetje XAL svetila
d.o.o., ki se ukvarja z elektrotehniko svetil in tekstilno podjetje WOLFORD d.o.o..
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3.3.2.3

Turizem in rekreacija

Rekreacijska izraba prostora je odvisna od potreb prebivalstva. Na atraktivnost prostora za
rekreacijo vplivajo naravne značilnosti, oddaljenost od stanovanjskih območij in dostopnost
(Bizjak, 1994).
Prvine, ki so privlačne za rekreacijo, so:
- gozdovi (možnost hoje, teka in nabiranje sadežev),
- gozdni rob,
- površinske vode, bregovi in struge,
- steze in kolovozi,
- reliefna razgibanost.
Turizem je pomembna razvojna možnost Pomurja. Beležimo pozitivni premik v smislu
porasta zanimanja za okolju prijaznejše kmetovanje ter razvoj dopolnilne turistične dejavnosti
na kmetijah. Nosilci turizma na kmetijah bi lahko v večji meri črpali razvojna sredstva v
okviru programov razvoja podeželja in razširitve ponudbe kmetij.
Ker ni določen nosilec razvoja turističnih proizvodov podeželja na regionalni ravni, je razvoj
integralnih turističnih produktov prepuščen posameznim ponudnikom turizma na podeželju,
ki pa praviloma niso dovolj usposobljeni in motivirani za razvoj in trženje le-teh (RRP
Pomurje 2007-2013).
3E – podeželski turizem (vino, kulinarika, druge etnološke posebnosti) se, glede na danosti
pomurskega podeželja, razvija prepočasi, saj kljub nesporni kakovosti navedenih osnovnih
elementov (atrakcij) ni razvita kot integralna turistična ponudba (vinske turistične ceste) za
ciljno skupino izletnikov. Ponudba je razpršena, premalo povezana, ni skupnih tržnih
nastopov, ipd.
3A – rekreativni turizem kot oblika aktivnih počitnic je usmerjena na mlade, mlade družine in
posameznike. Naravne danosti Pomurja omogočajo oblikovanje kratkih počitniških
programov s športno rekreativno vsebino (pasivno in aktivno), predvsem v smislu
pohodništva, kolesarjenja, padalstva, zmajarstva, spusta po reki Muri, kanuarjenja in deskanja
po jezerih in »zelenih« športov (golf, tenis, balonarstvo, ipd.), lova in ribolova.
3D – doživljajski turizem je usmerjen v segment doživetij regionalnih posebnosti Pomurja na
turistično manj razvitih območjih in omogoča oblikovanje programov izletniškega,
družinskega, mladinskega in otroškega turizma (RRP Pomurje 2007-2013).
Po odprtju pomurske avtoceste, se je povečalo število vikend migrantov (Grah, 2011). Se
pravi, da zaradi krajšega časovnega potovanja, ljudje več hodijo med vikendi v Pomurje.
Bodisi gre za vračanje domov po delovnem tednu, bodisi za turistični oddih med vikendom.
3.3.2.4

Promet

V regiji je bila potreba po hitrejšem razvoju in izgradnji prometne infrastrukture, s čimer bi
prebivalstvo in gospodarstvo v regiji lahko lovilo velike zaostanke v infrastrukturni
opremljenosti, ter si tako omogočilo osnovo za hitrejši celovit in trajnostni razvoj regije (RRP
Pomurje 2007-2013).
Že le delno zgrajena avtocesta na odseku Vučja vas–Murska Sobota–Beltinci, je kazala
ugodne učinke z napeljavo tranzitnega tovornega prometa izven naselij prejšnje trase od
Radencev preko Petanjcev, Tišine, Tropovcev in predvsem mesta Murske Sobote ter
Rakičana in izgradnjo povsem rekonstruirane in s traktorsko-kolesarsko stezo opremljene
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priključne regionalne ceste Radenci - Vučja vas, ki je le začasno prevzela tranzit. Ta odsek
AC pa je tudi že izboljšal povezavo znotraj regije z novo premostitvijo Mure, predvsem je
kvalitetno povezal zaledje priključka Vučja vas na regionalno središče Mursko Soboto (RRP
Pomurje 2007 – 2013).
Zgrajena avtocesta čez Pomurje je povsem odpravila močno obremenjujoče vplive naglo
naraščajočega težkega tranzitnega prometa na bivalna in delovna okolja v naseljih in za take
vrste prometa neustrezno cestno infrastrukturo (RRP Pomurje 2007-2013). Hkrati se je
prometno vedno odmaknjeno Pomurje povezalo in približalo tako Mariboru kot osrednji
Sloveniji (Lampič, Ogrin, 2009).
3.3.3

VPLIVI NA OKOLJE

V današnjem času lahko ocenjujemo razvitost družbe tudi po razvitosti prometa. Gospodarski
razvoj je neposredno povezan z naraščajočo vlogo prometa, kjer smo priča hitro naraščajočim
prometnim obremenitvam. V razvitem svetu prevladuje v potniškem prometu cestni promet.
V Sloveniji opravimo kar 93 % vseh potovanj po kopnem z osebnim avtomobilom, kar nas
uvršča na prvo mesto v EU, kjer je povprečje 82 %. To pa močno vpliva na obremenjevanje
in slabšanje kakovosti okolja (Ogrin, 2009; Špes, 2007).
3.3.3.1

Vpliv na vodne vire

Po zakonu o urejanju prostora na območjih vodnih virov, podtalnice in drugih vodnih površin,
ki so pomembne za dolgoročno oskrbo s pitno vodo, niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali
izdatnost ali neoporečnost pitne vode (Bizjak, 1994).
V planskih dokumentih so opredeljena območja podtalnic, njihovi varstveni pasovi, nezajeti
in zajeti izviri, zbiralniki in črpališča vode.
Vplivi avtocest na podtalnico in vodne vire (Strateška presoja, 1993):
- spremembe višine podtalnice zaradi zemeljskih del,
- spremembe kakovosti zaradi vsakodnevnega in občasnega spiranja s ceste,
- spremembe tokov podtalnice zaradi zemeljskih del ali sprememb toka reke,
- spremembe zmogljivosti zajetij zaradi zemeljskih del in spiranja nevarnih snovi s ceste.
Vpliv avtoceste na površinske vode je število stikov avtoceste s površinskimi vodami, jezeri,
močvirji in mrtvicami.
Avtoceste predstavljajo potencialno nevarnost razlitja nevarnih tekočin, ki lahko ogrozijo
talno vodo. Površinski tokovi so navadno manj obremenjeni, saj jih avtoceste prečkajo preko
premostitvenih objektov, možnost onesnaženja je le zaradi izpiranja nevarnih snovi s cestišča.
Večje onesnaženje površinskih tokov je običajno v času gradnje (Cigale, 2002).
Na območju Mestne občine Murska Sobota avtocesta prečka reko Muro in razbremenilni
kanal med Muro in Ledavo.
Vse padavinske vode s cestnih površin se preko požiralnikov navezujejo na kanalizacijske
cevovode in obcestne jarke, ki se navezujejo na zemeljske zadrževalne bazene – čistilne
objekte z zbiralci olj in usedalniki nesnage (Uredba o lokacijskem načrtu…, 1999).
Vendar do zdaj še ni prišlo do razlitja nevarnih tekočin, prav tako je avtocesta zgrajena
premalo časa, da bi lahko govorili o potencialni onesnaženosti voda in podtalnice.
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3.3.3.2

Vpliv na tla

Dejstvo je, da so najboljše površine za izgradnjo prometne infrastrukture najboljša zemljišča
za kmetijstvo. Tako razvoj prometne infrastrukture vodi k izgubi rodovitnih tal za kmetijstvo
in negativno vpliva na socialno-ekonomski razvoj območja (Hebar, 2010).
Promet lahko negativno vpliva na kakovost prsti in na vegetacijo s kopičenjem težkih kovin v
tleh in rastlinah (svinec, kadmij,…). Možnost onesnaženja tal je tudi zaradi izpiranja
škodljivih snovi s cestišča, pogoste pa so tudi večje vsebnosti sulfata in klorida kot posledica
emisij posipnih materialov (Cigale, 2002).
Močno onesnaženje, ki je posledica ceste, je povečana koncentracija težkih kovin v tleh,
cinka, bakra, niklja, kadmija in kroma. Viri kadmija so dizelsko gorivo, obraba gum in
zavornih oblog. Viri cinka so motorno olje, gume in protikorozijska zaščita vozil (Okolje v
Sloveniji 1996).
Glede na to, da je avtocesta na območju občine Murska Sobota zgrajena dobrih 7 let, nisem
dobila podatkov o vsebnosti težkih kovin v tleh. Prav tako sem se obrnila na samo Mestno
občino Murska Sobota in tudi tam so mi povedali, da teh meritev ne izvajajo.
3.3.3.3

Zrak

Prometno onesnaževanje ozračja se začne z izpustom (emisijo) izpušnih plinov v ozračje. Ti
plini so posledica izgorevanja goriv v motorjih vozil. Poleg plinov se v zrak sproščajo tudi
delci, ki niso povezani z izgorevanjem goriv, ampak tudi z obrabo delov vozil (pnevmatik,
zavor) in dviganjem prahu ter soli s cestišč. Snovi, ki v zraku ostanejo kratek čas, so večji
delci in neobstojni plini. Druge snovi lahko ostanejo precej dlje (Ogrin, 2008).
Onesnaževanje ozračja je ob majhnih obremenitvah razmeroma nepomembno, čeprav je
odvisno od strukture prometa, starosti vozil in drugih dejavnikov. Če se obremenitve
povečajo, pa postaja kakovost zraka v okolici cest problematična. Če zraven dodamo še
dejavnike, ki zmanjšajo samočistilne sposobnosti ozračja v bližini cest, kot so gosta pozidava
ali temperaturni obrat, se negativni učinki prometnega onesnaževanje okrepijo (Ogrin, 2007).
Posledice prometa so kompleksne in resno vplivajo na človekovo zdravje in stanje okolja.
Največji delež izpustov povzroča motorni promet, gre pa za ogljikov dioksid, ogljikov
monoksid, dušikove okside, hlapne organske spojine, svinec, trde delce in dim. Emisije
motornih vozil so odvisne od načina vožnje, cestnih razmer in sestave goriva. V času gradnje
in obnovitvenih del je povečana možnost prašenja (Cigale, 2002).
Promet kot pomemben onesnaževalec ozračja z izgorevanjem fosilnih goriv prispeva
naslednja onesnaževala (Farrington, 1994):
- ogljikov dioksid (CO2)
- ogljikov monoksid (CO)
- dušikove okside (NOx)
- ogljikovodike (CxHx)
- žveplov dioksid (SO2)
- svinec (Pb) – vedno manj
- lebdeče delce.
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Standarde kakovosti zunanjega zraka, zlasti ciljne, mejne, opozorilne, kritične in alarmne
vrednosti določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uredba o kakovosti zunanjega zraka,
2011). Na ta način bi se izognili škodljivim učinkom na zdravje ljudi in okolje, jih preprečili
ali zmanjšali.
Ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka se izvaja na ozemlju Republike Slovenije,
razdeljenem na območja in aglomeracije. Mestna občina Murska Sobota spada v območje SI1
– Panonsko območje (Uredba o kakovosti zunanjega zraka, 2011).
Mejne vrednosti najpogostejših onesnaževal so prikazane v Preglednici 10, alarmne vrednosti
za žveplov dioksid, dušikov dioksid in ozon pa v Preglednici 11.
Preglednica 10: Mejne vrednosti onesnaževal

Snov

Enota

Žveplov dioksid
Ogljikov monoksid
Svinec
Dušikov dioksid
Benzen
PM10

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

1 leto

0,5
40
5
40

Mejna vrednost
čas merjenja
24 ur
8 ur
125
10

1 ura
350

200
50

Vir: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, 2011.
Preglednica 11: Alarmne vrednosti za žveplov dioksid, dušikov dioksid in ozon

Snov
Žveplov dioksid
Dušikov dioksid
Ozon

Alarmne vrednosti
čas merjenja
500 (3 ure)
400 (3 ure)
240 (1 ura)

Enota
µg/m3
µg/m3
µg/m3

Vir: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, 2011.

Največje imisije škodljivih plinov in aerosolov v zraku so na območju priključkov zaradi
pospeševanja in zaviranja.
Kakovost zraka v Sloveniji je v splošnem zadovoljiva, če odmislimo onesnaženost z delci in
ozonom. Mejne vrednosti koncentracij delcev so bile v letu 2006 presežene na vseh merilnih
mestih državne mreže za kakovost zraka v Sloveniji v urbanem okolju. Le merilna mesta, ki
so postavljena izven mest, imajo manj onesnažen zrak (Planinšek, 2008).
Preglednica 12: Mejne vrednosti onesnaževal za leto 2010 na merilnem mestu Murska Sobota Rakičan

Snov

Enota
1 leto

Ozon
PM10

3

µg/m
µg/m3

30

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011.
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24 ur
8 ur
23
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1 ura
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V Prekmurju izvajajo meritve za kakovost zraka na merilnem mestu Murska Sobota –
Rakičan. Meritve izvajajo za ozon in delce PM10 . V Preglednici 12 so podatki o kakovosti
zraka za leto 2010. Z rdečo barvo so zapisane prekoračene mejne vrednosti.
Na območju občine Murska Sobota (merilna postaja Rakičan) so koncentracije ozona
podobne po celem območju in povsod previsoke. V mestih in ob večjih prometnicah pa
prispevajo svoj delež emisije delcev iz prometa. Na tem območju je tudi nekaj večjih virov
emisije delcev, ki prispevajo k povečani koncentraciji. Na Agenciji Republike Slovenije za
okolje ocenjujejo, da je v občini Murska Sobota mejna koncentracija delcev presežena (Ocena
onesnaženosti zraka, 2010).
3.3.3.4

Hrup

Raziskave kažejo, da izpostavljenost hrupu postaja vse bolj problematična tudi v Sloveniji.
Najbolj moteč je prometni hrup, s katerim je preobremenjenih več kot 30 % prebivalcev. Z
izgradnjo obvoznih cest in avtocest se problematika hrupne preobremenjenosti v naseljih
rešuje, vendar zaradi povečevanja prometa ta problem kljub temu narašča (Cigale, Lampič,
2005).
Obremenjenost s hrupom ob obratovanju avtoceste naraste v primerjavi s predhodnim
obdobjem. Zaradi hrupa je prizadet pas okoli 50 – 300 metrov oddaljen od cestišče, najbolj pa
neposredna bližina cestišča. Obremenjenost s hrupom je v času gradnje in obnovitvenih del še
večja (Cigale, 2002).
Napoved hrupa se opravi na osnovi nemške metodologije, ki jo priporoča DIN 18005 –
Zmanjševanje hrupa v mestu (Presoja vplivov, 1993).
Za izračun posameznih ekvivalentnih nivojev hrupa cestnega prometa je potrebno upoštevati
(Presoja vplivov, 1993):
- urno gostoto prometa za dnevni in nočni čas,
- vrsto vozil, ki se delijo v osebna in tovorna vozila,
- dnevni urni povpreček DUP = PLDP x 0,9/19 vozil/h,
- nočni urni povpreček NUP = PLDP x 0,1/8 vozil/h,
- kvaliteto cestne površine – asfalt,
- hitrost vozil (osebna vozila 80 km/h, tovorna vozila 60 km/h),
- vzponi trase (od 0 do 5 %, od 0 do 6 %).
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določa mejne in kritične vrednosti
kazalcev hrupa za posamezna območja varstva pred hrupom.
Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja pred hrupom, določene glede na občutljivost
posamezne površine za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva pred hrupom
(Uredba o spremembah in dopolnitvah…, 2010):
- I. stopnja varstva pred hrupom za območja na mirnem območju na prostem, ki
potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih (v
nadaljnjem besedilu: I. območje varstva pred hrupom):
• na območju prometne infrastrukture,
• na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,
• na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije,
• na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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-

-

-

II. stopnja varstva pred hrupom za območja podrobnejše namenske rabe prostora, na
katere ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa (v
nadaljnjem besedilu: II. območje varstva pred hrupom):
• na območju centralnih dejavnosti: površine za zdravstvo v neposredni okolici
bolnišnic, zdravilišč in okrevališč,
• na območju stanovanj: čiste stanovanjske površine, stanovanjske površine za
poseben namene in površine počitniških hiš,
• na posebnem območju, ki je namenjeno za turizem.
III. stopnja varstva pred hrupom za območja podrobnejše namenske rabe prostora, na
katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (v
nadaljnjem besedilu: III. območje varstva pred hrupom):
• na območju stanovanj: površine podeželskega naselja,
• na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti in druga
območja centralnih dejavnosti,
• na posebnem območju: športni centri,
• na območju zelenih površin: za vse površine,
• na površinah razpršene poselitve,
• na območju vodnih zemljišč: vse površine razen površine vodne infrastrukture in
površin na mirnem območju na prostem.
IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe
prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je
lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: IV. območje varstva
pred hrupom):
• na posebnem območju: površine drugih območij,
• na območju proizvodnih dejavnosti: vse površine,
• na območju prometne infrastrukture: vse površine,
• na območju komunikacijske infrastrukture: vse površine,
• na območju energetske infrastrukture: vse površine,
• na območju okoljske infrastrukture: vse površine,
• na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih,
• na območju voda: površine vodne infrastrukture,
• na območju mineralnih surovin: vse površine,
• na območju kmetijskih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na
prostem,
• na območju gozdnih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na
prostem,
• na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja
nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
• na območju za potrebe izvajanja nalog policije: vse površine, če hrup ne nastaja
zaradi izvajanja nalog policije in drugih varnostnih nalog oziroma pri
zagotavljanju javnega reda in miru ter varnosti ob naravnih in drugih nesrečah in
• na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse
površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri
opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V spodnjih tabelah so predstavljene mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa za posamezna
območja varstva pred hrupom ter mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba
ceste. Lnoč je kazalec nočnega hrupa (22:00 – 06:00), Ldan je kazalec dnevnega hrupa (06:00 –
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18:00), Lveč je kazalec večernega hrupa (18:00 – 22:00), Ldvn pa je kombinirani kazalec, ki
nam pove celodnevne vrednosti hrupa (kazalec hrupa v dnevnem, večernem in nočnem času)
(Uredba o mejnih vrednostih…, 2005).
Preglednica 13: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva pred
hrupom

Območje varstva pred
hrupom
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje

Lnoč (dBA)

Ldvn (dBA)

40
45
50
65

50
55
60
75

Vir: Uredba o mejnih vrednostih…, 2005.
Preglednica 14: Kritične vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva pred
hrupom

Območje varstva pred
hrupom
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje

Lnoč (dBA)

Ldvn (dBA)

47
53
59
80

57
63
69
80

Vir: Uredba o mejnih vrednostih…, 2005.
Preglednica 15: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lveč in Ldvn, ki ga povzroča uporaba ceste

Območje varstva
pred hrupom
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje

Ldan (dBA)

Lveč (dBA)

Lnoč (dBA)

Ldvn (dBA)

55
60
65
70

50
55
60
65

45
50
55
60

55
60
65
70

Vir: Uredba o mejnih vrednostih…, 2005.

Trasa avtoceste se najbolj približa naseljema Krog in Bakovci, vendar je ob avtocesti zgrajena
3 m protihrupna ograja. Prav tako je protihrupna ograja zgrajena za zaščito objektov v naselju
Rakičan – Jezera. Protihrupni nasip v višini 4 m je zgrajen za zaščito KG Rakičan – Farme
Jezera.
Uroš Kadunc (2010) je v svoji diplomski nalogi, Vpliv prometa težkih tovornih vozil na hrup
in onesnaženost ob državni cesti R2-443 med Mursko Soboto in Lendavo, ugotovil, da je bilo
leta 2007 s prekomerno ravnijo hrupa obremenjenih več ljudi kot danes, ko tranzitni promet
poteka po avtocesti. Prav tako je ugotovil, da je največ prebivalcev s prekomernim hrupom
obremenjenih ponoči. Ljudje prekomerni hrup ponoči težje prenašajo oz. je le-ta bolj moteč
kot podnevi. To tudi pomeni, da je moten njihov nočni počitek, kar pa slabo vpliva na počutje
in zdravje ljudi.
Vendar pa je avtocesta na hrup tudi pozitivno vplivala, saj je razbremenila glavno cesto skozi
Mursko Soboto in tako se je hrup prenesel na avtocesto, kjer ni tako moteč za ljudi.
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Učinki na okolje so z geografskega vidika posebej zaskrbljujoči, ker so deležne največjih
obremenitev prav nižine, ki so gosto poseljene, in glavna pridelovalna območja, kjer so vodni
viri in reke (Cigale, 2002).
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4.

RAZVOJNI VIDIKI REGIJE

Vlada Republike Slovenije je leta 2010 sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti
Pomurske regije 2010-2015. Program pomeni del novega vzorca regionalnega razvoja. Cilj
programa je v šestih letih regijo razvojno razgibati ter ustvariti čim več novih podjetij in
delovnih mest, posebej tistih z višjo dodano vrednostjo. Z novimi investicijami bodo
ustvarjena nova delovna mesta v perspektivnih dejavnostih, tako da je mogoče pričakovati, da
bo program pripomogel k blaženju finančne in gospodarske krize na trgu dela v Pomurju
(Program…, 2010).
Pomurje je na področju gospodarstva najmanj razvita regija v Sloveniji. S pomursko
avtocesto je Pomurje povezano s centrom države in z regijskimi ter nacionalnimi središči
sosednjih in oddaljenih držav Evrope, prav tako se bo z izgradnjo regijskega distribucijskega
centra v Pomurju povečala konkurenčnost gospodarstva na tržiščih oziroma se bo povečalo
število logističnih storitev. Tako imenovani distribucijski center v Prekmurju je optimalna
rešitev za oskrbovanje pomembnih tržišč Luke Koper. Razvoj logistike in distribucije v
Pomurju lahko pomeni tudi veliko konkurenčno prednost večini gospodarskih panog, saj bi
jim omogočili hitre in kakovostne logistične storitve, ki jih trenutno v regiji ni na razpolago
(Kušar, 2009).
Razvojni vidiki regije so v živilsko-predelovalni industriji, saj je hrana osnova za prihodnost.
Prav tako tudi v turizmu in v podjetjih s področja kovinske in elektroindustrije, ki se ukvarjajo
s produkti lastnih blagovnih znamk. Ne smemo pa zanemariti niti tekstilne industrije, ki se je
razvila v obliki novega Escadinega podjetja ELOS v Gornji Radgoni, na pogorišču nekdanje
Mure (Grah, 2011).
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4.1

SWOT

ANALIZA POMURSKE REGIJE

SWOT analiza je namenjena opredelitvi prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki bi
lahko vplivali na nadaljnji razvoj Pomurske regije.
Preglednica 16: SWOT analiza Pomurske regije

PREDNOSTI

SLABOSTI

- Večji del prebivalstva Pomurja delo (še vedno) - Pomanjkanje podjetniške iniciative;
ceni, kot eno najpomembnejših vrednot;
- Nevračanje izobražene delovne sile v regijo;
- Naravni viri (biomasa, geotermalna in
- Zaostajanje v infrastrukturi (prometna,
-

-

mineralna voda, naravni, zdravilni faktorji,
…);
Ugodna, obmejna geografska lega;
Pestrost in ohranjenost elementov naravne in
kulturne dediščine;
Kakovostne in prepoznavne zdraviliške
danosti;
Prijazno in gostoljubno prebivalstvo;
Razpoložljiva delovna sila;
Ugodne naravne možnosti za kmetijsko
proizvodnjo;
Bogata tradicija v običajih, domači obrti in
kulinariki;
Pomurska regija meji na Avstrijo, Madžarsko
in Hrvaško in skupaj z njimi tvori
četverokotnik, ki je stičišče srednjeevropskih
kulturnih tokov ter odlično izhodišče za
čezmejno kulturno povezovanje in za
posredniško kulturno vlogo med temi
kulturami in slovensko nacionalno kulturo;
Nova mednarodna železniška povezava;
Velike zaloge pitne podtalnice v ravnini ob
Muri;
Sorazmerno dobre in lažje povezave med
naselji in središči s cestnimi prometnicami;
Izjemno visoka biotska raznovrstnost;
Velik delež zavarovanih območij (KP
Goričko, KP Jeruzalemske gorice, KP Negova
in Negovsko jezero);
Edina slovenska nepozidana reka - Mura je
simbol regije;
Nahajališča termomineralnih voda;

okoljska, …);

- Premajhna razpoznavnost regije;
- Preskromno vključevanje naravne in kulturne
-

-

-

-

PRILOŽNOSTI
Regionalno povezovanje;
Izraba obnovljivih virov energije;
Bližina obstoječih turističnih trgov;
Specializacija turistične ponudbe zdravilišč in
ostalih ponudnikov;
Čezmejno sodelovanje pri razvoju in trženju
turističnih produktov;

-
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dediščine v turistično ponudbo regije;
Primanjkovanje delovnih mest;
Najvišja stopnja brezposelnosti v Sloveniji;
Gospodarska šibkost regije, še zlasti nekaterih
njenih delov (lokalnih skupnosti);
Neugodna posestna in velikostna sestava
kmetij;
Brezposelnost žensk in mladih narašča;
Izobrazbena struktura brezposelnih oseb je
slaba, več kot polovica ima zgolj I. stopnjo
izobrazbe; podobno je tudi izobrazbena
struktura zaposlenih med najslabšimi v
Sloveniji;
Dejanskim potrebam slabo prilagojen
železniški vozni red;
Velika izpostavljenost zalog pitne podtalnice
kemijskemu onesnaženju zaradi emisij, ki jih
povzroča intenzivno kmetijstvo in neurejene
odplake ter upadanje ravni podtalnice;
Točkovno in površinsko onesnaževanje
naravnih virov s strani gospodarskih
sektorjev;
Premalo kadra z znanji o trajnostnem razvoju
in celovitem regionalnem planiranju;
Izkoriščanje nekaterih obnovljivih virov
energije posega v ravnovesje okolja;
Zelo slaba izobrazbena struktura kmečkega
prebivalstva;
Slabo razvite dopolnilne dejavnosti na
kmetijah;
Majhni delež ekoloških kmetij;
NEVARNOSTI
Neuspešnost pri prestrukturiranju
stagnirajočih industrijskih panog;
Nizka investicijska sposobnost podjetij in
lokalnih skupnosti;
Neupoštevanje novih turističnih trendov;
Zapiranje večjega števila delovnih mest v
največjih podjetjih regije (Mura, Pomurka,
…);
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- Enoten gospodarski prostor v okviru EU;
- Ugodna prometna lega Pomurja;
- Izboljšana dostopnost v regijo in mobilnost iz
-

-

- Beg možganov;
- Propad predelovalne industrije;
- Počasno prestrukturiranje gospodarstva in v

regije po zgraditvi glavnih mednarodnih
cestnih in železniških povezav;
Razglasitev regijskega parka Mura;
Ustanavljanje poslovnih in industrijskih con
(novi vlagatelji – nova delovna mesta);
Izoblikovanje regionalnega kulturnega centra,
ki bo kreator regionalne kulturne politike,
povezovalec njenih kulturnih akterjev in
usmerjal kulturni razvoj v regiji;
Prilagajanje in dogradnja obstoječih prometnic
za potrebe kolesarjev, turistov/rekreativcev in
dnevnih migrantov;
Uporaba najsodobnejših načinov in metod ob
nadgradnji regijskega centra za zbiranje in
predelavo odpadkov pri Puconcih ;
Uporaba sonaravnih in sodobnih načinov
čiščenja odplak;
Vključitev mejne Mure v območje Nature
2000 – prekomejni ekosistem z Avstrijo;
Že obstoječi predelovalni obrati;

-

-

-

Vir: RRP Pomurje 2007-2013.
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tem zvezi odmiranje delovnih mest in
prepočasno ustvarjanje novih;
Prepočasno razreševanje ključnih prometnih
ovir in zastojev v mestu M. Sobota
(obvoznice, križanja z železnico ipd.) ter na
drugih še neustrezno ali konfliktno urejenih
lokacijah v drugih naseljih (Ljutomer ipd.),
kjer ni predvidena avtocesta;
Neustrezno reševanje in (ne)stimuliranje
javnega prometa ter zato preobremenjenost
mest z avtomobili;
Ogrožanje pitne podtalnice ob nedoslednem
varovanju velikih novih zajetij (obseg in
režimi) ter stihijski uporabi starih - slabo
varovanih;
Uničenje neobnovljivih naravnih virov (pitna
voda, gozdovi,…) ob nekontroliranih izpustih;
Krajša življenjska doba prebivalcev regije
zaradi ogrožanja zdravja ljudi;
Hitra rast prometa;
Izguba identitete krajine – vpliv
globalizacijskih trendov;
Nekontrolirano širjenje naselij in mest;
Zmanjšanje obsega kmetijske zemlje zaradi
gradnje infrastrukture (avtocesta, daljnovodi,
železnica, obrtne cone);
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5.

ZAKLJUČEK

Prekmurje je od nekdaj veljalo za slabše razvito območje v Sloveniji. Na to je močno
vplivalo, da je bilo tisočletje pod vladavino agrarne Madžarske, ki ni dajala prednosti
gospodarskemu razvoju niti cestni infrastrukturi.
Skozi območje MOMS je že v srednjem veku vodila važna prometna pot iz panonske
notranjosti proti središču takratnega rimskega cesarstva. Pravokotno na to nekdanjo prometno
zvezo se je odpirala pot po dolini reke Mure.
Najpomembnejša prometna pot v tem delu slovenskega ozemlja, v Prekmurju, je bila
Radgonska cesta. Ta cesta je bila najkrajša povezava štajerske prestolnice Gradca preko
Radgone in Murske Sobote z Ogrsko. Na ogrski strani meje se je ob radgonski cesti kot
obmejno in regionalno središče razvila Murska Sobota.
Pred izgradnjo pomurskega kraka avtoceste je regionalna cesta Maribor – Gornja Radgona –
Murska Sobota – MMP Dolga vas predstavljala najbolj problematičen del V. transevropskega
koridorja. Tako se je celotna Slovenija zavedala, najbolj pa seveda prebivalci Pomurske
regije, da je že čas, da se avtocesta zgradi tudi v tem delu Slovenije.
Delež tovornega prometa je bil v Sloveniji že prej visok. S tem, ko je Slovenija vstopila leta
2004 v Evropsko unijo, pa je tovorni promet začel še bolj hitro naraščati. Čeprav se nam zdi
tovorni promet slab, pa ima tudi dobre strani. In sicer prevoz blaga od vrat do vrat v
najhitrejšem možnem času, točnost dobave in pogostost. Tako je s prometom povezanih
veliko gospodarskih dejavnosti, kar omogoča zaposlitev ljudi.
Leta 2003 so predali v promet avtocestni krak Vučja vas – Beltinci in s tem olajšali življenje
prebivalcem v MOMS. Vendar je nastal problem, saj so se vsa tovorna vozila preusmerila na
regionalno cesto Gornja Radgona – Radenci – Vučja vas in se tam priključila na avtocesto.
Zato je celotno Pomurje lahko »zadihalo« komaj leta 2008, ko so v promet predali celotno
pomursko avtocesto.
Prednost avtoceste se bo kazala v prometnih povezavah, dostopnosti in boljši povezanosti z
regijami, prav tako pa se bo izboljšala zaposlenost.
Tako je torej Pomurski avtocestni krak oziroma celoten odsek med Mariborom in Pincami
pomemben del mreže slovenskih avtocest in hkrati pomemben infrastrukturni objekt (Kušar,
2009).
Zgrajena avtocesta čez Pomurje je odpravila močno obremenjujoče vplive naraščajočega
težkega tranzitnega prometa na bivalna in delovna okolja v naseljih. Iz podatkov PLDP lahko
vidimo, kako se je tovorni tranzitni promet po izgradnji avtocestnega kraka preselil na
avtocesto. Leta 2000, ko še ni bilo avtoceste, je po regionalni cesti skozi Mursko Soboto
peljalo na odseku Petanjci-Murska Sobota dnevno 790 težkih tovornjakov, na odseku Murska
Sobota-Bratonci pa 715. Leta 2003, ko so avtocesto odprli se je število težkih tovornjakov
takoj na obeh odsekih regionalne ceste zmanjšalo na dnevno okrog 170, medtem ko je na
avtocestnih odsekih bilo število težkih tovornjakov 980. Do leta 2010 se je število težkih
tovornih vozil na avtocesti povečalo na 3.800 na dan, medtem ko je na regionalni cesti PLDP
težkih tovornih vozil le okrog 150. Tako so z gradnjo avtoceste dosegli razbremenitev
lokalnega in regionalnega cestnega prometa. Tako lahko potrdimo prvo delovno hipotezo, da
je avtocesta vplivala na razbremenitev obstoječe ceste.
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Avtocesta ima s svojim potekom neposredno po najboljših kmetijskih zemljiščih in Naturi
2000 tudi nekatere negativne vplive na okolico. Za izgradnjo trase avtoceste so morali
odstraniti precejšnjo količino rodovitne prsti (484.683 m3), spremenili so značaj rabe tal in
onemogočili dotedanjo rabo. Cestna infrastruktura sama neposredno ne vpliva na povečanje
onesnaževanja voda, razen povečanega tveganja razlitja nevarnih snovi. Negativen je tudi
vpliv na gozd, saj se s podiranjem dreves odmika gozdni rob, prav tako pa je otežen prehod za
živali. S povečanjem prometa je povezana tudi slabša kakovost zraka, predvsem v bližini
ceste. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje ocenjujejo, da je v občini Murska Sobota
mejna koncentracija delcev že presežena. Narašča tudi hrup, vendar se le-tega da učinkovito
ubraniti s protihrupno zaščito, zato ta ni bistveno problematičen za prebivalstvo. S tem smo
potrdili drugo delovno hipotezo, da je imela izgradnja avtoceste negativen vpliv na okolje.
Vendar se bodo ti negativni ali morda tudi pozitivni vplivi veliko bolje videli čez 10, 20 let,
ko bomo priča dolgoročnemu vplivu avtoceste na izbrano območje.
Tretjo hipotezo, ki se glasi: Po izgradnji avtoceste je Prekmurje bolj razvito in gospodarsko
bolj konkurenčno, bi lahko pol potrdili, pol zavrnili. Hipotezo lahko potrjujemo s tem, da sta
po izgradnji avtoceste v Pomurje prišli dve tuji investicijski podjetji, XAL svetila in
WOLFORD. Vendar pa po drugi strani še vedno velja nek predsodek za to regijo. Za
Prekmurce je regija razvita, moderna, najboljša, za vse ostale v Sloveniji pa je to še vedno
najmanj razvita regija. Sicer je res, da tudi nekateri domačini, ki gredo študirat v Maribor ali
Ljubljano ostanejo po diplomi v teh mestih. Ampak ne zato, ker bi bilo tam lepše in boljše,
ampak ker v Prekmurju primanjkuje delovnih mest. Na slabšo razvitost je vplivala tudi
zgodovina, ker je bilo Prekmurje pod Ogrsko vladavino in se je zato začelo kasneje razvijati.
Prav tako pa ni nujno, da bo avtocesta za regijo glede gospodarskega vidika pozitivna, saj bo
avtocesta predvsem služila prehodu tranzitnega prometa iz jugozahodne Evrope v vzhodno in
srednjo.
Na koncu še morda prispodoba direktorja Regionalne razvojne agencije Mura, Danila Krapca
(2011) glede razvoja in konkurenčnosti regije: »Pomurska regija ne bo imela možnosti
dohiteti ali prehiteti drugih regij v Sloveniji, saj ima omejitev le 110 km/h.«
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6.

SUMMARY

Prekmurje has always been considered as a poorly developed area in Slovenia. This is a
strong influence of a millennium under the rule of agricultural Hungary that was not giving
priorities to economic development not to development of road infrastructure.
Through the area of municipality of Murska Sobota already in Middle Age lead the important
traffic route from inside Pannonian to the center of the Roman Empire. Rectangular on this
former traffic line was the valley of river Mura opening way.
The most important traffic route in this part of Slovene territory, in Prekmurje, was Radgona
road. This route was the shortest connection between capital of Štajerska, Graz, over Radgona
- Murska Sobota and Ogrska. On the Ogrska side of the border along Radgona road developed
Murska Sobota as a border and regional center.
Before a construction of Pomurje highway branch the regional road Maribor – Gornja
Radgona – Murska Sobota – International border crossing Dolga vas presented the most
problematic part of V. transeuropean corridor. Entire Slovenia but mostly of course
inhabitants of Pomurje region were aware that it is already time to build a highway in this part
of Slovenia.
Share of freight traffic in Slovenia was already high. As Slovenia joined the European Union
in 2004 freight traffic started to increase rapidly. Although freight traffic has bad influence it
also has some good sides like the delivery of merchandise from door to door in fastest
possible way, accuracy of delivery and frequency. In this way many economic activities are
related with traffic, which also allows new employment for people.
In 2003 they turned over a highway branch Vučja vas – Beltinci and by that they eased life of
inhabitants in Municipality of Murska Sobota. But a problem occurred because all cargo
vehicles transferred to regional road Gornja Radgona – Radenci – Vučja vas and joined
highway there. In 2008 entire Pomurje relieved when the entire Pomurje highway was turned
over.
Advantage of a highway will be shown in transport connections, accessibility and better
connection with other regions and also with higher employment rates.
And so Pomurje highway branch or better the entire section between Maribor and Pince in an
important part of Slovenian highway net and at the same time it is important infrastructural
object (Kušar, 2009).
Constructed highway across Pomurje removed strongly burdensome influences of increasing
heavy transit traffic on living and working environments in the settlements. From the data of
annual average daily traffic we can see how, after the construction of highway branch, freight
transit traffic moved on a highway.
In year 2000 when there was no highway yet the regional road through Murska Sobota on
section Petanjci – Murska Sobota was driven on daily 790 heavy trucks, on section Murska
Sobota – Bratonci 715 trucks. In year 2003 when the highway was opened the number of
heavy trucks on both sections of regional road decreased to about 170 trucks daily, meanwhile
the number on highway sections was 980 heavy trucks daily. Up to year 2010 the number of
heavy freight vehicles on highway increased to 3.800 daily, while on the regional road annual
average daily traffic it is only about 150 heavy freight vehicles daily. And so with the
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construction of highway they achieved disburdening of local and regional road traffic. So we
can confirm the first working hypothesis that a highway influenced on disburdening of an
existing road.
A highway with its course directly across best agricultural lands in Natura 2000 also has some
negative influences on surrounding area. For the construction of highway route they had to
remove considerable amount of fertile soil (484.683 m3), they changed the nature of land use
and disabled previous use. Road infrastructure by itself does not influence directly on
increased water pollution, accept with increased risk of dangerous substances spillage.
Negative is also the influence on forest because with cutting trees the forest edge moves away
as well the crossing for animals is made difficult. Also connected with increased traffic is
poor quality of air especially in vicinity of road. At the Agency of Republic of Slovenia for
the Environment they estimate that in municipality of Murska Sobota the threshold
concentration of small particles is already surpassed. There is also increase of noise, but it can
be efficiently prevented with anti-noise protection so it is not particularly problematic for the
population. With this we confirmed the second working hypothesis that the construction of
highway had negative influence on environment. Although these negative or maybe also
positive influences will be only best seen in 10, 20 years when we will witness a long-term
influence of highway on selected area.
The third hypothesis which reads as: After the construction of a highway Prekmurje is more
developed and economically more competitive, could be partially confirmed and partially
refuted. The hypothesis can be confirmed with the fact that after construction of highway two
foreign investment companies XAL lights and WOLFORD came to Pomurje. But on the other
side there is still some prejudice against this region. For habitants of Prekmurje the region is
developed, modern, best but for the rest of Slovenia it is still the least developed region. In is
true though that some locals who had gone to study in cities of Maribor or Ljubljana after the
graduation stay in these cities. It is not because it is more beautiful or better there but rather
because there is a lack of workplaces in Prekmurje. History has also influenced on poorer
development because Prekmurje was under the rule of Hungary and so it began to develop
later.
It is also not necessary that the highway will be positive for the region from economic view,
for it will mainly serve for passage of transit traffic from southwest Europe to east and middle
Europe.
In the end perhaps an allegory of a manager of the Regional development agency Mura,
Danilo Krapec (2011), about the development and competitiveness of the region: “The region
of Pomurje will not have the chance to catch up or to surpass the other regions in Slovenia,
because it has the limit of 110 km per hour.”
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Prometni odsek

Štev.
odseka

2.400

2.800

12.726

6.450

Vsa vozila
(PLDP)

10

10

30

22

Motorji

1.160

1.540

11.745

5.773

Osebna
vozila

69

50

60

120

94

Avtobusi

150

160

250

291

Lahka tov.
(pod 3 t)

50

50

382

100

Sr. tov. (3-7 t )

80

80

97

100

Težka tov.
(nad 7 t)

900

900

102

70

Tov. s
prik.

Priloga 3: Prikaz prometne obremenitve v preglednici in na grafikonu na odsekih Petanjci-Murska Sobota in Murska Sobota-Lipovci ter na AC odsekih Vučja
vas-Murska Sobota in Murska Sobota-Lipovci za leto 2003

Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota

Motorji

Avtor: Furek, A., 2012
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(pod 3 t)
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M. SOBOTA-LIPOVCI AC

VUČJA VAS-M. SOBOTA AC

M. SOBOTA-LIPOVCI

PETANJCI-M. SOBOTA

Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota

Tropovci

MS-Bakša

Vučja vas
AC

PETANJCIM. SOBOTA

M. SOBOTALIPOVCI

VUČJA VAS-M.
SOBOTA

M. SOBOTALIPOVCI

318

1406

810

811

Vir: DRSC, 2011. Promet.

Ime
števnega
mesta

Prometni odsek

Štev.
odseka

4.900

4.973

12.111

6.530

Vsa vozila
(PLDP)

16

14

51

32

Motorji

2.033

2.095

11.065

5.814

Osebna
vozila

71

85

21

110

71

Avtobusi

249

221

514

271

Lahka tov.
(pod 3 t)

85

107

135

170

Sr. tov. (3-7 t )

132

203

142

93

Težka tov.
(nad 7 t)

2.300

2.312

94

79

Tov. s
prik.

Priloga 4: Prikaz prometne obremenitve v preglednici in na grafikonu na odsekih Petanjci-Murska Sobota in Murska Sobota-Lipovci ter na AC odsekih Vučja
vas-Murska Sobota in Murska Sobota-Lipovci za leto 2006

Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota

Avtor: Furek, A., 2012
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72

M. SOBOTA-LIPOVCI AC
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M. SOBOTA-LIPOVCI
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Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota

Tropovci

MS-Bakša

Vučja vas
AC

Rakičan
AC

PETANJCIM. SOBOTA

M. SOBOTALIPOVCI

VUČJA VAS-M.
SOBOTA

M. SOBOTALIPOVCI

318

1406

810

811

Vir: DRSC, 2011. Promet.

Ime
števnega
mesta

Prometni odsek

Štev.
odseka

8.800

10.800

12.129

5.500

Vsa vozila
(PLDP)

8

15

54

37

Motorji

3.926

5.698

11.045

4.764

Osebna
vozila

73

57

67

113

70

Avtobusi

1.214

1.441

515

263

Lahka tov.
(pod 3 t)

213

259

183

183

Sr. tov.
(3-7 t )

247

200

100

100

Težka tov.
(nad 7 t)

415

420

72

33

Tov. s
prik.

2.720

2.700

47

50

Vlačilci

Priloga 5: Prikaz prometne obremenitve v preglednici in na grafikonu na odsekih Petanjci-Murska Sobota in Murska Sobota-Lipovci ter na AC odsekih Vučja
vas-Murska Sobota in Murska Sobota-Lipovci za leto 2008

Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota
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74

Motorji Osebna Avtobusi Lahka Sr. tov. Težka Tov. s Vlačilci
vozila
tov. (pod (3-7 t ) tov. (nad prik.
3 t)
7 t)

Avtor: Furek, A., 2012

vozil/dan

M. SOBOTA-LIPOVCI AC

VUČJA VAS-M. SOBOTA AC

M. SOBOTA-LIPOVCI

PETANJCI-M. SOBOTA

Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota

Tropovci

MS-Bakša

Vučja vas
AC

Rakičan
AC

PETANJCIM. SOBOTA

M. SOBOTALIPOVCI

VUČJA VAS-M.
SOBOTA

M. SOBOTALIPOVCI

318

1406

810

811

Vir: DRSC, 2011. Promet.

Ime
števnega
mesta

Prometni odsek

Štev.
odseka

11.721

14.113

11.931

5.513

Vsa vozila
(PLDP)

23

26

62

42

Motorji

6.042

8.078

10.958

4.865

Osebna
vozila

75

123

130

110

57

Avtobusi

1.422

1.690

466

312

Lahka tov.
(pod 3 t)

278

326

108

85

Sr. tov.
(3-7 t )

136

157

122

110

Težka tov.
(nad 7 t)

482

491

31

15

Tov. s
prik.

3.215

3.215

74

27

Vlačilci

Priloga 6: Prikaz prometne obremenitve v preglednici in na grafikonu na odsekih Petanjci-Murska Sobota in Murska Sobota-Lipovci ter na AC odsekih Vučja
vas-Murska Sobota in Murska Sobota-Lipovci za leto 2010

Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota
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Avtor: Furek, A., 2012
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Osebna Avtobusi Lahka Sr. tov. Težka
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tov. (pod (3-7 t ) tov. (nad
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7 t)

Tov. s
prik.

76

Vlačilci

M. SOBOTA-LIPOVCI AC

VUČJA VAS-M. SOBOTA AC

M. SOBOTA-LIPOVCI

PETANJCI-M. SOBOTA

Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota

