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OKOLJEVARSTVENA VLOGA ZDRAVILIŠČA RADENCI
Izvleček:
Turizem velikokrat obravnavamo kot dejavnik obremenjevanja okolja, premalokrat pa se
vprašamo kakšen pomen ima turizem pri varovanju okolja pred negativnimi pritiski. Iz te
misli izhaja namen diplomskega dela, ki obravnava varstvo okolja v Zdravilišču Radenci in
ugotavlja vlogo zdravilišča na tem področju v lokalnem okolju. V diplomskem delu je bil
uporabljen regionalno dopolnjen DPSIR model raziskovanja okolja, s katerim smo za
Zdravilišče Radenci ugotavljali gonilne sile in njihove pritiske, stanje okolja, vplive
spremenjenega stanja okolja in odzive zdravilišča na okoljske probleme. Izkazalo se je, da
Zdravilišče Radenci področje varstva okolja ureja v okviru sistema ravnanja z okoljem
mednarodnega okoljskega standarda ISO 14001. Rezultati so pokazali trende zmanjševanja
pritiskov na okolje za področje vode, zraka ter odpadnih snovi. V preteklosti je imelo
Zdravilišče Radenci pomembno vlogo pri izgradnji osnovne okoljske infrastrukture, danes pa
svoje aktivnosti usmerja v razvoj okolju prijaznega turizma. Z metodo intervjuja smo
ugotavljali še, kakšno je sodelovanje med zdraviliščem in Občino Radenci. Po odgovorih
sodeč je bilo to v preteklosti zelo dobro, po zastoju v zadnjih nekaj letih pa se ponovno
izboljšuje. Diplomsko delo je dopolnjeno z geografskimi smernicami za nadaljnji razvoj, kjer
med drugim predlagamo sistem reinjektiranja termalne vode, obnovo zdraviliškega parka z
ureditvijo botanične učne poti in izvedbo analize nosilne zmogljivosti prostora za turizem.
Ključne besede: varstvo okolja, turizem, okoljska ozaveščenost, Zdravilišče Radenci

ENVIRONMENTAL PROTECTION ROLE OF THE RADENCI HEALTH RESORT
Abstract:
We often see tourism as an impact on the environment, but we rarely ask ourselves of tourism
importance when dealing with environment protection from negative causes. The thesis builds
on this thought and deals with environmental protection in the Radenci Health Resort and
discusses the role of the resort in this area in the local environment. In thesis regional
supplemented DPSIR environmental research model was used to observe Radenci Health
Resort's driving forces and their pressures, environmental states, impacts of environmental
changes and resort responses to environmental problems. It turned out that environmental
protection within Radenci Health Resort is organized through the ISO 14001 environmental
management standard. The results showed decreasing trend of environmental pressures on
water issues, air and waste materials. In the past Radenci Health Resort also had important
role in building of basic environmental infrastructure and today its activities are focused on
the development of environmentally friendly tourism. The interview method was used to
value the cooperation between Health Resort and the Municipality of Radenci. The
cooperation was evaluated as very good in the past, after stagnating in the last few years it is
now improving. The thesis is complemented with geographical guidelines for further
development, where among other things, we propose a thermal water reinjection system,
renovation of the spa park with arrangement of botanical trail and an analysis of tourism
carrying capacity.
Keywords: environmental protection, tourism, environmental awareness, the Radenci Health
Resort
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1. UVOD
Varstvo okolja se ukvarja s splošnimi problemi življenjskega okolja, v katerem skuša
uravnovesiti zahteve, ki jih prinašajo prebivalstvena rast, tehnični napredek in težnja po
višjem življenjskem standardu, z možnostmi ohranitve biološko zdravega in estetsko
sprejemljivega okolja. Deluje z nalogami in prizadevanji za ohranjanje, izboljšanje kakovosti
in preprečevanje degradacije okolja kot celote in njegovih (naravnih in antropogenih) sestavin
(Plut, 2004a).
Eden od številnih dejavnikov okoljskega obremenjevanja je tudi turizem, ki se ga sicer v
glavnem uvršča med okoljsko manj agresivne dejavnosti in pri tem bolj poudarja njegov
pomen v rasti BDP-ja ali novih delovnih mest, a predstavlja številne potencialne in dejanske
pritiske na okolje, ki jih ne smemo zanemariti (Špes, 2009). Njegovi pritiski na okolje v obliki
zgostitve turističnih objektov, množičnem obisku nekaterih območij in prevozu do privlačne
turistične lokacije, se med drugim zgoščujejo tudi v zdraviliških turističnih krajih (Ogrin, Plut,
2009). S tem lahko prihaja do povečanega onesnaževanja, povečane porabe energije, vode in
drugih naravnih virov, uničevanja habitatov, zmanjševanja biotske pestrosti ter številnih
drugih vplivov turizma na okolje (Špes, 2009).
Kot območje turistične obremenjenosti okolja v Sloveniji poleg nekaterih gorskih, obalnih
območij, rečnih dolin in jezer, izstopajo območja termalnih voda (Ogrin, Plut, 2009), kot
takšno opredeljujemo tudi območje Radencev. Tukaj je Zdravilišče Radenci razvilo turistično
dejavnost, ki jo predstavljajo nastanitvene kapacitete v hotelskem kompleksu Radin in Izvir,
gostinstvo s kulinariko, poslovno kongresno središče, kopališče s pokritimi notranjimi in
zunanjimi bazeni ter medico-wellness center Corrium za zdravljenje in preprečevanje srčnožilnih obolenj ter rehabilitacijo.
V današnjem času ekološkega prehoda na poti k ekološko trajnostni družbi je prisotno
mnenje, da negativnega odnosa do okolja ni mogoče reševati izključno s pomočjo razvoja
okoljskih znanosti in okolju prijazne tehnologije, ampak predvsem s spremembo vrednot in
miselnosti ljudi. Ker je pomemben člen pri varovanju okolja predvsem človek s svojim
vedenjem in odnosom do okolja (Polajnar Horvat, 2009), je prizadevanje za čim boljšo
okoljsko ozaveščenost torej ključnega pomena za usklajen odnos med turizmom in naravnim
okoljem. Usklajenost med njima je bistvena zaradi vpliva turizma na naravno okolje ter tudi z
vidika pomena kakovosti naravnega okolja za turizem (Cigale, 2009a).
Diplomsko delo je posvečeno problematiki varstva okolja na območju turistične dejavnosti
Zdravilišča Radenci, za katero smo mnenja, da se ji namenja premalo pozornosti. V
spodbujanju (nadaljnjega) okoljskega razvoja turizma v Sloveniji vidimo namreč potencial
ohranjanja naravnega bogastva Slovenije.
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Namen

Osrednji namen diplomskega dela je obravnava varstva okolja v Zdravilišču Radenci in
ugotavljanje vloge zdravilišča na tem področju v lokalnem okolju. Diplomsko delo je
zaokroženo s podanimi geografskimi smernicami za nadaljnji razvoj in možnostmi izboljšav.

1.2.

Cilji

Diplomsko delo sledi naslednjim ciljem:
-

predstavitev pregleda razvoja Zdravilišča Radenci z izpostavitvijo razvoja na področju
varstva okolja ter predstavitev regionalne geografije Radencev;

-

preučitev okoljske ozaveščenosti v Zdravilišču Radenci z obravnavo okoljske politike
in analizo zbranih podatkov za posamezne okoljske komponente;

-

opredelitev vplivov Zdravilišča Radenci na lokalno okolje;

-

ugotovitev pomena zdravilišča za razvoj okoljske infrastrukture v Radencih;

-

preučitev in ocena sodelovanja med zdraviliščem in Občino Radenci na področju
varstva okolja;

-

predstavitev urejanja okolice zdravilišča in okolja v Radencih s poudarkom na
zdraviliškem parku.

1.3.

Delovne hipoteze

V predpostavki diplomskega dela so definirane naslednje delovne hipoteze:
-

Dejavnost Zdravilišča Radenci naj bi bila v okviru lokalnih zmogljivosti okolja.

-

V Zdravilišču Radenci naj bi bila okoljska ozaveščenost zaposlenih dobro razvita, zato
prihaja do zmanjševanja pritiskov na okolje.

-

Izboljšano lokalno sodelovanje in nadaljnji razvoj zdravilišča v smeri zmanjšanja
pritiskov na okolje, naj bi predstavljala potencial izboljšanja lokalnega okolja.
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Metodologija

Ugotavljanje okoljevarstvene vloge Zdravilišča Radenci zahteva odgovore na številna in
raznolika vprašanja, ki se postavljajo ob obravnavanju zdravilišča kot dejavnika
obremenjevanja okolja na eni strani ter zdravilišča kot dejavnika omejevanja lastnih pritiskov
na okolje na drugi. Diplomska naloga tako predstavlja splet različnih in posameznim
problemom primernih metod.
Kot osrednja metoda diplomskega dela je bil uporabljen regionalno dopolnjen DPSIR model
raziskovanja okolja (slika 1). DPSIR model raziskovanja okolja je v osnovi koncept verige
vzročnih povezav okoljskih polj, ki jih predstavljajo gonilne sile (driving forces), pritiski ali
obremenitve (pressures), stanje okolja in njegovih sestavin (states), vplivi (impacts) in odzivi
(responses). Evropska agencija za okolje ga je razvila z nadgradnjo tridelnega (gonilne sile –
stanje – odzivi) okvirja presoje Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj. Kot celovit
model proučevanja okolja z vidika sonaravnega usmerjanja prostorskega razvoja se uporablja
za spremljanje stanja okolja, vplivov kakovosti okolja, pritiskov okolja v določenem prostoru
in času ter za opisovanje interakcij družbe in okolja (Plut, 2004a; EEA…, 2010; KOS…,
2010).
Za potrebe diplomske naloge je bil DPSIR model raziskovanja okolja regionalno dopolnjen s
funkcijskim vrednotenjem regionalno geografskih dejavnikov na obravnavanem območju
Radencev. Funkcijsko smo vrednotili izbrane naravno in družbeno geografske dejavnike na
prostoru, v katerega je umeščeno zdravilišče, ter na širšem prostoru, kamor segajo vplivi
dejavnosti zdravilišča, in obratno tudi vplivi lokalnega okolja na zdravilišče.
Model smo priredili tako, da so pritiski proučeni skupaj z gonilnimi silami v Zdravilišču
Radenci, ki jih predstavljajo tri dejavnosti – hotelska, kopališka in zdravstvena. Nato je stanje
okolja v zdravilišču obravnavano po posameznih komponentah: voda, zrak, odpadne snovi in
nevarne snovi. Sledijo vplivi, ki jih predstavljajo učinki spremenjenega stanja okolja in na
koncu še odzivi družbe na okoljske probleme z ukrepi ali naložbami.
V diplomskem delu smo se lotili tudi pregleda razvoja Zdravilišča Radenci in razvoja
področja varstva okolja v okviru zdravilišča. Uporabljena je bila metoda zbiranja in
analiziranja zbranega gradiva, ki so ga predstavljale arhivske izdaje časnika podjetja
Radenska – Radenskega vestnika, ob jubilejih izdane monografije o Radenski ter pregled
zgodovine Zdravilišča Radenci avtorja Janeza Kosmača.
Prav tako smo ugotavljali okoljevarstveno vlogo Zdravilišča Radenci na lokalnem nivoju, kar
smo izvedli z uporabo metode intervjuja. Svoje mnenje na temo vloge zdravilišča v lokalnem
okolju tako iz splošnega kot iz okoljevarstvenega vidika ter na temo sodelovanja med
zdraviliščem in Občino Radenci sta izrazila gospod Štefan Smodiš, ekolog v Zdravilišču
Radenci, in gospod Davorin Zamuda, višji referent za okolje in prostor ter komunalno
ureditev v občinski upravi Občine Radenci.
Diplomsko delo na koncu dopolnjujejo še geografske smernice za nadaljnji (okoljski) razvoj v
Zdravilišču Radenci ter v lokalnem okolju. Smernice smo predlagali na podlagi izvedene
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analize varstva okolja v Zdravilišču Radenci in imajo namen spodbuditve in usmeritve
(ekološkega) razvoja turizma v Radencih.
Slika 1: Regionalno dopolnjen DPSIR model raziskovanja okolja.
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2. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE REGIONALNOGEOGRAFSKIH
DEJAVNIKOV RADENCEV
Poglavje funkcijskega vrednotenja regionalnogeografskih dejavnikov pričenjamo z
regionalnogeografsko uvrstitvijo obravnavanega območja po različnih regionalizacijah
Slovenije. V nadaljevanju so opisani in ovrednoteni še posamezni regionalnogeografskih
dejavniki.
Regionalnogeografska opredelitev Radencev je tako iz naravnogeografskega kakor tudi iz
družbenogeografskega vidika dokaj jasna. Naselje, ki leži na desnem bregu reke Mure,
natančneje na njeni pleistocenski terasi, se uvršča v med geografi enotno opredeljeno regijo,
za katero se v posameznih regionalizacijah pojavljajo različna imena. V natančnejšem
pregledu pomembnejših naravnogeografskih regionalizacij velja torej uvrstitev v naslednje
enote (Kladnik, 1996; Perko, 1998; Teorija…, 2004):
-

regionalizacija A. Melika (1954-1960): makroregija Spodnje Podravje in Pomurje,
mezoregija Murska ravan in submezoregija Mursko polje;

-

Ilešičeva regionalizacija Pokrajinsko-fiziognomične regije Slovenije (1957/58):
makroregija Subpanonske pokrajine, submakroregija Prave Subpanonske pokrajine in
mezoregija Pomurska ravnina;

-

naravnogeografska členitev I. Gamsa Slovenske regije (1983): makroregija
Subpanonska Slovenija in mezoregija Pomurska ravnina;

-

naravnogeografska regionalizacija Gamsa, Kladnika in Orožen Adamiča
Naravnogeografske regije Slovenije (1995): makroregija Subpanonska Slovenija in
mezoregija Pomurska ravan;

-

Gabrovec, Kladnik, Orožen Adamič, Pavšek, Perko, Topole so avtorji Regionalizacije
Slovenije (1995): makroregija panonski svet, submakroregija panonske ravnine in
mezoregija Murska ravan;

-

Natek v dopolnjeni in izpopolnjeni Gamsovi pokrajinskoekološki členitvi Slovenije
(2002): makroregija Panonska Slovenija in mezoregija Ravnina ob Muri;

-

regionalizacija Naravno geografska členitev Slovenije za potrebe šolske geografije
Ogrina, Natka in Žiberne (2004): makroregija Obpanonske pokrajine in mezoregija
Obpanonske ravnine.

Družbenogeografske regionalizacije namenjajo Radencem položaj v naslednjih regijah
(Teorija…, 2004):
-

Ilešičeva ekonomskogeografska regionalizacija Slovenije (1958):
Severovzhodna Slovenija, mezoregija Pomurje;

makroregija

-

Vrišerjeve ekonomsko-funkcijske regije (1990): (mariborska makroregija), mezoregija
Pomurje;

-

interdisciplinarna raziskava na temo spoznavnega zemljevida Slovenije (2002), ki je
obravnavala miselno sliko pokrajin, je izpostavila Pomurje kot lep primer funkcijske
pokrajinske zaokroženosti, v okviru katerega je v občini Radenci občutek regionalne
pripadnosti regijskemu središču Murska Sobota zelo izražen.
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Regionalna pripadnost nekega kraja vendarle ni rezultat le fizičnogeografskih ali le
družbenogeografskih značilnosti, temveč prepleta obojih, ki se jim pridružijo še zgodovinske
in kulturne silnice ter upravno-politične členitve. Naštete dejavnike upošteva Plutova
trajnostno sonaravna regionalizacija Slovenije, pri tem sta v ospredju hidrogeografski in
ekonomskogeografski kriterij. V okviru te regionalizacije se Radenci uvrščajo v makroregijo
Pomurje in mezoregijo Prlekija, na mikroregionalnem nivoju pa bi jih lahko uvrstili v
mikroekonomsko regijo Gornja Radgona (Plut, 1999).
Tudi Perko je združil analizo naravnih in družbenih pokrajinskih sestavin in iz tega izpeljal
regionalizacijo Slovenije, ki na drugi stopnji ločuje osem pokrajinskih tipov. Tukaj so
Radenci uvrščeni v pokrajinski tip subpanonske ravnine, na zahodu pa jih obdaja pokrajinski
tip subpanonskih gričevij. Za pokrajinski tip subpanonske ravnine so značilne pogoste suše,
hkrati pa obsežna poplavna območja, intenzivno obdelane rodovitne prsti, gosta poselitev,
specializacija kmetijstva in proces suburbanizacije. Nasprotno so subpanonska gričevja
drobno reliefno razčlenjena, zato tu prevladujejo razložena naselja, gostota poselitve pa je
posledično podpovprečna (Ogrin, Plut, 2009; Geografski atlas…, 1998).

2.1.

Geologija

Na podlagi geološkega razvoja območja in geološke karte (slika 2) ločimo za območje, v
katerem se nahajajo Radenci, dve enoti – s kvartarnimi naplavinami prekrito Mursko ravnino
in iz terciarnih sedimentov zgrajene Slovenske gorice. Pomembnejše dogajanje v nastajanju
ozemlja je bilo v pleistocenu, ko so bile dvignjene Slovenske gorice in pogreznjeno območje
Murske ravnine. Med interglacialom je bila Murska ravnina verjetno zapolnjena s peščenim
prodom, v naslednjem obdobju pa je sledila sedimentacija eolskih sedimentov. V holocenu so
bili dvignjeni še posamezni bloki na severnem obrobju Slovenskih goric, med njimi tudi
Kapelski blok (Tolmač za list..., 1998).
Slika 2: Geološka karta Radencev in okolice.

Vir: Osnovna geološka karta…, 1998.
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Geološka zgradba
Natančneje gledano moramo razlikovati pet geoloških enot. Naselje Radenci se nahaja na
mladopleistocenski ilovnati terasi, zgrajeni iz (v kvartarju) na murski prod odložene peščene
gline (g). Na neogenskih sedimentih in na starejših kvartarnih usedlinah na prehodu iz Murske
ravnine v Slovenske gorice leži peščena puhličasta glina (l). Ta ima enake lastnosti kot
peščena glina – je rumenkaste do rjavkaste barve, kompaktna in ima drobnozrnato strukturo
(po kateri jo lahko uvrščamo v meljasti in peščeni melj – silt), plasti obeh glin pa dosežejo
debelino 2-10 metrov. Slovenske gorice v okolici Radencev gradijo zgornjepanonijske plasti
peska in peščenega laporja (2M23). V spodnjem delu teh plasti je peščeni lapor, navzgor pa
prevladuje pesek, v katerem se pojavljajo tanjše in debelejše plasti peščenega laporja in glina.
Na spremenljivost kamnine od gline do laporja kaže njena količina karbonatne komponente,
ki se giblje med 5 % in 40 %. Debelina teh skladov znaša okoli 200 do 350 metrov. Pod ježo
terase severovzhodno od Radencev se ob reki Muri razprostira enota plavljena območja ob
Muri in Dravi – pesek, prod (a, ap). Predstavlja jo podvodenjski facies oziroma facies
plavljenih območij. Poplavljena območja zavzemajo okoli 1-2 kilometra široke pasove ob reki
Muri in so zaščitena z umetnimi nasipi in naravnimi rečnimi terasami. Tukaj gre za
akumuliran peščeno-prodnati in peščeno-meljnati material, ki ponekod prehaja v organsko
glino, z debelino sedimentov do nekaj metrov. Severno od Radencev najdemo še enoto
mrtvice – opuščena rečna korita – glina, organska glina (am), saj je v Murski ravnini facies
mrtvih korit zelo razvit. Nekatera od teh korit so že popolnoma odsekana in izolirana od
vodnih tokov, medtem ko pa imajo nekatera še vedno slabo zvezo s posameznimi še živimi
vodnimi tokovi. Zapolnjena so z meljasto-glinastim materialom in z organsko glino (Tolmač
za list..., 1998).
Pregled mineralnih surovin
Na širšem območju Radencev so geologi odkrili ležišča premoga, nahajališča proda in peska
ter mineralno vodo. Premog tukaj nastopa v zgornjem pontiju, pri Radencih so ga navrtali v
globini preko 300 metrov, vendar se ga zaradi neekonomičnosti proizvodnje ne izkorišča.
Kvartarni prod in pesek, v sestavi gnajs, amfibolit in kvarcit, nastopajo pa tudi prodniki
različnih magmatskih kamnin, eksploatirajo v več krajih v širši okolici Radencev. Debelina
proda in peska pri Hrastju južno od Radencev znaša 8 metrov, material pa se uporablja
predvsem v gradbeništvu. Geološke raziskave in globinska vrtanja so se intenzivirali s pojavi
nafte in tako so bila ugotovljena ležišča ogljikovodikov ter termalne vode, pojavlja se tudi
mineralna voda. Ob izvrtanju številnih vrtin je bilo v Radencih ugotovljeno, da je na tem
prostoru več vodonosnih horizontov z mineralno vodo. Pod 6 do 10 metrov debelimi
kvartarnimi naplavinami leže terciarne plasti gline in peska z vložki proda in v peščenih
plasteh se pojavlja mineralna voda. V pliocenskih in miocenskih plasteh je bilo do globine
313 metrov ugotovljenih deset tanjših in debelejših peščenih plasti z mineralno vodo, v
globljih horizontih se v plasteh peska in konglomerata pojavlja le CO2, mineralne vode pa je
malo. Tudi s podtalnico prepojen kvartarni prod vsebuje na kontaktu s peščenimi terciarnimi
plastmi mineralno vodo (Tolmač za list..., 1998).
Tektonika
Geotektonsko ležijo Radenci z okolico v jugozahodnem delu Panonskega bazena. Glede
neotektonske zgradbe na tem območju ločujemo 3 enote: tektonsko enoto Murska depresija s
podenoto Murski tektonski jarek, nad njo je bil prek 100 metrov dvignjen Kapelski blok, ki je
podenota tektonske enote Slovensko-Medjimurske gorice, obe omenjeni enoti pa med seboj
ločuje Radenski prelom, ki je transverzalnega značaja (Tolmač za list..., 1998).
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Funkcijsko vrednotenje geoloških značilnosti
Osrednji pomen na področju geologije lahko na območju Radencev pripišemo vodonosnim
horizontom z mineralno vodo in vrelcem mineralne vode, ki predstavljajo izhodišče za razvoj
sprva zdraviliške dejavnosti, postopoma pa tudi turizma.
Nadalje je na tem območju značilna tudi razmeroma tanka Zemljina skorja, kar povečuje
Zemljin toplotni tok, česar posledica so termalni izviri in topla voda, ki jo ponekod črpajo tudi
globoko iz notranjosti (Geografski atlas…, 1998). Oboje je pomembno z vidika hidroenergije
in izkoriščanja geotermalnega potenciala.
Mlade in slabo sprijete kamnine Slovenskih goric so manj stabilne, zato imajo eksogene sile
nanje velik vpliv glede oblikovanja površja (erozija) in predstavljajo nevarnost za usade.

2.2.

Relief

Reliefne značilnosti pokrajine ob Muri lahko na kratko strnemo takole: nadmorska višina je
najnižja neposredno ob reki Muri in skupaj z naklonom postopoma narašča z dviganjem
ravninske pokrajine v gričevje Slovenskih goric. Ker se zdravilišče v Radencih nahaja pod
ježo terase, znaša nadmorska višina tukaj 198 metrov, medtem ko ima naselje na terasi že
nadmorsko višino 205 metrov. Proti jugozahodu se nato dviga gričevje Slovenskih goric, ki na
najvišjih slemenih Kapelskih goric doseže nadmorsko višino nekaj čez 300 metrov.
Ravninski del območja uvrščamo v najbolj ravno pokrajino v Sloveniji – Mursko ravan, za
katero velja, da ima kar 95 % površine naklon pod 2°. Gričevnat svet Slovenskih goric v
erozijsko manj odpornih lapornatih in peščenih kamninah terciarne starosti na obrobju
Panonske kotline ima naklone do 12°, katerih značilnost je, da sta tukaj še možna moderno
kmetijstvo in poselitev (Slovenija…, 1998; Ogrin, Plut, 2009).
Glede na morfološke značilnosti se Radenci nahajajo na Zgornjem Murskem polju, enem
izmed dveh delov Murskega polja – okrog 100 km2 velike ravnine, razčlenjene s terasami, ki
je nastala z akumulacijskimi procesi. Zgornje Mursko polje je območje med Gornjo Radgono
in naseljem Hrastje – Mota, ki leži vzdolž Slovenskih goric (ob Radencih so to Kapelske
gorice) na okoli 1 kilometer široki in povprečno 8 do 10 metrov debeli mladopleistocenski
ilovnati terasi. Gričevnat svet z značilnim slemenasto-dolinastim površjem in prevlado
denudacijskih in erozijskih procesov tukaj predstavljajo Kapelske gorice. Omrežje kratkih
dolin in vmesnih zelo razvejanih slemen, na katerih se nahajajo naselja, je zelo gosto
(Slovenija…, 1998; Ogrin, Plut, 2009).
Obravnavanemu območju glede na razvojni (genetski) tip reliefa pripisujemo rečnodenudacijski relief. V ravninskem delu območja je značilen akumulacijski rečno-denudacijski
relief, ki nastane z akumulacijo prenesenega gradiva (proda, peska, gline, melja), in je zelo
pomemben z vidika poselitve, gospodarstva, infrastrukture in intenzivnih oblik kmetijske rabe
prostora. Gričevje pa predstavlja destrukcijski rečno-denudacijski relief z že večkrat
omenjenim prepletom dolin in vmesnih slemen, ki so rezultat erozije in denudacije. Za
intenzivnost delovanja eksogenih procesov v gričevju ocenjujejo, da se na vsakem km2
ozemlja sprosti 200-400 m3 različnega gradiva (Ogrin, Plut, 2009).
Funkcijsko vrednotenje reliefnih značilnosti
Relief neposredno ali posredno vpliva na številne naravne in družbene sestavine pokrajine,
zlasti pomemben vpliv ima na kmetijstvo ter poselitev (Geografski atlas…, 1998). Poplavna
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ravnica reke Mure predstavlja omejitveni dejavnik za poselitev, delno pa tudi za kmetijstvo, ki
je prilagojeno tukajšnjim vodnim razmeram. Naselja na rečni terasi so v glavnem pomaknjena
na njen rob, saj so se tako umaknila kmetijski rabi, ki izkorišča ugodne razmere tukajšnjega
prostora. Gričevnat relief je v povezavi z ugodno klimo s termalnim pasom dejavnik razvoja
vinogradništva. Vpliv ima tudi na poselitev, saj se naselja nahajajo na značilnih zaobljenih
slemenih.
Kot pomemben dejavnik se relief kaže tudi glede zdravilišča, saj je le-to zaradi svoje lege pod
ježo terase nekoliko odmaknjeno od naselja in prometne ceste, od katere jo dodatno ločuje še
na terasi zasajen zdraviliški park. Poleg tega je gričevje v zaledju ugodno z vidika
rekreacijskega potenciala za obiskovalce zdravilišča.

2.3.

Klima

Območje gričevnatega in nižinskega sveta severovzhodne Slovenije, v katerem se nahajajo
Radenci z okolico, se ponaša s posebnim podtipom zmerno celinskega podnebja, imenovanim
obpanonsko oziroma subpanonsko podnebje. Temperaturni in padavinski režim sta tukaj
najbolj celinska v Sloveniji (Pomurje…, 2009).
Na celinske poteze podnebja kaže več dejavnikov. Pri temperaturi zraka je najpomembnejši
dejavnik lega na obrobju Panonske kotline, katere posledici sta največja dnevna in letna
temperaturna amplituda pri nas. Za obdobje 1971-2000 je povprečna letna temperaturna
amplituda za Gornjo Radgono (klimogram prikazuje slika 3) znašala 20,5 °C, kar je nad
pragom 20 °C, ki se običajno jemlje kot pokazatelj celinskih potez podnebja. Naslednji
dejavnik je relief, torej nizka nadmorska višina, ki se odraža v visokih povprečnih letnih
temperaturah (za Gornjo Radgono znaša ta 9,8 °C), po katerih se obpanonske nižine uvrščajo
takoj za pri nas najtoplejše obsredozemske pokrajine. Na zelo zmerno stopnjo celinskih potez
temperaturnega režima opozarjajo tudi primerjave spomladanskih temperatur z jesenskimi.
Aprilske temperature so rahlo višje od oktobrskih, kar naj bi domnevno bilo posledica
manjšega vpliva spomladi še hladnih zahodnih oceanskih vetrov na severovzhodno Slovenijo
(Pomurje…, 2009; Geografija Slovenije, 1998).
Slika 3: Klimogram Gornje Radgone.

Vir podatkov: meteo.si…, 2010.
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Po meteoroloških podatkih je povprečna letna količina padavin za Gornjo Radgono v obdobju
1971-2000 znašala 905 mm. S preostalimi deli severovzhodne Slovenije, kjer je povprečna
letna količina padavin od 800 do 1000 mm, je to najmanj namočeno območje pri nas.
Primerjava podatkov z ostalimi slovenskimi območji pokaže na dejstvo, da so tudi razlike v
namočenosti letnih časov v Pomurju največje v Sloveniji. Padavine so razporejene tako, da jih
najmanj (okoli 15%) pade pozimi (januarski minimum), nekoliko več jih je spomladi. Jeseni
je izražen sekundarni višek padavin, najbolj namočeno pa je v Pomurju poletje, ko pade več
kot tretjina letne količine padavin. Poletni višek je posledica pomaknitve poti vremenskih
front v topli polovici leta proti severu. Te tako potujejo severno od Alp preko srednje Evrope
proti vzhodu ter sprožijo nastanek ploh in neviht na severovzhodu Slovenije. Nevihte so
najpogostejše julija. Padavinski režim severovzhodne Slovenije je zmerno celinski oziroma
subkontinentalni, saj prihaja do prepletanja celinskih potez padavinskega režima s
sredozemskimi in do premalo izrazitega kontinentalnega značaja padavin (Pomurje…, 2009;
Geografija Slovenije, 1998; Slovenija…, 1998).
Dolina Mure je opredeljena kot večje inverzijsko območje, ki se tako uvršča med predele z
največ megle v Sloveniji (Ogrin, Plut, 2009). Po podatkih za obdobje 1971-2000 je v Gornji
Radgoni število dni z meglo letno znašalo 84,3 dni (meteo.si…, 2010). Za gričevja Slovenskih
goric je značilno, da nad inverzijskim pasom leži termalni oziroma toplotni pas. Temu
območju pripisujejo višje povprečne temperature kot na dnu dolin in v pasu nad njim. Zaradi
te lastnosti je termalni pas eden podnebno najugodnejših predelov Slovenije, zlasti v
kmetijstvu, saj se v njem nahajajo praktično vsi vinogradi ter veliko sadovnjakov. Spodnjo
mejo termalnega pasu lahko v vinorodnih območjih določimo s spodnjim robom vinogradov
(običajno 10 do 30 m nad dnom doline), navzgor pa sega pas do 300-500 m relativne višine
(Ogrin, Plut, 2009; Geografija Slovenije, 1998).
Funkcijsko vrednotenje klimatskih značilnosti
Klimatske razmere so kljub poletnim sušam in pojavu toče ugodne z vidika kmetijske
dejavnosti. Predvsem pozimi pogoste inverzije oziroma temperaturni obrati v dolini Mure
povzročajo zmanjšanje samočistilnih sposobnosti zraka.
Klimatskim razmeram v Radencih pripisujejo tudi posebno vrednost zdravilnega faktorja v
zdraviliški dejavnosti. Pri tem kot ugodno izpostavljajo veliko število sončnih dni, posebno
ugodne naj bi bile klimatske razmere spomladi, v jeseni ter zlasti v jutranjih poletnih urah
(Antolič, 2000). Na tej podlagi je v Zdravilišču Radenci razvito tudi klimatsko zdravljenje, saj
imajo pridobljeno verifikacijo klime kot naravnega zdravilnega sredstva (Čoh, 1997).

2.4.

Hidrografske značilnosti

Vodno bilanco v Pomurju predstavljajo skromne količine padavin (te so v Gornji Radgoni v
obdobju 1971-2000 znašale 905 mm letno), visoko izhlapevanje (v Pomurju povprečno
izhlapi 693 mm) in majhen odtok (212 mm vode letno). Ker na samo izhlapevanje lokalno
najbolj vpliva pokrovnost tal in torej največ vode izhlapi iz gozdnih območij, je ponekod
količina odtoka celo pod 100 mm letno (Pomurje…, 2009; Frantar, 2007).
Osrednji vodotok obravnavanega območja je reka Mura, kar v ožjem smislu Radence uvršča v
porečje Mure – Pomurje, iz širšega vidika pa v črnomorsko povodje.
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Reka Mura teče vzhodno od Radencev v smeri severozahod – jugovzhod in predstavlja tukaj
geo-hidro-morfološki previsni odsek Mure, torej prehod med odsekom Mure na meji z
Avstrijo, ki je izravnan, z majhnim podolžnim vijuganjem struge in intenzivnimi erozijskimi
procesi ter odsekom Mure na meji s Hrvaško, ki je kljub regulaciji še vedno zelo razgiban,
nekdanji rečni rokavi so povezani s strugo in pojavljajo se prodišča (Pomurje…, 2009). Mura
je sicer ena izmed najbolj vodnatih slovenskih rek, z dolgoletnim srednjim letnim pretokom
(sQs) 165 m3/s (v obdobju 1971-2000). Njen snežni pretočni režim je v glavnem posledica
tega, da Mura izvira v Avstriji na nadmorski višini 1898 metrov, tako da se taljenje snega in
ledu v Alpah odraža v pretočnem višku na prehodu pomladi v poletje (maj, junij), pretočni
nižek pa pozimi (januar, februar) povzroči snežna retinenca, ki traja pet ali več mesecev
(Ogrin, Plut, 2009; Pomurje…, 2009). Vendarle se v zadnjih desetletjih vse bolj krepijo
jesenske vode in jesenski višek postaja izrazitejši. Tega v obdobju 1961-1990 sicer še ni bilo
zaznati, v obdobju 1971-2000 je bil zgolj nekoliko nakazan, v obdobju 1991-2005 pa je za
mesec oktober že dobro izražen, kar prikazuje tudi hidrogram na sliki 4 (Ogrin, Plut, 2009;
Pomurje…, 2009).
Slika 4: Hidrogram reke Mure.

Vir podatkov: Arhivski hidrološki podatki, 2010.
Reko Muro se je v preteklosti stalno urejevalo. Z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti
naselij in kmetijskih površin ter primernosti površin za gradnjo in intenzivno kmetovanje, so
bili zgrajeni zadrževalniki vode, protipoplavni nasipi ob reki Muri, hkrati pa se je izravnalo in
poglobilo strugo reke. Posledice preteklih posegov se danes odražajo v poglabljanju rečnega
dna in oženju širine rečnega korita, nižajo se nivoji podzemne vode, opazne so tudi
spremembe v vodnem režimu reke Mure (manj visokih pretokov, krajše trajanje visokih voda,
vedno manj poplav, daljšanje suš). Značilno je tudi zmanjšanje vodozadrževalnih sposobnosti
celotnega območja Mure v Sloveniji zaradi urbanizacije, agromelioracij in hidrotehničnih
posegov v rečno mrežo ter slaba prodonosnost in posledično poglabljanje reke kot rezultat
izgradnje hidroelektrarn v Avstriji, regulirane struge in številnih hudourniških objektov v
Avstriji (Pomurje…, 2009).
Vendarle je Mura obpanonska reka z zelo majhnim strmcem, ob kateri redno nastopajo
nižinske poplave, ki so ustvarile poplavno območje. Do teh poplav pride, ko se vode zaradi
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razlike v dotoku visokih voda in pretočnih zmogljivosti strug razlijejo po ravnini in nato
počasi odtečejo, za seboj pa pustijo peščeno-ilovnate naplavine (Ogrin, Plut, 2009).
Del hidrografskih razmer v Radencih in okolici predstavljajo tudi manjši vodotoki, pri katerih
naj omenimo Boračevski in Radenski potok. Radenski potok se vije severno od naselij
Šratovci in Radenci, pod ježo nižje terase reke Mure. Ker je to območje z visoko podtalnico,
številnimi mrtvimi rokavi reke Mure in gosto prepredeno mrežo vodnih tokov, je Radenskemu
potoku težko določiti, kje izvira in kje se izliva v reko Muro ali Boračevski potok. Boračevski
potok je naslednji manjši vodotok, ki odvaja vodo iz območja Slovenskih goric zahodno od
Radencev, močno preoblikovan in s poglobljeno strugo teče skozi Radence v smeri zahod –
vzhod in se nato izliva v reko Muro.
Ravnica ob Muri, zasuta s pleistocensko in holocensko peščeno-prodno naplavino, je največji
ravninski vodonosnik v Sloveniji. Predstavlja tip podzemne vode v vodonosniku z medzrnsko
poroznostjo, kjer so akumulirane velike količine vode s počasnim pretakanjem. Pretežno se
vodonosnik napaja s padavinami, delno pa s ponikanjem potokov, ki pritečejo na ravnico.
Mursko polje je del tega vodonosnika, ki je omejeno na območje med Gornjo Radgono in
Razkrižjem ter reko Muro in Slovenskimi goricami. Debelina prodnega zasipa tukaj znaša
med 7 in 14 metrov, smer toka podzemne vode je vzporedna z Muro, podtalnica se izliva v
Murico in Muro. Gladina podzemne vode je različna – na nizki terasi severovzhodno od ceste
Gornja Radgona – Ljutomer znaša 2 do 4 metre, na visoki terasi jugozahodno od omenjene
ceste pa do 12 metrov. Debelina vodonosnika je 5 do 10 metrov (Ogrin, Plut, 2009;
Geografija Slovenije, 1998).
Funkcijsko vrednotenje hidrografskih značilnosti
Hidrografske značilnosti na širšem območju Radencev so s plitvim vodonosnikom s
podzemno vodo velikega pomena za vodno oskrbo prebivalstva. Ker se prebivalstvo občine
Radenci s pitno vodo oskrbuje iz zajetja v Podgradu na Apaškem polju, je problematično
dejstvo tukaj prisotne kmetijske dejavnosti, ki poteka na območju plitvo ležečih podzemnih
vod. Posledica tega je onesnaženje podzemnih voda s presežki hranil iz kmetijstva (Ogrin,
Plut, 2009). V vodi iz Apaškega polja so največkrat problematični nitrati, kar velja tudi za
zajetje v Podgradu, ki se napaja iz Podgrada in Segovcev. Zanj velja, da se odvisno od porabe,
v zajetje v Podgradu črpa ustrezna količina vode iz Segovcev. Glede na to, da ima po
podatkih voda iz črpališča v Segovcih višje vsebnosti nitrata, je torej vsebnost nitrata v pitni
vodi v Podgradu, poleg onesnaženja podtalnice, odvisna tudi od količine dotoka vode iz
Segovcev (Rautar, 2004). Skupna letna količina načrpane pitne vode v zajetju v Podgradu je
za radensko in gornjeradgonsko občino leta 2010 znašala 1.400.000 m3 vode (Rajh, 2011).
Pomembna funkcija vodnih virov je tudi oskrba biosfere in ekosistemov s kakovostno vodo
ter ohranjanje biološke raznovrstnosti (Ogrin, Plut, 2009). Na območju zdravilišča in
Radencev se kaže zlasti v poplavnem območju, ki ustvarja življenjski prostor številnim vrstam
rastlin in živali. V poplavnem območju se nahaja tudi Zdravilišče Radenci, ki ga tako kljub
številnim preteklim posegom (regulacije vodotokov, gradnja obrambnih nasipov), občasno še
zmeraj ogrožajo večje poplave.

2.5.

Prsti

Velik pomen za razprostranjenost in značilnosti prsti v Sloveniji imata relief in kamninska
zgradba, lastnosti prsti pa so ponekod odločilno sooblikovale tudi vodne razmere. Posledično
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so se na obravnavanem območju izoblikovali trije različni tipi prsti: obrečne prsti, distrične
psevdooglejene prsti in evtrične rjave prsti na bazičnih kamninah (Geografija Slovenije, 1998;
Ogrin, Plut, 2009).
Obrečne prsti so nastale na mladih rečnih peščenih in prodnih usedlinah na holocenskih
ravnicah in terasah reke Mure. Zanje je značilen slabo razvit mineralni horizont (A) z majhno
količino organske snovi. Medtem ko se ob strugi reke širijo bolj ali manj ozka prodišča, ki jih
voda stalno preoblikuje, so obrečne prsti šele nekoliko vstran od struge bolj ustaljene in
porasle z zeliščnim rastlinstvom in grmovjem. Delno lahko njihov razvoj poteka tudi pod
vplivom talne in poplavne vode. Kjer je struga regulirana, začno v večji oddaljenosti od struge
zaradi manjše izpostavljenosti proda rečnemu delovanju nastajati globlje prsti, na katerih so
urejeni travniki in posamezne njive. Načeloma pa na teh prsteh kulturne rastline slabo
uspevajo (Geografija Slovenije, 1998; Ogrin, Plut, 2009).
Na terasah iz gline in spodnjih delih položnih pobočij iz neprepustnih nekarbonatnih glinastih
in ilovnatih usedlin, kjer se v prsti zadržuje deževnica, nastajajo distrične psevdooglejene
prsti. Prav zaradi slabe vodne prepustnosti se v srednjem delu profila kažejo znaki
hidromorfnosti. Po reakciji večinoma kisel psevdoglej ima ponekod zaradi delovanja človeka
v zgornjem delu profila nevtralno reakcijo. V obpanonskem gričevju so na teh prsteh njive,
kljub temu pa sodijo psevdogleji med slabše kmetijske prsti, saj so kot ovira za gojenje
kulturnih rastlin zanje značilni pomanjkanje zraka in vsaj del leta trajajoča preobilna vlaga,
večja zakisanost in malo hranljivih snovi (Geografija Slovenije, 1998; Ogrin, Plut, 2009).
Evtrične rjave prsti na bazičnih kamninah nastajajo v gričevnatem svetu na mehkih
karbonatnih kamninah kot so lapor, peščenjak in pesek. Najpogostejše so v spodnjih delih
pobočij in zaradi ugodnih fizikalnih, kemičnih ter bioloških lastnosti veljajo za zelo
pomembno kmetijsko prst. Sestavljajo jih horizonti A-(B)-C, imajo nevtralno do alkalno
reakcijo, nasičenost z bazami je nad 50% in pogosto vsebujejo veliko aktivnega apna
(Geografija Slovenije, 1998; Ogrin, Plut, 2009).
Funkcijsko vrednotenje značilnosti prsti
Prsti imajo na eni strani vpliv na rabo tal, kjer tako na psevdoglejih na primer prevladujejo
travniki in njive s kulturami, ki dobro prenašajo občasno pretirano vlago (Slovenija…, 1998),
na notranjem robu terase rase mešan gozd bukve, bora in hrasta, ki mu prijajo relativno bogata
in vlažna tla (Belec, 1959); in obratno so na območjih vinogradov razvite antropogene
rigolane prsti. Na drugi strani pa s svojo debelino in prepustnostjo prsti vplivajo na talno
vodo.
Posebno funkcijo prstem pripisujemo pri pridelavi hrane, saj veljajo območja evtričnih rjavih
prsti na ledenodobnih nasutinah rek, evtričnih rjavih prsti na laporju ter obrečnih prsti za zelo
primerna kmetijska zemljišča. Imajo namreč dobro strukturo, delež humusa je velik, prsti so
dobro prepustne za vodo. Območje Radencev kot del subpanonskega sveta spada v
najugodnejša območja za intenzivno poljedelsko pridelavo v Sloveniji, pri čemer so
subpanonske ravnice osredotočene v pridelovanje žita (Ogrin, Plut, 2009). Slednje potrjujejo
tudi razpoložljivi podatki Statističnega urada Republike Slovenije iz popisa kmetijstva 2000,
ki za družinske kmetije v občini Radenci navajajo naslednje površine poljščin: koruza za zrnje
344 ha, pšenica 312 ha, ječmen 108 ha, silažna koruza 67 ha, buče za olje 34 ha, sladkorna
pesa 31 ha in krompir 3 ha (Statistični urad…, 2010). Kljub omejitvam, ki se pojavljajo v
gričevju Slovenskih goric in zaradi katerih se tamkajšnja zemljišča uvrščajo v nižje
kakovostne razrede, so to vendarle še zmeraj kmetijsko primerna zemljišča z nekoliko
slabšimi fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi (Ogrin, Plut, 2009), na katerih se zlasti
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pojavljajo vinogradi. V občini Radenci sta tako leta 2009 na skupni površini 234 ha
razprostirala 402 vinograda (Statistični urad…, 2010).
Vloga prsti za Zdravilišče Radenci se kaže ravno pri pridelavi hrane, torej pri uporabi lokalno
pridelanih (ekoloških) živil v zdravilišču in njegovi ponudbi. Lokalno pridelano hrano v
zdravilišču predstavljajo: žitarice – ajda, proso, pira in druge (v obliki kaše in moke), bučno
olje, semena (bučno, sončnično…), sadje – predvsem jabolka, hruške, jagode (sveže in suho
sadje, sadni kisi in sokovi); zelenjava – krompir, solate, zelje, repa, rdeča pesa, paprika,
paradižnik, šparglji (sveža, pa tudi konzervirana v kisu in kisana) (Dokumentacija sistema
kakovosti, 2010).

2.6.

Rastlinstvo in živalstvo

Obravnavano območje je del prostora bioma južnoevropskih listnatih gozdov poplavnega tipa,
subpanonskega fitogeografskega območja in predalpsko-subpanonskega območja ozemeljsko
vezanih živalskih vrst, skupno povezanih v obpanonsko življenjsko okolje. Hkrati pripada
severovzhodni del Slovenije tudi evropsko-severnoameriški floristični regiji in njeni
srednjeevropski provinci. Sicer pa v Sloveniji na razširjenost, fiziognomijo in različno
floristično sestavo rastlinstva vplivajo podnebje, relief, prst in kamninska sestava. Ker so v
severovzhodni Sloveniji temperature nekoliko višje kot v osrednji Sloveniji, je tukaj
vegetacijska doba daljša, v Murski Soboti na primer traja rastna doba 216 dni. Značilen je tudi
vlažnostni deficit v do treh poletnih mesecih. Takšne podnebne razmere z ugodnimi prstmi so
primerne za rast listnatega gozda. Posledično tukaj prevladujejo listavci, v gozdovih gozdnega
gospodarstva Murska Sobota njihov delež znaša 61 % (Ogrin, Plut, 2009; Geografija
Slovenije, 1998).
Rastlinsko odejo predstavljajo v ravnini poplavni in vlažni listnati gozdovi – ob vodotokih so
to mehkolesni logi vrb in topolov (Salici-Populetum), na občasno poplavljenih nižinah pa
trdolesni logi belega gabra in doba (Robori-Carpinetum) z veliko črne jelše (Alnus glutinosa).
Na nekaterih ravninah in na prehodu ravnin v gričevje so ostanki obpanonskih gozdov belega
gabra (združba belega gabra in čremse – Pruno padi-Carpinetum betuli; združba belega gabra
in evropske gomoljčnice – Pseudostellario europeae-Carpinetum betuli). Za gričevje so
značilni bukovi gozdovi, zlasti prevladujejo kisloljubni bukovi gozdovi z gradnom in belkasto
bekico (Querco-Luzulo-Fagetum). Bregove voda in zamočvirjene predele poraščajo trstičja
(Phragmites australis), šašja (Carex L.) in rogozja (Typha latifolia) (Ogrin, Plut, 2009).
Posebnost območja so poplavni logi ob reki Muri. Naravne združbe teh sestavljajo že prej
omenjeni gozdovi doba in belega gabra (Robori-Carpinetum), gozdovi črne jelše (Alnetum
glutinosae) ter obrečne združbe vrb, topolov in mešanih listavcev (dolgopecljati brest ali vez
– Ulmus laevis, siva jelša – Alnus incata), na organsko obogatenih bregovih Mure najdemo
prave sestoje črnega bezga (Sambucus nigra), uspešno pa se v sestoje vriva tudi robinija. Do
sprememb prihaja v podrasti na račun poleti prevladujočih invazivnih rastlin: žlezave nedotike
(Impatiens roylei), deljenolistne rudbekije (Rudbeckia laciniata), zlate rozge (Solidago
gigantea), japonskega dresnika (Reynoutria japonica) idr. Sicer pa je od sencoljubnih vrst v
podrasti značilen mali zvonček (Galanthus nivalis), pogosti pa so še čemaž (Allium ursinum),
grenka penuša (Cardamine matthiol), podlesna vetrnica (Anemone nemorosa), navadni
pljučnik (Pulmonaria officinalis), pegasti kačnik (Arum maculatum) idr. (Ogrin, Plut, 2009).
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Živalstvo v obpanonskem življenjskem okolju predstavljajo bela štorklja (Ciconia ciconia),
zlatovranka (Coracias garrulus), poljski škrjanec (Alauda arvensis), jerebica (Perdix perdix),
prepelica (Coturnix coturnix), žaba navadna česnovka (Pelobates fuscus), v gramoznicah živi
mali pupek (Triturus vulgaris), v vodnih jarkih in mlakah pa prebiva mali rakec vlaška slepa
postranica (Niphargus valachicus). Murini bregovi in logi so življenjski prostor ptičev
vodomca (Alcedo athis), beguljke ali obrežne lastovke (Riparia riparia), čebelarja (Merops
apiaster), ptic stalnic kot so senice, žolne, ujede, ščinkavci, nekateri drozgi, ter ptic selivk
(sršenar – Pernis apivoris, žolna vijeglavka – Jynx torquilla, divja grlica – Streptopelia turtur,
muharji); nekaterih sesalcev (razne miši, rovke, voluhar, divji prašič – Sus scrofa, jelen –
Cervus elephus), posebnosti pa sta še povodna rovka (Neomys fodiens) ter vidra (Lutra lutra).
Za bogato življenjsko okolje veljajo tudi mrtvice (mrtvi rokavi) vzdolž reke Mure, v katerih
gnezdijo rakar (Acrocephalus arundinaceus), mala bobnarica (Ixobrychus minutus), bičja
trstnica (Acrocephalus schoenobaenus), mali ponirek (Tachybaptus ruficollis), črna liska
(Fulica atra) in zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus), mnogim žuželkam, od kačjih
pastirjev do komarjev, ustreza stoječa voda mrtvic, tu pa živijo tudi medicinske pijavke
(Hirudo medicinalis), številne dvoživke, predvsem žabe (zelene žabe – Rana kl. esculenta,
pisane žabe – Rana lessonae, barske žabe ali plavčka – Rana arvalis) in pupki (Ogrin, Plut,
2009; Pomurje…, 2009).
Da je življenje ob reki Muri v Sloveniji zelo pestro dokazuje več kot 600 vrst rastlin, 200 vrst
ptic, 30 vrst sesalcev, 15 vrst dvoživk, 10 vrst plazilcev, 45 vrst žab, 50 vrst kačjih pastirjev,
dobrih 1200 vrst hroščev, 1200 vrst metuljev ter 95 vrst polžev in školjk (Ogrin, Plut, 2009).
Varovana območja narave
Za ohranjanje biotske raznovrstnosti so pomembna različna območja varovanja narave. V
okolici Zdravilišča Radenci in Radencev najdemo kar nekaj takšnih območij:
- Natura 2000 (slika 5),
- ekološko pomembna območja (slika 6),
- naravne vrednote (slika 7),
- varovalni gozdovi (slika 8).
Slika 5: Natura 2000 na območju Radencev.

Vir: Atlas okolja, 2011.
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Območja Natura 2000 so posebna varstvena območja, ki so del ekološkega omrežja Evropske
unije in so pomembna za ohranjanje ogroženih rastlin, živali in njihovih življenjskih okolij
(Mura…, 2003). V Radencih in okolici predstavlja območja Nature 2000 poplavno območje
reke Mure, kjer so na podlagi Direktive o habitatih opredeljena posebna ohranitvena območja
(SCI) in na podlagi Direktive o pticah posebna varstvena območja (SPA), dodatno so
določena še območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna
varstvena območja (SPA dodatki) (KOS…, 2010).
Slika 6: Ekološko pomembna območja na območju Radencev.

Vir: Atlas okolja, 2011.
Ekološko pomembna območja predstavljajo pomembni habitatni tipi, njihovi deli ali večje
ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Njihov
sestavni del so tudi območja Natura 2000 (KOS…, 2010), zato jih na obravnavanem območju
predstavlja prostor Nature 2000.
Slika 7: Naravne vrednote na območju Radencev.

Vir: Atlas okolja, 2011.
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Naravne vrednote predstavljajo vso naravno dediščino na območju Slovenije. Razlikujemo
naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena, pri čemer so državnega pomena tiste
naravne vrednote, ki imajo mednarodni ali velik narodni pomen, za njih pa je pristojna država.
Na obravnavanem območju se nahajata dve naravni vrednoti državnega pomena. To sta Mura
– loka 1, ki je hidrološka in zoološka naravne vrednote in spada s površino 43,97 km2 med 10
največjih naravnih vrednot v Sloveniji, in Mura – reka 1, ki je hidrološka, botanična in
zoološka naravna vrednota (Varstvo naravnih vrednot, 2011; Atlas okolja, 2011).
Slika 8: Varovalni gozdovi na območju Radencev.

Vir: Atlas okolja, 2011.
Ob reki Muri se razprostira tudi varovalni gozd s površino 2827,7 ha (Atlas okolja, 2011), ki
predstavlja zavarovano naravno bogastvo. Sicer pa velja, da so za varovalne gozdove
razglašeni tisti gozdovi, ki »v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in
nižje ležeča zemljišča, in tisti v katerih je izjemno poudarjena katerakoli druga ekološka
funkcija« (Mehanizmi ohranjanja…, 2001).
Funkcijsko vrednotenje značilnosti rastlinstva in živalstva
Posebnega pomena je življenjski prostor poplavnih območij oziroma poplavni logi, za katere
je značilna visoka letna bioprodukcija, hkrati pa tudi velika biotska pestrost, ki pa je s posegi
človeka ogrožena in kot taka potrebna zaščite (Ogrin, Plut, 2009). Zlasti območje ob reki
Muri predstavlja pomemben življenjski prostor za rastlinski in živalski svet, saj so preostala
območja podvržena intenzivnemu poljedelstvo, vinogradništvu ali poselitvi.
Lega na območju velike biotske pestrosti predstavlja tako za Radence kot tudi za zdravilišče
pomembno možnost dodatne turistične ponudbe, zlasti velja to v primeru razvoja ekološkega
turizma. Prostočasne, izobraževalne in druge dejavnosti ob in v naštetih območjih varovanja
narave, primerne njihovim varstvenim režimom, predstavljajo potencial za okoljsko
ozaveščanje gostov ter privabljanje okoljsko že ozaveščenih turistov.

2.7.

Prebivalstvo

V naselju Radenci je v začetku leta 2010 živelo 2189 prebivalcev, kar je dobrih 40 odstotkov
celotnega prebivalstva v občini Radenci. To poleg naselja Radenci sestavlja še 21 vasi, v njej
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pa skupno živi 5306 ljudi (Statistični urad…, 2010). Kakor je razvidno tudi iz slike 9, so
Radenci še leta 1869 ob prvem popisu prebivalstva imeli le 131 prebivalcev, njihovo število
pa je le počasi naraščalo vse do popisa leta 1961. Po tem letu je prišlo do nenadne rasti
prebivalstva, kar lahko pripišemo povečani možnosti zaposlitve, ki je tako pritegnila številčno
delovno silo in sprožila priseljevanje (Krajevni leksikon…, 1980; Slovenija…, 1998). Ta
proces je trajal vse do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so ob popisu leta 1991
Radenci v številu prebivalcev dosegli višek, saj je v zadnjih 20 letih na tem področju prišlo do
stagnacije oziroma celo do manjšega zmanjšanja.
Slika 9: Število prebivalcev v Radencih ob popisih med letoma 1869 in 2002 in v začetku leta
2010.
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Vir podatkov: Krajevni leksikon…, 1980; Statistični urad…, 2010.
Gostota prebivalstva v Radencih znaša po podatkih za leto 2010 726 ljudi na km2. Tukaj gre
torej za veliko zgostitev prebivalstva na majhnem območju, saj na površini 3 km2 živi več kot
2000 ljudi. Glede na povprečno poselitev Slovenije, ki znaša približno 100 ljudi na km2, je
nadpovprečno poseljena tudi občina Radenci, za katero znaša gostota približno 156 ljudi na
km2 (Statistični urad…, 2010).
Spolna sestava prebivalstva v Radencih kaže na prevlado ženskega prebivalstva. Leta 2010
predstavlja 1146 žensk v tem kraju 52,35 % vsega prebivalstva, 1043 moških pa 47,65 %. V
primerjavi s podatki preteklih popisov prebivalstva v letih 1991 in 2002, ugotavljamo da gre
za rahlo povečanje deleža žensk za 1,15 % v primerjavi z letom 1991 in za 0,55 % v
primerjavi z letom 2002 (Statistični urad…, 2010). Kljub temu ostaja razlika med številom
moških in žensk manjša od 5%, kar pomeni da je spolna sestava prebivalstva v Radencih še
vedno uravnotežena (Geografski atlas…, 1998).
Povprečna starost prebivalcev Radencev je po popisu leta 2002 znašala 38,7 leta, približno
enaka je bila tudi vrednost povprečne starosti prebivalstva v občini Radenci (38,5 leta). V
primerjavi s celotno državo, za katero je vrednost takrat znašala 39,5 leta, je bilo tukajšnje
prebivalstvo v povprečju torej nekoliko mlajše. Podatki za leto 2010 (upoštevani so zgolj
podatki za občinsko raven, saj podatki za posamezna naselja niso na voljo) pa že kažejo
močno postaranje prebivalstva, saj znaša povprečna starost občanov radenske občine 43,4
leta, kar je kar 2 leti več kot znaša povprečna starost prebivalcev Slovenije (41,4 leta)
(Statistični urad…, 2010). V povprečju se torej prebivalstvo občine Radenci ni postaralo zgolj
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v primerjavi z letom 2002, pač pa tudi v primerjavi s slovenskim povprečjem. Starostno
sestavo prebivalstva lahko opišemo tudi z indeksom staranja, ki je za leto 2002 za naselje
Radenci imel vrednost 83,5, za občino Radenci pa 89,1 in leta 2010 za občino Radenci 142,2;
ter s starostno piramido, ki jo prikazuje slika 10 (Statistični urad…, 2010).
Slika 10: Starostna piramida Radencev za leto 2010.
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Vir podatkov: Statistični urad…, 2010.
Izobrazbeno sestavo prebivalstva v Radencih prikazuje slika 11, iz katere lahko hkrati
razberemo tudi primerjavo s slovenskim povprečjem, ki nam pokaže ugodno strukturo in
nadpovprečno izobrazbeno raven prebivalstva Radencev.
Slika 11: Izobrazba prebivalstva v Radencih in Sloveniji po popisu leta 2002.
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Vir podatkov: Statistični urad…, 2010.
Funkcijsko vrednotenje prebivalstvenih značilnosti
Naraščanje prebivalstva in obenem njegovo zgoščanje na majhnem območju naselja Radenci
pomeni povečevanje pritiskov na okolje. Dolgotrajno zgoščanje ali koncentracija prebivalstva
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pa lahko vodi do propada kulturne pokrajine, ki se kaže v čezmernem obremenjevanju okolja
(Popisni atlas..., 2010). Na drugi strani vidimo prednost v ugodni izobrazbeni sestavi
prebivalstva, saj se od bolje izobraženih ljudi pričakuje, da je okoljska ozaveščenost pri njih
na višjem nivoju.

2.8.

Poselitev

Poselitev na ozemlju današnjega Pomurja, torej širšem območju Radencev, sega že v obdobje
mlajše kamene dobe, iz katere so arheološke najdbe sledov naselij na gornjeradgonskem
območju. Na naseljenost območja v času bronaste dobe kažejo najdbe v Podgradju, v čas
starejše železne dobe segajo najdbe na območju Križevcev pri Ljutomeru, v čas mlajše
železne oziroma latenske dobe pa najdbe na gornjeradgonskem območju, natančneje pri
Negovi v Slovenskih goricah. Iz slednjih sklepajo na naselitev Keltov, katerih dediščina naj bi
bilo poimenovanje reke Mure z besedo mur, ki po keltsko pomeni zid. Po prvotnih naseljencih
so območje Pomurja naseljevali Rimljani. Zanje je bila značilna predvsem gradnja cest, ki so
s širjenjem imperija segle do Pomurja in kasneje vodile tudi čezenj. V tem času je ob teh
poteh nastalo več podeželskih naselij. V šestem stoletju govorimo o prihodu Slovanov in
Obrov ter pokristjanjevanju, kasneje v času preseljevanja pa še o vpadih različnih ljudstev, ki
se tukaj z izjemo Madžarov niso ohranili. Bojevito nomadsko konjeniško ljudstvo Madžarov
je v Panonsko nižino pridrlo še pred koncem devetega stoletja, ko je opustošilo in osvojilo
kraje v Pomurju. Približna meja med Štajersko in Ogrsko je dolgo potekala po črti Radgona –
Ptuj, šele v 13. stoletju se je ustalila na reki Muri, ki je vse do leta 1919 ostala mejna reka
(Slovenija…, 1998; Šömen et al., 1982; Kovič, 2001).
O Radencih je za obdobje pred odkritjem zdravilnih vrelcev in začetki njihovega izkoriščanja
znanega bolj malo. Prvič se omenjajo leta 1436 z imenom Radein, nato leta 1445 kot Radusch
in leta 1475 kot »das dorf zu Radein« (Kovačić, 1926). O velikosti naselja v tem obdobju
lahko sklepamo iz podatka, da je bilo 1445. leta v Radencih le 15 hiš, približno enake
velikosti pa so bile tudi sosednje vasi. Mele so imele takrat 20 hiš, Rihtarovci in Orehovci po
13 hiš, Črešnjevci 20 in Šratovci 9 hiš. Že pred Radenci se v zgodovinskih virih omenjajo
sosednji kraji. Kot najstarejše naselje na Murskem polju se že med letoma 1106 in 1124
omenja Boračeva, v Otokarskem deželnem urbarju iz let 1265-1267 se omenjajo Orehovci v
obsegu deset kmetij ter Hrastje z dvanajstimi kmetijami in strelskim dvorcem, leta 1385 se
prvič omenjajo Črešnjevci (Šömen et al., 1982).
Danes so Radenci mestno naselje s turistično funkcijo in območje močnega zgoščanja
prebivalstva (Geografija Slovenije, 1998; Geografski atlas…, 1998). Kot mestno naselje so
Radenci opredeljeni na podlagi definicije Statističnega urada Republike Slovenije (2010), ker
»imajo od 2000 do 2999 prebivalcev in več delovnih mest kot delovno aktivnega prebivalstva,
stanujočega v teh naseljih (formalno, funkcijsko mesto).«
Večina pretežno gručastih obmurskih vasi je nastala na terasah zunaj poplavnega območja
reke in njenih pritokov. S tem so se naselja izognila neposredni bližini Mure in se drže
prometnih poti, medtem ko imajo kmetijska zemljišča večinoma na prodnato-peščenih
naplavinah pod ježami (Slovenija…, 1998). Nasprotno je za gričevnato območje Slovenskih
goric značilna razložena poselitev. Ta tipična slemenska naselja so se razvila v 17. in 18.
stoletju. Takrat so se predvsem kajžarji in viničarji naselili v hramih in zidanicah (Geografija
Slovenije, 1998).
20

Okoljevarstvena vloga Zdravilišča Radenci

Anja Šadl

Funkcijsko vrednotenje poselitvenih značilnosti
Poselitvene značilnosti se navezujejo na prebivalstvene značilnosti v tej meri, da povečanje
števila prebivalstva posledično pomeni povečanje gostote poseljenosti tega območja in že
omenjeno povečanje pritiskov na okolje. Za Slovenijo, pa tudi za Radence, je hkrati značilno
še to, da se kljub stagnaciji števila prebivalcev pozidane površine z novogradnjami povečujejo
(Ogrin, Plut, 2009). Na območju Radencev se s tem širijo na rodovitne kmetijske površine.
Ker ima naselje Radenci kot že omenjeno več delovnih mest kot aktivnega prebivalstva velja
za delovno silo privlačno gravitacijsko središče, kar spodbuja dnevne delovne migracije in z
njimi povezane pritiske na okolje.

2.9.

Gospodarstvo

Pomurje, zlasti pa Mursko ravan, opredeljujejo kot tradicionalno kmetijsko pokrajino
(Slovenija…, 1998), kar lahko delno potrdijo podatki o rabi kmetijskih zemljišč v uporabi iz
popisa kmetijstva leta 2000. Ti v občini Radenci kažejo na relativno visok (skoraj 43 %) delež
kmetijskih zemljišč v uporabi, ki se razprostirajo na 1450,68 hektarjih. Od tega obsegajo dve
tretjini površine njive in vrtovi, dobrih 21 % je travnikov in pašnikov, 7 % vinogradov, ostalo
so sadovnjaki. Če za posamezne kategorije pogledamo še deleže površine celotne občine
Radenci, predstavljajo njive in vrtovi blizu 29 % občine, travniki in pašniki pa dobrih 9%
(Statistični urad…, 2010).
Na drugi strani nam stanje kmetijstva prikazujejo podatki o delovno aktivnem prebivalstvu po
dejavnostih iz popisa prebivalstva leta 2002 (slika 12). V kmetijskih dejavnostih se v naselju
Radenci zaposlujeta zgolj dva odstotka prebivalstva, na občinski ravni pa znaša delež delovno
aktivnih v kmetijski dejavnosti sedem odstotkov, kar je še vedno pod povprečjem Pomurske
statistične regije, v kateri ta delež znaša slabih enajst odstotkov.
Kmetijstvo na območju občine Radenci ima torej nekoliko manjšo vlogo kot bi mu jo lahko
pripisali na podlagi pokrajine, v kateri se občina nahaja. V naselju Radenci pa mu kljub
manjkajočim podatkom o rabi tal lahko pripišemo minimalno vlogo na podlagi podatkov, ki
so nam na voljo, in sicer o zaposlitveni strukturi prebivalstva.
Slika 12: Struktura delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih.

Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih
(Radenci - notranji, ob ina Radenci - zunanji
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Vir podatkov: Statistični urad…, 2010.
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V nekmetijskih dejavnostih, ki jih po klasifikaciji, uporabljeni ob popisu leta 2002,
predstavljajo rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z električno energijo, plinom in vodo
ter gradbeništvo, je zaposlenih 36 % aktivnega prebivalstva Radencev oziroma 42 %
aktivnega prebivalstva občine Radenci. V samem naselju Radenci ni nobenega večjega
industrijskega obrata, saj so ti locirani v poslovni coni Boračeva, zahodno od Radencev, zato
tudi nekoliko nižji delež zaposlenih v sekundarnem sektorju v Radencih.
V poslovni coni Boračeva je največje podjetje Radenska, d.d., Radenci, katere dejavnost je
črpanje, polnjenje in trženje naravnih mineralnih in izvirskih vod ter proizvodnja
brezalkoholnih pijač. Tu so še: Robotika Kogler, d.o.o., ki se ukvarja z avtomatizacijo
manipuliranja in pakiranja; EP - elektro in gradbene storitve, d.o.o. (inštaliranje električnih
napeljav in naprav); Fedom, d.o.o. (popravila elektronskih naprav za široko rabo); Riki, d.o.o.,
poslovna darila (trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe); proizvodnja podjetja
Electrum Radenci d.o.o. (proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov - izdelava in
montaža vertikalne prometne signalizacije) ter nekaj samostojnih podjetnikov.
Za Radence velja, da večina prebivalcev tako ali drugače živi od turizma in mineralne vode
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995), kar dokazuje tudi visok delež zaposlenih v storitvenih
dejavnostih. Več kot polovica aktivnega prebivalstva se zaposluje v trgovini, gostinstvu,
prometu, izobraževanju, zdravstvu in drugih storitvenih dejavnostih. Turistično dejavnost
poleg Zdravilišča Radenci predstavljajo še namestitve pri zasebnikih - AD Radenci (apartmaji
in sobe), Apartmajska hiša Vila Anna in Prenočišča Kuplen. Dobro je razvito zdravstvo, saj se
v Radencih nahajajo: ambulanta družinske medicine, zasebna ambulanta splošne medicine,
zasebna psihiatrična ambulanta, dve zobni ambulanti, zobozdravstvene storitve in lekarna.
Tukaj so tudi Dom starejših občanov Radenci DOSOR, osnovna šola, vrtec, srednja šola za
gostinstvo in turizem z dijaškim domom, številna gostinska in slaščičarska ponudba ter igralni
casino.
Pri gospodarski strukturi v občini Radenci ne moremo niti mimo brezposelnosti in
gospodarske moči prebivalstva, ki nam jo prikazujeta grafa na slikah 13 in 14. V letu 2010 se
je število brezposelnih v občini Radenci gibalo med približno 300 in 400 oseb, kar je
pomenilo stopnjo registrirane brezposelnosti med 13 in 16. Do odstopanj med minimalno in
maksimalno letno vrednostjo prihaja na račun sezonskih del, predvsem obiranja grozdja
jeseni. V primerjavi s podatki za celotno Slovenijo je v radenski občini značilna stalna
nadpovprečna brezposelnost. Obratno je s povprečnimi plačami, ki so v občini Radenci v
primerjavi s Slovenijo skoraj konstantno podpovprečne (slika 14).
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Slika 13: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Radenci in Sloveniji.
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Vir podatkov: E-uprava…, 2010.
Slika 14: Povprečne bruto in neto plače v občini Radenci in Sloveniji.
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Vir podatkov: E-uprava…, 2010.
Funkcijsko vrednotenje gospodarskih značilnosti
Ohranjanje kmetijstva na območju je pomembno za ohranjanje kulturnih površin, s čimer se
preprečuje njihovo zaraščanje, čeprav prihaja do pritiskov nanje s strani (sub)urbanizacije.
Industrija je delno vezana na razpoložljive naravne vire (vrelce mineralne vode), poleg že
obstoječih so se razvili še preostali obrati in tako ustvarili poslovno cono v Boračevi, kar je
ugodno iz vidika infrastrukturne opremljenosti lokacije in preprečevanja razpršenega razvoja
industrije. Značilna je tudi dobra razvitost storitvenih dejavnosti, pri katerih izstopa turistična
funkcija naselja Radenci, ki se ujema z opredelitvijo območja ob termalnih virih in vrtinah kot
rekreacijsko-turistično zelo ustrezno in vsestransko prednostno območje za rekreacijo na
prostem (Ogrin, Plut, 2009).
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3. PREGLED RAZVOJA ZDRAVILIŠČA RADENCI
1882 je bilo leto, v katerem so bili postavljeni temelji zdraviliške dejavnosti v Radencih.
Odprt je bil prvi zdraviliški objekt z 11 kopalnimi kabinami in 12 sobami s 14 posteljami ter
preurejen Zdraviliški dom, tako da je bilo v njem 23 sob z 31 posteljami. Hkrati je bila
sanirana in urejena bližnja okolica, zlasti na spodnji zamočvirjeni terasi, na gornji pa je bil
zasajen današnji smrekov park (Kosmač, 1970; Duh, 1999).
Radenska slatina oziroma vrelci mineralne vode so vendarle bili odkriti že pred tem. Leta
1833 jih je na svoji poti skozi Radence odkril dr. Karl Henn. Kasneje, leta 1865, je kupil
zemljišče z vrelcem in pričel z iskanjem prave vrelčne žile. Prvi vrelec je bil zajet novembra
1869, ko so bile napolnjene prve glinene steklenice mineralne vode. Kot zdravnik – kemik je
kmalu prišel do zaključkov, da bi se dalo z ogljikovo kislino nasičeno slatino v obliki kopeli
uporabljati v zdravilne namene, in tako je pričel z gradnjo zaprtega kopališča. Zaradi smrti
1877 je gradnjo kopališča nadaljeval njegov sin Roman (Kosmač, 1970).
V prvem razvojnem obdobju Zdravilišča, od odprtja leta 1882 pa do leta 1895, so bile
zgrajene le kopališke naprave in sobe za goste. Podatki o številu gostov v tem obdobju
prikazujejo 79 gostov v prvem letu delovanja zdravilišča in 200 gostov v letu 1888. Kljub
skromnemu razvoju zdravilišča so Radenci leta 1885 dobili poštni in brzojavni urad, leta
1890, ko je stekla železnica od Špilja do Radgone in dalje do Ljutomera, pa tudi železniško
postajo. Železnica je takrat zelo olajšala dohod zdraviliških gostov, ki so prihajali v čedalje
večjem številu. Leta 1895 je bila v parku sezidana majhna cerkvica sv. Ane (Horvat, 1982;
Rituper, 1982; Kosmač, 1970).
V obdobju 1895 – 1934 zdraviliška dejavnost ni napredovala. Okrog leta 1900 je kapaciteto
nastanitev v Kopališču, Zdraviliškem domu, deloma pa tudi v Aninem in Karlovem domu
predstavljajo 41 sob s 53 posteljami. Zdravilišče je imelo v Marijinem domu ordinacijo, ki ji
je bila priključena tudi lastna lekarna. V letu 1905 je bila na gornji terasi za namene prehrane
zdraviliških gostov zgrajena restavracija z verando. Zdraviliška sezona je v tem času trajala
od 1. junija do 15. septembra (predsezona 1.6.-30.6.; glavna sezona 1.7.-15.8. in posezona
16.8.-15.9.) (Kosmač, 1970; Horvat, 1982).
Čas prve svetovne vojne Zdravilišča sprva ni prizadel, leta 1916 pa so ga vendarle morali
zapreti in tako je ostalo vse do leta 1920. Med tem časom so prostore zdravilišča uporabljali
begunci iz obrobnih pokrajin monarhije in domači begunci, ki so se vrnili iz tujine. Po koncu
vojne je bil sprva povečan trakt za kopeli, leta 1922 je bila postavljena lastna električna
centrala s pogonom na bencinski motor in v zdraviliških zgradbah uvedena električna
razsvetljava, v letu 1923 pa je stekla nova železniška proga Murska Sobota – Ljutomer –
Ormož, s katero je prišlo do povezave z južnimi pokrajinami. Leto 1924 je prineslo ureditev
laboratorija in elektroterapije ter povečanje in izboljšanje starih nastanitvenih zmogljivosti. V
novo sezidanem Slatinskem domu so leta 1928 dobile prostor pisarne, knjižnica in čitalnica,
namenjena zdraviliškim gostom. Leta 1931 je Zdravilišče dobilo električni tok iz
daljnovodnega omrežja, delovati je pričela tudi Hranilnica in posojilnica v Radencih. Podatki
o zdraviliškem prometu za leto 1932 govorijo o 706 gostih, ki so ustvarili 11.217 nočitev
(Kosmač, 1970). Zdravilišče Radenci v tem času prikazuje panorama na sliki 15.
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Slika 15: Panorama Zdravilišča Radenci v tridesetih letih dvajsetega stoletja.

Vir: Kosmač, 2005.
Leta 1933 je vodstvo Zdravilišča prevzel dr. Ante Šarić, zdravnik – specialist za srčne
bolezni ter uspešen poslovnež, s katerim je zdravilišče vse do začetka druge svetovne vojne
doživljalo največji razmah. Skupaj s sodelavcem ing. Janezom Kosmačem sta zdravilišče
vsestransko razvila na osnovi sodobnega koncepta in postavila temelje razvoja turizma v
Radencih. Povečane so bile posteljne kapacitete z 90 na 243 sob z 287 posteljami, zgrajeno je
bilo novo kopališče in fizioterapija, kavarna v parku in dietetična restavracija, zasajen je bil
cvetlični park in zgrajena steklena dvorana za počivanje in pitje slatine. Poskrbljeno je bilo
tudi za razvedrilo gostov. Notranja poslovna organizacija zdravilišča je bila v tem obdobju
zelo preprosta, a funkcionalna, kljub temu da je bilo število zaposlenih relativno majhno –
poleg dr. Šarića kot šefa, je bilo v sezoni zaposlenih 16, sicer pa 11 ljudi. S povečanjem
hotelskih zmogljivosti, izboljšano zdravstveno službo in številnimi zdravstvenimi uslugami,
raznolikostjo razvedrila, nizkimi cenami, kakovostnimi kopelmi, zlasti pa z uspešno
propagando, je prišlo do rasti v zdraviliško-turističnem prometu. Naraščalo je število gostov
in nočitev, ki je svoj višek v tem obdobju doseglo leta 1937 (2.260 gostov in 32.173 nočitev),
kasneje pa je zaradi vojne psihoze že začelo padati (Kosmač, 1970; Duh, 1999).
Druga svetovna vojna je z vdorom okupatorjev spomladi 1941 v zdravilišče spet prinesla
zamrtje dejavnosti, ob njenem koncu leta 1945 pa tudi materialno škodo, saj je bilo odnesene
ali uničene mnogo zdraviliško-hotelske opreme. Po osvoboditvi je postalo zdravilišče v
skladu z novo državno ureditvijo splošna ljudska last, ki ga upravlja delovni kolektiv. Sezona
se je pričela šele 1. septembra 1945, obisk pa je štel 92 gostov in 823 nočitev. V naslednjih
letih je obisk ponovno naraščal, delno tudi zato, ker so zdravljenje omogočale različne
množične organizacije, kot so Zavod za socialno zavarovanje, Zveza vojaških vojnih
invalidov, Zveza borcev in druge. Kljub rasti števila gostov, ki je v letu 1954 ponovno
doseglo predvojno številko, tega ne moremo reči za število nočitev, saj je v Zdravilišču prišlo
do spremembe strukture obiskovalcev. Medtem ko so bili pred vojno obiskovalci zdravilišča
skoraj izključno bolniki, so po njej Radence v večji meri obiskovali turisti s krajšo dobo
bivanja. V tem obdobju je leta 1948 zdraviliško gostinsko podjetje zgradilo vodovod in ga
speljalo od zajetja vode v inundacijskem območju Mure do zdravilišča. Leta 1954 je bil
zraven starega smrekovega zasajen nov park in končana javna kanalizacija od mosta pri
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Domanjkovi gostilni do šole, v letih 1958 in 1959 pa je bila asfaltirana cesta skozi Radence
(Kosmač, 1970; Župančič, 1952).
Po tem, ko je zdravilišče doživljalo številne organizacijske spremembe in spadalo pod razna
ministrstva, je leta 1960 vendarle prišlo do združitve zdraviliške in slatinske dejavnosti v
enotno podjetje Radenska, z zakonom pa je bil urejen tudi status naravnih zdravilišč.
Posledično pričnejo za podjetje veljati ugodnejši finančni predpisi, s katerimi obvelja
drugačna delitev ustvarjenega dohodka in ustavi se njegov odtok, tako da se lahko uporabi za
lastne potrebe. S pripravljenim razvojnim programom za sodoben zdraviliški center in njemu
ustreznim urbanističnim načrtom ter sistematično skrbjo za kadre se je razvoj zdravilišča
lahko pričel. V naslednjih letih so bile tako izvedene številne manjše in večje investicije z
lastnim financiranjem ali pa kot sofinanciranje. Leta 1961 so pričeli opremljati parke s
kandelabrsko fluorescenčno razsvetljavo, Radenci so dobili cestno razsvetljavo, zdravilišče je
osnovalo lastno zdravstveno in zobno ambulanto. V letu 1962 je bila otvoritev novega
športnega bazena olimpijskih dimenzij z napravo za stalno menjavanje vode, malim bazenom
za otroke, gostinskim objektom in športnimi igrišči. Istega leta je bilo zgrajeno še vikend
naselje - 20 lesenih hišic s 34 ležišči, zaradi pomanjkanja strokovnega kadra pa je bila na
pobudo zdravilišča v Radencih osnovana gostinska šola. 1964. leta je bil zgrajen Zdraviliški
dom s 120 posteljami ter sodobno urejenimi zdravniškimi ordinacijami in laboratorijem;
hkrati je zdravilišče pri Osnovni šoli Radenci zgradilo telovadnico in začelo z deli za
regulacijo Radenskega potoka. Strugo potoka so prestavili proti vzhodu ter tako preprečili
zastajanje vode in poplave ob obilnejšem deževju. V letu 1966 je bila dograjena nova
kotlovnica s parnim kotlom na mazut, pred tem pa še nova prečrpovalnica sladke vode, ki je
oskrbovala celoten zdraviliški kompleks, tri slatinske obrate ter številna gospodarstva in
gospodinjstva v neposredni okolici, ki so bila priključena na zdraviliški vodovod. Istega leta
je s poukom pričela šola za slatinarje. Leta 1967 so Radenci dobili novo restavracijo Vikend,
Zdravilišče pa je z zazidalnim načrtom in izdatnimi posojili podprlo svoje delavce, ki so si
želeli zgraditi lastne stanovanjske hiše. Tako je v pasu med Radenci in Šratovci na severni
strani gornje terase v naslednjih letih nastalo novo stanovanjsko naselje. Od leta 1968 so bili
Radenci bogatejši za 4-stezno avtomatsko kegljišče s kvalifikacijo za prirejanje mednarodnih
tekem. Ob prvem murskem rokavu do levega brega Radenskega potoka in vse do ceste
Radenci – Ljutomer je bil podaljšan in deloma zgrajen na novo obrambni nasip za
preprečevanje poplav reke Mure, ki so povzročale motnje v obratovanju zdravilišča. Eno
izmed najobsežnejših investicij tega leta je prestavljal vodovod od zajetja v Apačah preko
Gornje Radgone in Boračeve do Radencev. V letu 1969 je bil v bližini odprtega bazena
zgrajen minigolf in izvedena nova kanalizacija od Zdraviliškega doma do Radenskega potoka.
V obdobju od 1961 do 1969 je Zdravilišče za svoje delavce zgradilo pet stanovanjskih blokov
s skupno 86 stanovanji (Kosmač, 1970; Rituper, 1982; Bakan-Ficko, 1982; Duh, 1999).
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so naslednje obdobje med letoma 1970 in 1980
označevali kot kvalitetni in kvantitetni preskok zdravilišča. V letu 1971 je bila otvoritev
hotela Radin takratne A kategorije z 242 posteljnimi kapacitetami, leta 1972 pa je bila v
Radencih zgrajena avtobusna postaja z bifejem in prodajalno avtobusnih kart. Velika
pridobitev za Zdravilišče je bil tudi leta 1975 zgrajen objekt fizioterapije s pokritim bazenom,
kar je zdravilišču takrat dalo veliko privlačno vrednost. Leta 1978 so bila ob hotelu Radin
urejena teniška igrišča, v Radencih je bila takrat zgrajena nova osnovna šola, odprti pa sta bili
še nova pošta in banka. Dodatno povečanje prenočitvenih kapacitet zdravilišča za 206 postelj
je predstavljala leta 1979 odprta depandansa hotela Radin takratne B kategorije, istočasno je
Zdravilišče dobilo tudi kongresno dvorano. Hkrati z razvojem nastanitvenih zmogljivosti je
bil razvit še sodoben koncept, ki je ob rehabilitaciji bolnikov vse bolj uveljavljal razvoj
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preventive in paramedicinskih programov, ki ohranjajo zdravje in psihofizično kondicijo
(Rituper, 1982; Bakan-Ficko, 1982; Duh, 1999; Tri srca na dlani, 1982).
V letu 1980 je zdravilišče doseglo največje število nočitev v dosedanji zgodovini, od tega je
bilo 50 % nočitev realiziranih z napotnicami VVI, Zveze borcev in socialnih zavarovancev,
tuje nočitve pa so predstavljale zgolj 8 % delež. Po tem letu se je zaradi omejevanja napotnic
za zdravljenje v zdraviliščih pričel razvoj novih programov – lepotnih, preventivnih,
kongresnih in drugih, s katerimi so želeli pritegniti domače in tuje goste. Prenovljena sta bila
hotel Terapija in restavracija Park. Konec osemdesetih let je bila izvrtana vrtina T4 s
termomineralno vodo s temperaturo na površju 41 °C. To je pomenilo nov zagon za širitev
dejavnosti in konkurenčnosti na trgu v devetdesetih letih. Sprva z izgraditvijo prvega bazena s
termalno vodo do leta 1991, kasneje pa v letu 1996 z odprtjem Term Radenci, ki so bazenski
kompleks povečale na 1460 m2 vodnih površin z več bazeni s temperaturo vode od 28 do 37
°C. V tem obdobju so bile obnovljene in razširjene še savne ter v letih 1997/98 zgrajen teniški
center s pokritimi in zunanjimi igrišči z razsvetljavo (Duh, 1999; Sabotin, 1999).
Leta 1996 je Radenska, v okviru katere sta delovali dejavnost proizvodnje in polnjenja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač ter zdraviliška dejavnost, postala delniška družba –
Radenska d.d. Radenci, kasneje leta 2000 pa je njen večinski lastnik postala Pivovarna Laško
d.d. Ta je nato v letu 2004 zdraviliško dejavnost Radenske – Zdravilišče Radenci, prodala
skupini Sava d.d. in njeni turistični diviziji (Radenska d.d. Radenci, 2010). V okviru skupine
Sava je istočasno prišlo do oblikovanja blagovne znamke Panonske terme, ki jo je pred nekaj
leti zamenjala blagovna znamka Sava Hotels & Resorts, v katero so združeni Savini hoteli na
Bledu ter družbe Panonskih term – poleg Zdravilišča Radenci s Termami Banovci še Terme
3000 Moravske Toplice, Terme Lendava in Terme Ptuj. V razvoju Zdravilišča Radenci je bil
tem času, v letu 2000, prenovljen in posodobljen nekdanji hotel Zdraviliški dom, ki je hkrati
dobil novo ime – hotel Izvir (Verdev, 2000). V letu 2001 je Zdravilišče Radenci dobilo
skladišče nevarnih snovi, obnovljeni so bili restavracija in hladilnice, v letu 2002 pa še
kongresna dvorana, kuhinja in točilnica (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010). Kasneje
leta 2005 je bil hotel Miral nadgrajen v hotel s štirimi zvezdicami in preimenovan v hotel
Radin standard, medtem ko hotel Radin nosi ime Radin superior. V letu 2009 je bila
dokončana prenova najstarejšega hotela za rehabilitacijo bolezni srca in ožilja v Sloveniji –
hotela Terapija, ki je odslej združen v hotelski kompleks Izvir. Namenjen je gostom, ki
prihajajo na zdraviliško zdravljenje bolezni srca in ožilja kot tudi vsem ostalim gostom (Sava
Hotels & Resorts, 2010).
Sliko razvoja Zdravilišča Radenci si lahko ustvarimo na podlagi panoram zdravilišča iz
tridesetih let prejšnjega stoletja na sliki 15 in iz začetka tretjega tisočletja na sliki 16. Obenem
nam razvoj Zdravilišča prikazuje tudi graf gibanja števila gostov in nočitev v zdravilišču na
sliki 17.
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Slika 16: Zdravilišče Radenci na začetku tretjega tisočletja.

Vir: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
Slika 17: Število gostov in nočitev v Zdravilišču Radenci od njegovega odprtja do danes.
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3.1.

Razvoj na področju varstva okolja

Okoljevarstvenega razvoja v Zdravilišču Radenci se sistematično v preteklosti ni spremljalo
in zapisovalo, vendar na zgodnje zavedanje pomembnosti ohranjanja narave za dejavnost
zdravilišča kaže že skrb za vrelčno območje, saj je bilo ohranjanje kvalitete mineralne in tudi
pitne vode bistvenega pomena za delovanje zdravilišča. Kosmač (1970) tako na primer govori
o obnovi in izpopolnitvi zaščite vrelčnega območja že v letu 1931. Že od samega začetka
delovanja zdravilišča se je urejala tudi sicer zamočvirjena okolica zdraviliških objektov. Prav
tako so vzporedno z razvojem zdravilišča gradili tudi okoljsko infrastrukturo, posebno
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pozornost pa namenjali tudi ohranjanju čistega zraka, ki je poleg ugodne klime, bistvenega
pomena pri klimatskem zdravljenju bolnikov. V letu 1965 so na primer ustanovili vodni
laboratorij z osrednjo nalogo spremljanja mineralne vode, hkrati pa so spremljali in
raziskovali tudi zunanje dejavnike z vplivom na njeno kakovost, pri čemer so si pomagali tudi
z v ta namen kupljeno in postavljeno meteorološko postajo (Kosmač, 1970). Radenci so bili
tudi eden prvih zdraviliških krajev s čistilno napravo, ki je bila zgrajena leta 1973. Od tedaj
naprej se vse odpadne vode iz zdravilišča zbirajo in prečistijo na čistilni napravi. Relativno
zgodaj se je pojavilo zavedanje o pomembnosti čistega zraka za okolje v kraju, zato je
Zdravilišče Radenci že v letu 1987 postalo odjemalec zemeljskega plina, prehod na ogrevanje
zdraviliškega kompleksa z zemeljskim plinom pa je sledil leta 1993 (Dokumentacija sistema
kakovosti, 2010; Vukajč, 2004).
Največji korak v razvoju na področju varstva okolja je Zdravilišče Radenci naredilo z
uvajanjem mednarodnega okoljskega standarda ISO 14001 konec leta 1997 in njegovo
pridobitvijo v letu 2000. Tako je Zdravilišče vzpostavilo sistem ravnanja z okoljem, s katerim
preko boljšega obvladovanja okoljskih vidikov zmanjšujejo onesnaževanje okolja in
izboljšujejo poslovne rezultate podjetja. Posledice vzpostavitve sistema so: prihranek pri
vložkih (energiji, vodi, surovinah), prihranek v tehnoloških postopkih (manj emisij, tekočih in
trdnih odpadkov), zmanjševanje škodljivega transporta in posledic, ki jih povzroča okolju,
nove poslovne priložnosti, novi kupci in poslovni partnerji, boljši odnosi z javnostjo,
sprejemljivost za vključitev v razvojne projekte, ki bodo temeljili na trajnem razvoju,
ugodnejši krediti, zavarovalne premije itd. (Rajnar, Filipič-Stojanovič, 2001).
Okoljski standard ISO 14001 in z njim povezan razvoj varstva okolja podrobneje
obravnavamo v poglavju Varstvo okolja v Zdravilišču Radenci, zato naj na tem mestu
dodamo le še, da je bilo Zdravilišče Radenci prvo slovensko zdravilišče certificirano s
standardom ISO 14001. Danes imajo omenjeno okoljsko priznanje na področju dejavnosti
hotelov in podobnih nastanitvenih objektov poleg Zdravilišča Radenci le še Terme Snovik –
Kamnik in hoteli Belvedere (Gospodarska zbornica Slovenije, 2011).
3.1.1. Energetski sistem in poraba energije v Zdravilišču Radenci
Zdravilišče Radenci v svojem energetskem sistemu posveča veliko pozornosti izkoriščanju
obnovljivih virov energije, zato naj ga na kratko predstavimo tudi v pričujočem diplomskem
delu.
Stanje na področju energije je v Zdravilišču Radenci zasnovano v skladu s smernicami čim
manjše porabe energentov in hkratnega izkoriščanja obnovljivih virov energije, ki so prisotni
na območju zdravilišča. Tako se kot energenti uporabljajo električna energija, zemeljski plin,
geotermalna energija in sončna energija.
Poraba električne energije je v letu 2009 znašala 10,78 kWh na nočitev, kopalca, obiskovalca
savn in zdravstveno storitev (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010). Če vrednost za
možnost primerjave preračunamo, znaša ta 38,81 MJ na nočitev, kopalca, obiskovalca savn in
zdravstveno storitev. Cigale (2009b) je v anketi o porabi vode in energije v slovenskih
nastanitvenih objektih ugotavljal, da poraba električne energije v anketi zajetih slovenskih
hotelskih objektih niha med približno 43 MJ in 175 MJ na prenočitev. Iz tega lahko delno
sklepamo, da se Zdravilišče Radenci po porabi električne energije uvršča med varčnejše
hotelske objekte v Sloveniji, vendar o zanesljivi primerjavi ni mogoče govoriti, saj je v
podatkih za radensko zdravilišče zajeta tudi poraba električne energije v spremljevalnih,
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zdravstvenih in kopaliških objektih ter z njimi povezanimi porabniki. Porabo električne
energije v Zdravilišču Radenci skušajo zmanjševati z uvajanjem različnih varčevalnih
ukrepov. Eden takšnih je program Zmanjšanje konic električne energije v Radencih, ki torej s
krmiljenjem (odklopi porabnikov) ureja določitev meje konic, ta je nižja od prejšnjega stanja
in s tem prepreči prekoračitev konic, do katerih je občasno prihajalo zaradi velikega števila
uporabnikov električne energije. Potem so tu še okoljski programi obvladovanja in
zmanjševanja porabe energentov, ki urejajo zamenjavo žarnic z varčnimi, vgradnjo toplotnih
izmenjevalcev, zamenjavo strojev z novimi – energetsko varčnimi in okolju prijaznimi.
Dodatno varčevanje z električno energijo se je doseglo tudi v okviru zamenjave dotrajanih in
neustreznih klimatov v sistemu klimatizacije objektov kompleksa zdravilišča (Dokumentacija
sistema kakovosti, 2010). Kljub temu podatki (slika 22) kažejo, da je poraba električne
energije v preteklih nekaj letih res bistveno manjša kot pred desetimi leti, vendar se je po letu
2002 ustalila in niti ne narašča niti ne upada.
Slika 18: Letna poraba električne energije v obdobju od 1999 do 2009 v Zdravilišču Radenci.
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Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
Zmanjševanje porabe energetskih virov se v Zdravilišču Radenci dosega tudi pri porabi
zemeljskega plina in kurilnega olja, uporabo slednjega so v letu 2004 povsem opustili (slika
23).
Slika 19: Letna poraba zemeljskega plina in kurilnega olja v obdobju od 1999 do 2009 v
Zdravilišču Radenci.
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Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
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Med obnovljivimi viri energije se v Zdravilišču Radenci uporabljata geotermalna in sončna
energija. Tako se kar nekaj objektov ogreva in hladi s pomočjo sončne energije iz 200
solarnih kolektorjev, ki so locirani na objektih kopališča ter toplotnih črpalk. S pomočjo
obnovljivih virov energije, poteka tudi večji del priprave tople sanitarne vode, ki jo delimo v
štiri stopnje. Prva stopnja je predgrevanje hladne vode s sončno energijo pridobljeno iz
solarnih kolektorjev. Na drugi stopnji se voda predgreva z geotermalno energijo, na tretji
stopnji dogreva s toplotno črpalko in na zadnji stopnji dogreva z energijo iz kotlovnice ter
hkrati pregreva za preprečitev legionele. Dodatno se energija dobljena na podlagi geotermije
izkorišča s toplotnimi črpalkami tako, da se vodi pred izpustom iz bazenov preko toplotne
črpalke dodatno odvzame toplotna energija. S tem se hkrati preprečuje morebitna previsoka
temperatura odpadne vode v kanalizacijo. Enako velja za vso odpadno vodo (Dokumentacija
sistema kakovosti, 2010).
Vse od decembra 2007 v zdravilišču poteka energetska prenova, katere cilji so med drugim
povečanje energetske učinkovitosti, izkoriščanje vseh razpoložljivih obnovljivih virov,
zmanjšanje izpusta odpadnih vod v kanalizacijo in povečanje energetskih kapacitet za kritje
razvojnih načrtov (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010). V sklopu tega projekta je hotel
Izvir kot eden prvih hotelov v Sloveniji pridobil energetsko izkaznico stavbe v mednarodnem
pilotnem projektu prostovoljnega energetskega certificiranja stavb, ki ga izvaja ZRMK
Gradbeni inštitut (Gider, 2009).
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4. VARSTVO OKOLJA V ZDRAVILIŠČU RADENCI
Varstvo okolja se je v Zdravilišču Radenci pričelo z zavedanjem o pomembnosti
okoljevarstvene problematike za dejavnost zdravilišča, družbo in vse zainteresirane stranke,
resneje razvijati proti koncu leta 1997, ko so v zdravilišču pristopili k uvajanju standarda ISO
14001. Postopek uvajanja standarda je bil s podelitvijo certifikata po tem standardu zaključen
oktobra 2000, kasneje leta 2005 pa je bila zaradi nove verzije standarda usklajena
dokumentacija po novih zahtevah. V letu 2006 je Zdravilišče Radenci dobilo še ekologa, ki
sistematično rešuje problematiko odpadnih vod, odpadkov, emisij in imisij, skrbi za
optimalno rabo energij (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Temeljni akt varstva okolja v Zdravilišču Radenci je Poslovnik kakovosti z okoljsko politiko,
ki temelji na standardu ISO 14001 in zakonskih zahtevah. V njem se podjetje zavezuje k
ohranjanju okolja in okoljskim izboljšavam, vpliva na zaposlene, goste in uporabnike, na
družbene skupnosti in naravno okolje (Sraka-Šadl, 2010).
Okoljevarstveno delovanje zdravilišča je torej osnovano na uvedbi in izvajanju zahtev
okoljskega standarda ISO 14001, kar na kratko predstavljamo v nadaljevanju poglavja,
podrobneje pa je standard opisan v Prilogi 1.

Okoljski standard ISO 14001 podrobno določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, s
katerim organizacija celovito obvladuje okoljske vidike in z njimi povezane vplive. Deluje na
podlagi modela sistema ravnanja z okoljem na sliki 20. Z uvajanjem standarda organizacija
sprejme tudi njegov končni cilj, ki je podpora varstvu okolja in preprečevanje onesnaževanja
v ravnovesju z družbeno-ekonomskimi potrebami (Slovenski standard…, 2005).
Slika 20: Model sistema ravnanja z okoljem standarda ISO 14001.

Vir: Slovenski standard…, 2005.
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Implementacijo standarda ISO 14001 v Zdravilišču Radenci predstavljajo naslednji okoljski
dokumenti:
- okoljska politika (Priloga 2), v kateri se Zdravilišče Radenci med drugim zavezuje k
spremljanju in izpolnjevanju zahtev okoljske zakonodaje, izvajanju aktivnosti za
trajno izboljšanje okolja, prizadevanjem za racionalno rabo vseh surovin, materialov
in energentov ter njihovo nadomeščanje z okolju prijaznejšimi itd.;
- okoljska izjava (Priloga 3), ki jo v zdravilišču pripravijo vsako leto. V njej pa javnost
seznanijo z v preteklem letu doseženimi rezultati za okoljske kriterije (porabo vseh
vrst energije, porabo vode (s porabo termalne in mineralne vode po kopalcu), z
ravnanjem z odpadno vodo, z uporabo nevarnih sredstev, z ravnanjem z odpadki,
hrupom, porabo materialov in nastajanjem različnih emisij);
- okoljski cilji za obdobje treh let dopolnjeni z okoljskimi programi, ki jih
Zdravilišče Radenci opredeljuje v okviru načrtovanja razvoja (njihovo vsebino
opisujemo v podpoglavju o odzivih zdravilišča na okoljske probleme);
- register spremljanja zakonodajnih in drugih zahtev, v katerem Zdravilišče Radenci
ureja spremljanje in izpolnjevanje zakonodajnih in drugih zahtev, ki jih obravnava
ločeno za posamezna področja oziroma vidike: okolje, emisije / kakovost zraka, pitno
vodo / odpadno vodo / kopalno vodo, energijo, odpadke in nevarne snovi (ker je
število obrazcev preobsežno, v Prilogi 4 predstavljamo le obrazec za področje emisij
in kakovost zraka);
- register okoljskih vidikov, ki predstavlja ugotovljene vplive na okolje in pogostost
teh vplivov. Vidiki, ki jih določa register v Zdravilišču Radenci so ločeno po
posameznih področjih našteti v preglednici 1.
Preglednica 1: Okoljski vidiki v Zdravilišču Radenci.
VHODI V PROCESE
IZHODI IZ PROCESOV
VODA

ODPADNA VODA

Poraba pitne vode

Nastajanje tehnološke odpadne vode

Poraba mineralne vode

Nastajanje komunalne odpadne vode

Poraba termalne vode

EMISIJE V OZRAČJE

ENERGETIKA
Poraba električne energije

Nastajanje emisije dimnih plinov iz kotlovnice

Poraba zemeljskega plina

Svetlobno onesnaževanje
Onesnaževanje ozračja z ozonu škodljivimi snovmi in
fluoriranimi toplogrednimi plini

SUROVINE IN MATERIALI

ODPADKI
Nastajanje mešalnih komunalnih odpadkov

Poraba živil

Nastajanje maščob in olj iz maščobolovilcev

Poraba butan - plin (kuhinja HR, restavracija Park)

Poraba pijač

Nastajanje odpadnega olja in maščob v kuhinjah

RAVNANJE Z NEVARNIMI SNOVMI

Nastajanje biol. razgradljivih kuhinjskih odpadkov

Ravnanje s tekočim klorom
Ravnanje z jedkimi snovmi (solna, klorovodikova,
žveplena, fosforna kislina in natrijev hipoklorit)
Ravnanje z ostalimi kemikalijami na Termah
(SotoflocPAC 5)

Nastajanje papirne, kartonske embalaže
Nastajanje steklene embalaže

Ravnanje s CO2 pri kopelih in v strežbi

Nastajanje kovinske embalaže

Ravnanje z ozonom

Nastajanje embalaže, ki vsebuje ostanke nevar. snovi

Ravnanje s kisikom
Ravnanje z razkužili, razredčili, čistili, pomivalnimi
sredstvi

Nastajanje fluorescentnih cevi

Nastajanje plastične embalaže

Nastajanje nevarnih odpadkov (tonerji, kartuše…)
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IZHODI IZ PROCESOV

Ravnanje z raznimi laki, barvami, premazi
(delavnica)

Nastajanje odp.kosti neprimernih za uporabo ali pred.

Ravnanje s škropivi

Nastajanje kosovnih odpadkov

Ravnanje z gnojili

Nastajanje plastike (ležalniki)

Skladiščenje nevarnih kemikalij

Nastajanje zavrženih kemikalij

Skladiščenje nevarnih tekočin (kurilno olje in diesel)

Nastajanje odpadnih motornih, strojnih, mazalnih olj
Nastajanje kovin (hotelski ključi)
Nastajanje odpadkov primernih za kompostiranje
(trava, zeleni rez)
Nastajanje infektivnih odpadkov
Nastajanje baterij in akumulatorjev
Nastajanje kosovnih odpadkov –porcelanasta posoda
Nastajanje izrabljenih - odpadnih gum
Nastajanje trdnih odpadkov iz filtrov in sit
HRUP
Nastajanje hrupa v pripravi bazenske tehnike - delavn.
Nastajanje hrupa v kotlovnici
Nastajanje hrupa na termah – kopališki mojster
Nastajanje hrupa zaradi avtomobilov gostov
Nastajanje hrupa zaradi košnje trave
SEVANJA
Nastajanje elektromagn sevanja – transformatorji
Nastajanje elektromagn.sevanja –bazne postaje Radin
Nastajanje ionizirajočega sevanja – aparat za merjenje
kostne mase denzitometrije
TRANSPORT / LOGISTIKA
Zunanji transport – število dobaviteljev živil in pijač
OKOLJSKO RAVNANJE DOBAVITELJEV
Vpliv na okolje - dobaviteljev št.cerif. ISO
9001/14001
OSTALI OKOLJSKI VIDIKI
Neskladni vzorci bazenskih vod

Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
V registru okoljskih vidikov Zdravilišča Radenci (primer prve strani registra prikazuje slika
21) je za vsak vidik opredeljen tudi vpliv na okolje in njegova pogostost, dodan je podatek o
količini za preteklo leto in način spremljanja le-te (meritev ali ocena). Sledijo kriteriji
ocenjevanja pomembnosti, kjer so z rdečo barvo označeni najpomembnejši, ki potrebujejo
največ pozornosti, z rumeno barvo srednje in z zeleno barvo manj pomembni vplivi. S tem so
vidiki opredeljeni po prioriteti njihove obravnave in odprave neskladij ali morebitnih
nepravilnosti.
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Slika 21: Register okoljskih vidikov Zdravilišča Radenci za leto 2010.

Vir: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
Pomemben člen varstva okolja in hkrati izvajanja standarda ISO 14001 so zaposleni v
Zdravilišču Radenci, zato v zdravilišču skrbijo za zagotavljanje njihove kompetentnosti s
pridobivanjem dodatnih znanj preko usposabljanj – na raznih posvetih, seminarjih in ostalih
predavanjih. Ta zajemajo področja pitne in odpadne vode, higiene kopališč, dezinfekcije
bazenskih vod. Aktivnosti za pridobivanje dodatnih znanj so še simpozij na srečanju
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avstrijskih kopališč, ogled nekaterih kopališč v Avstriji (kar je bilo namenjeno prenosu dobre
prakse v tukajšnje okolje), sodelovanje pri pripravi novih uredb za odpadke preko
Gospodarske zbornice Slovenije, nove publikacije za učinkovito ravnanje z odpadki in
emisijami, delavnice na temo sistema ravnanja z okoljem preko SIQ – Slovenskega instituta
za kakovost in meroslovje, delavnice v okviru državnega monitoringa emisijskih kuponov
zaradi izpuščanja TGP toplogredni plinov v ozračje (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Preverjanje delovanja sistema ravnanja z okoljem v Zdravilišču Radenci poteka v štirih
različnih oblikah: redni monitoringi, notranja presoja, zunanja presoja in vodstveni pregled.
V zdravilišču z rednimi monitoringi spremljajo in merijo ključne okoljske in varnostne
parametre, ki pomembno vplivajo na okolje in varnost gostov in zaposlenih, njihovo
spremljanje pa je predpisano z zakonodajnimi zahtevami in z internimi predpisanimi
dodatnimi zahtevami. Izvajajo jih pooblaščene organizacije (Dokumentacija sistema
kakovosti, 2010). Tako se meri tudi učinkovitost vseh tehnologij, ki so povezane z okoljem,
ter porabo naravnih virov, vse podatke pa nato statistično obdelajo in objavijo v internih
poročilih (Sraka-Šadl, 2010).
Poleg rednih monitoringov spada v okvir preverjanja tudi notranja presoja. Za notranje
presoje velja, da so pomembno orodje vodstva za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev,
usmeritev in politik, za merjenje učinkovitosti sistema in zagotavljanje nenehnega
izboljševanja (Seražin, 2010). Notranja presoja v Zdravilišču Radenci se izvaja enkrat letno.
Poleg notranje presoje se enkrat letno izvede še zunanja presoja, ki jo za zdravilišče opravi
zunanja certifikacijska hiša (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Vodstveni pregled (podrobneje je opisan v prilogi 1) predstavlja sistematično pregledovanje
informacij, ki so na voljo in tako omogočajo vodstvu sprejemanje pravih odločitev za
doseganje trajne uspešnosti organizacije. V Zdravilišču Radenci ga izvajajo enkrat letno. V
primeru ugotovljenih večjih odstopanj rezultatov od planskih določil in ob nenačrtovanih
dogodkih, se izvrši tudi izredni pregled stanja. O vodstvenem pregledu se vodi zapis, ki
zajema sprejete preventivne in korektivne ukrepe, cilje za obdobje do naslednjega pregleda z
nosilci in roki. Izvajanje ukrepov nato nadzoruje direktorica TQM (Sistema kakovosti in
službe kakovosti) in vodja sistemov kakovosti. Rezultat vodstvenega pregleda daje družbi
informacije za strateško planiranje potreb (planiranje procesov) in je podlaga za izmenjavo
novih idej (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).

4.1.

Gonilne sile in njihovi pritiski v Zdravilišču Radenci

Gonilne sile so opredeljene kot socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, katerih posledica
je povečanje ali zmanjševanje obremenitev okolja (KOS…, 2010). V Zdravilišču Radenci je
osnovna turistična dejavnost zelo raznolika, saj jo predstavljajo hotelski kompleks z
gostinstvom in kulinariko ter kongresnim centrom, kopališče s 1.460 m2 bazenskih površin ter
medico-wellness center, v katerem se poleg različnih načinov sprostitve izvajata tudi
zdravljenje ter rehabilitacija. Zaradi tega lahko turistično dejavnost v Radencih delimo na 3
gonilne sile: hotelsko dejavnost, kopališko dejavnost ter zdravstveno dejavnost.
V hotelsko dejavnost smo tako združili proces hotelirstva s podprocesom recepcije in
gospodinjstva ter proces gostinstva s podprocesom kulinarike in strežbe. Kopališka dejavnost
je samostojni proces kopališča, zdravstveno dejavnost pa predstavlja proces wellnessa in
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zdravstva. Vsem so skupni podporni procesi: prodaja, nabava, animacija, tehnična dejavnost,
finance, človeški viri, interna revizija, controling in informatika ter varstva (HACCP, okolje,
varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost); ki zagotavljajo oskrbo in vzdrževanje virov za
izvajanje temeljnih procesov, pri čemer se kot viri smatrajo finančni viri, kompetentni kader,
ustrezna infrastruktura, informacijska tehnologija, naravni in ostali specifični viri
(Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Hotelsko dejavnost sestavljajo hoteli (namestitveni objekti), recepcija in animacije, strežba
hotelov, kuhinja, gospodinjstvo hotelov, skladišče živil in pijač, restavracija. Zdravstvena
dejavnost pokriva področja ambulant, zdravstvene recepcije, fizioterapije, balneologije in
hidroterapije ter biokemični laboratorij. Kopališka dejavnost poteka v bazenskem kompleksu
s savnami.
Pritiski na okolje so antropogene obremenitve in vplivi na okolje (KOS…, 2010), ki
nastajajo z gonilnimi silami. V Zdravilišču Radenci so številni pritiski na okolje skupni vsem
zgoraj naštetim dejavnostim. Med temi izstopata poraba prostora in promet. Porabniki
prostora niso zgolj hotelski in kopališki kompleks s spremljajočimi objekti, temveč tudi
parkirne, parkovne in druge rekreacijske površine. Tudi na promet ne moremo gledati ozko,
saj sem prištevamo ne samo promet turistov, ki prihajajo na obisk, temveč tudi vsakdanji
promet zaposlenih na delovno mesto ter promet povezan z dobavo in odvozom materialnih
virov, potrebnih za turistično dejavnost.
V okviru hotelskih dejavnosti prihaja do naslednjih pritiskov na okolje:
- uporaba pitne vode – črpanje naravnih virov in nastajanje odpadne komunalne in
tehnološke vode, ki predstavlja potencialno obremenitev vodotokov;
- poraba energentov – električne energije, zemeljskega plina, termalne vode – vpliv na
zrak z emisijami toplogrednih plinov, obremenjevanje vod z odpadnimi vodami;
- poraba živil in pijač – transport le-teh do zdravilišča vpliva na zrak z izpušnimi plini,
po njihovi uporabi pa pride do nastanka različnih odpadkov, ki se jih ponovno
transportira, nato pa z njimi gospodari na različne načine (odloži na deponiji ali
reciklira), s tem pa prihaja do nadaljnjih pritiskov na prsti, zrak in vode;
- z uporabo čistil in pomivalnih sredstev prihaja do vpliva na zdravje ljudi, njihove
odplake v odpadni vodi pa predstavljajo potencialno obremenitev vodotokov;
- promet in urejanje okolice zdraviliškega kompleksa povzročata hrup in nastanek
izpušnih plinov.
Pritiski na okolje v zdravstveni dejavnosti:
- tudi tukaj se uporablja pitna voda, tako da prihaja do pritiskov, ki smo jih opisali že pri
hotelski dejavnosti, črpata in uporabljata se tudi mineralna in termalna voda, kar
povzroča nastanek odpadnih vod;
- kot energetski vir se tudi v zdravstvu uporablja električno energijo, zemeljski plin in
termalne vode, s tem prihaja do pritiskov na okolje, opisanih pri hotelski dejavnosti;
- uporaba nevarnih snovi v zdravstvu (razkužil, čistil…) povzroča nastanek nevarnih
odpadkov in s tem povezanih pritiskov na okolje, hkrati pa predstavlja potencialne
vplive na zdravje ljudi
- prihaja do nastanka ionizirajočega sevanja pri aparatu za merjenje kostne mase
denzitometrije, s čimer so povezani škodljivi učinki za človeka in naravo;
- pri kopelih se uporablja naravni CO2, ki se ga črpa iz vrtin termalne vode in
predstavlja pritiske na zrak.
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Za kopališko dejavnost so specifični naslednji pritiski na okolje:
- zagotovo je bazenski kompleks velik porabnik energije za ogrevanje in ogrevanje vode
v bazenih (pritiski so opisani pri hotelski dejavnosti),
- tukaj se nato kot dezinfekcijsko sredstvo uporabljata klor in ozon, kar ima kot
posledico pritisk na okolje v obliki emisij v zrak,
- pri pripravi bazenske vode se uporabljajo nevarne snovi (doziranje klora, doziranje
CO2), ki predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in obremenitev
vodotokov, hkrati prihaja še do emisij toplote in hrupa,
- ob izpustu vode iz bazenov v kanalizacijo, je prisoten pritisk na vode v obliki toplote
vode ter v vodi raztopljenih snovi,
- obiskovalci kopališkega kompleksa predstavljajo poleg prevoza pritisk na okolje tudi
kot proizvajalci odpadkov, s katerimi povezane pritiske smo prav tako opisali že pri
hotelski dejavnosti.

4.2.

Stanje okolja v Zdravilišču Radenci

4.2.1. Voda
V Zdravilišču Radenci se uporabljajo pitna, mineralna in termalna voda.
Pitna voda iz javnega vodovoda se uporablja v vseh segmentih dejavnosti zdravilišča – v
namestitvenih objektih, kuhinji, pri zdravstvenih storitvah in v kopališkem kompleksu. V letu
2009 je poraba pitne vode znašala 0,24 m3 na nočitev, kopalca, obiskovalca savn in
zdravstveno storitev, kar je skupno znašalo 110.889 m3 vode (Dokumentacija sistema
kakovosti, 2010). Če dobljeno vrednost primerjamo z rezultati ankete o porabi vode in
energije v slovenskih nastanitvenih objektih, v katero je bilo zajetih 16 hotelov in sorodnih
objektov, lahko ugotovimo, da je poraba pitne vode v Zdravilišču Radenci med manjšimi v
Sloveniji. Podatki ankete namreč govorijo o porabi med 0,2 in 0,6 m3 vode na prenočitev
(Cigale, 2009b). V kolikor upoštevamo še dejstvo, da je največji porabnik vode v Zdravilišču
Radenci kopališka dejavnost, lahko za hotelsko dejavnost sklepamo celo na relativno nizko
porabo pitne vode. Trend letne porabe pitne vode v zadnjih desetih letih (slika 22) kaže na
zmanjševanje porabe. Vzrok je v zavestnem varčevanju z vodo, ki ga v zdravilišču izvajajo na
več načinov. Prvi je namestitev števcev za direktno odčitavanje porabe v oddelkih in objektih,
ki omogočajo ne samo stalno spremljanje porabe, temveč tudi hitro odkrivanje in odpravljanje
morebitnih okvar, ki bi sicer pripomogle k povečani porabi vode. Drugi vzrok za zmanjšanje
porabe vode pa je zmanjševanje izgub vode na cevovodih. Dodati moramo še, da se sistem
dopolnjevanja vode v bazene iz geotermalne vode vrši v čim bolj zaprtem krogu s filtracijo,
tako da se poraba sanitarne vode iz omrežja ohranja na čim nižji ravni. Ker je poraba vode v
veliki meri odvisna od števila gostov in obiskovalcev (Dokumentacija sistema kakovosti,
2010), z nihanjem tega števila prihaja tudi do nihanja porabe vode, kar je razvidno tudi iz
spodnjega grafa.
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Slika 22: Letna poraba pitne vode (v m3) v Zdravilišču Radenci.
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Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
Za dodajanje k bazenski vodi, za kopeli in druge wellness storitve ter v pitni dvorani za pitje
se uporabljata termalna in mineralna voda (njune balneokemijske karakteristike prikazuje
preglednica 2), termalna voda pa se poleg tega uporablja še za ogrevanje. Termalna voda se
črpa iz lastnih vrtin Zdravilišča Radenci T4 in T5, vendar je zaenkrat v uporabi le vrtina T4,
katere globina znaša okoli 860 metrov. V prihodnosti se bo zaradi višje temperature (55 °C)
prednostno dovajala voda iz vrtine T5, voda iz vrtine T4 ima namreč temperaturo okoli 40 °C.
Vrtine, iz katerih se črpa mineralna voda, so v lasti Radenske d.d. Poraba termalne in
mineralne vode je v letu 2010 znašala za termalno vodo 0,016 m3 na kopalca in gosta, kar je
pomenilo letno količino 14.106 m3 termalne vode, za mineralno vodo pa je poraba znašala
0,014 m3 na kopalca in gosta (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Preglednica 2: Balneokemijske karakteristike vod v Zdravilišču Radenci.
Raztopljene
Balneokemijska karakteristika
Temperatura
Voda
trdne snovi v
(vsebnost karakterističnih sestavin
v °C
mg/l
v mg/l)
mineralna voda –
natrijeva (505)-kalcijeva (195,4)Kraljevi vrelec, Tri
3381
hidrogenkarbonatna (2363)-kislica
srca
(3500)
termalna oz.
natrijeva (2215)-hidrogenkarbonatna
termomineralna
11019
41
(7527) hiperterma, ki vsebuje fluorid
voda
(1,33)
Vir podatkov: Čoh, 1997.
Kot rezultat procesov in dejavnosti nastajajo odpadne vode. Emisije tehnoloških in sanitarnih
odpadnih voda so obvladovane v skladu s postopkom za ravnanje z geotermalnimi in
odpadnimi vodami. Vse odpadne vode, ki nastajajo v kompleksu (odpadna bazenska voda,
fekalna odpadna voda) se stekajo v kanalizacijo, ki je zaključena s čistilno napravo Radenci.
Glede emisij v vode je bilo v letu 2005 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje
zdraviliškega kompleksa v Radencih. Letno se izvaja monitoring odpadnih vod – odpadne
vode iz priprave bazenskih vod, odpadne vode iz term in fizioterapije, odpadne vode iz
pralnice in odpadne vode iz kotlovnice). V primeru neusklajenosti parametra se izvedejo
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korektivni ukrepi – program z nalogami, nosilci in roki za odpravo (Dokumentacija sistema
kakovosti, 2010).
Količina odpadnih vod v letu 2009 je za komunalne odpadne vode znašala 36.057 m3 in za
tehnološke odpadne vode 89.180 m3 (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010). Skupni trend
zmanjševanja letne količine odpadne vode od leta 2003 do danes prikazuje slika 23.
Slika 23: Letna količina odpadne vode (v m3) v Zdravilišču Radenci.
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Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
4.2.2. Zrak
Emisije v ozračje v Zdravilišču Radenci so v letu 2009 predstavljali dimni plini (13.968 ton)
in CO2 (2.204 ton). Osrednji vir emisij je kotlovnica, v kateri se kot energent uporablja
zemeljski plin, nekaj emisij CO2 nastaja pri vrtinah termalnih vod, kjer pa se večina CO2
odvaja v Radensko d.d. ali pa uporablja v kopališču za dovajanje v bazensko vodo.
Pomemben onesnaževalec zraka je z avtomobilskimi izpušnimi plini tudi promet, kar smo
poudarili že pri tematiki o pritiskih na okolje (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
V Zdravilišču Radenci emisije v ozračje obvladujejo v skladu s sprejetimi postopki, ki jih
opredeljujejo nižje nivojski dokumenti. Prostovoljno (niso IPPC zavezanci) so se vključili v
Državni načrt RS o razdelitvi pravic do emisije toplogrednih plinov za obdobje 2005-2007 in
v nadaljnji načrt emisij toplogrednih plinov za obdobje 2008-2012. Pridobljene količine
emisijskih kuponov, ki so bile podeljene na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in
odločbe o emisijskih kuponih s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, so tako znašale
za leto 2005 – 3539 kuponov, za leto 2006 – 3356 kuponov, za leto 2007 – 3172 kuponov, za
leto 2008 – 3316 kuponov in za leto 2009 – 3316 kuponov (Dokumentacija sistema kakovosti,
2010).
Trendi letnih količin emisij CO2 v ozračje kažejo stalno zmanjševanje, kar je razvidno tudi iz
grafa na sliki 24. Zmanjševanje emisij je posledica zamenjave kurilnega olja z zemeljskim
plinom kot osnovnim energentom in nato postopnega zmanjševanja porabe zemeljskega plina
na račun vlaganj v posodobitev energetskega sistema. Zaradi projekta energetske prenove, ki
je delno že bil izveden, dokončan pa bo v prihodnjih letih, se pričakuje še nadaljnje
zmanjševanje emisij dimnih plinov in emisij CO2 tudi v prihodnosti.
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Slika 24: Letna količina emisij CO2 (v tonah) v Zdravilišču Radenci.
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Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
4.2.3. Odpadne snovi
Ravnanje z odpadki v Zdravilišču Radenci določa načrt gospodarjenja z odpadki, ki je sprejet
z namenom postopnega zmanjševanja količine odpadkov in zniževanja njihovega
nevarnostnega potenciala na izvoru, določa pa tudi ločen zajem čim bolj čistih frakcij
odpadkov ter povečanje izrabe snovne in energetske vrednosti odpadkov. V njem so
opredeljene tudi vrste odpadkov, ki nastajajo v Zdravilišču Radenci (Priloga 5), in ostali
prepoznavni odpadki (Priloga 6) s klasifikacijskimi številkami odpadkov. Načrt gospodarjenja
z odpadki je izdelan za obdobja 2000-2004, 2004-2008 in 2008-2012 ter se letno revidira
(Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Zbiranje odpadkov se izvaja na takšen način, da se prepreči vsakršno ogrožanje človekovega
zdravja in prekomerno obremenjevanje okolja. Urejeno in organizirano je kot sistem ločenega
zbiranja, s katerim se odpadki predajo koncesionarju in tako kot surovina vračajo v industrijo
ali pa deponirajo (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
V Zdravilišču Radenci tako zbirajo:
- mešane komunalne odpadke,
- ločeno zbrane frakcije (papirna in kartonska embalaža, steklena embalaža, kovinska
embalaža, plastična embalaža, organski kuhinjski odpadki, jedilno olje in maščobe,
snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo (odpadne kosti), alkalne baterije in druge
baterije in akumulatorji, kartuše, tonerji, fluorescentne cevi, kosovni odpadki
(porcelanasta posoda), odpadki primerni za kompostiranje (zeleni rez)),
- nevarni odpadki (embalaža barv, lakov, sprejev, sintetična motorna, strojna in mazalna
olja, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, odpadna embalaža
od škropiv),
- infektivni odpadki oziroma odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo
posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi,
- masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode – maščobnih lovilcev.
Zaposleni zbirajo odpadke v tipskih koših, pri njihovem praznjenju pa jih ločujejo na: papirno
in kartonsko embalažo, plastično embalažo, stekleno embalažo, kovinsko embalažo in mešane
41

Okoljevarstvena vloga Zdravilišča Radenci

Anja Šadl

komunalne odpadke. V kuhinji zaposleni ločujejo stekleno, plastično, papirnato in kovinsko
odpadno embalažo, biološke (organske) odpadke, odpadne kosti ter odpadno jedilno olje in
maščobe, ki jih zbirajo v ustreznih tipskih posodah v posebnem skladišču. Strežno osebje
ločuje stekleno, papirnato in plastično odpadno embalažo. Za ločeno zbiranje odpadkov
uporabljajo v kuhinji in strežbi komplete petih zelenih zabojnikov s pokrovi različnih barv
(rdeči – papirna embalaža, rumeni – plastična embalaža, modri – kovinska embalaža, zeleni –
steklena embalaža in črni – organski odpadki). Pleskar zbira odpadno embalažo barv, lakov,
sprejev. Električar zbira alkalne baterije ter ostale baterije in akumulatorje, fluorescentne cevi
in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro. Vzdrževalec zbira sintetična motorna, strojna in
mazalna olja. Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti nastajajo odpadki, ki z vidika preventive
pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi. Zaposleni v zdravstvu
jih ločujejo na (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010):
- injekcijske igle, lancete, igle za šivanje, skalpele in druge kovinske predmete, ki se
uporabljajo pri negi ali zdravljenju, gaze, rokavice za enkratno uporabo, spray doze
itd.
- vato, vezilni in ostali material ter predmete, ki se uporabljajo ali nastajajo pri negi ali
zdravljenju.
Zbrani stisljivi materiali (odpadna papirnata in kartonska embalaža, plastična embalaža in
kovinska embalaža – pločevinke) se stiskajo s stiskalnico in v stisnjenem stanju povežejo v
balo, in se odprodajajo kot balirani odpadki. Stiskajo se tudi komunalni odpadki, katerim je
namenjen polžni stiskalni zabojnik (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Ločeno zbiranje embalaže in ustrezno nadaljnje ravnanje z zbranimi odpadki ima pozitiven
učinek na okolje, saj velja da z recikliranjem plastične embalaže prihranimo pri emisijah CO2,
energiji in nafti, z recikliranjem steklene embalaže prihranimo pri emisijah CO2 in delu
energije, ki bi jo sicer potrebovali za izdelavo novih steklenic, z recikliranjem papirne
embalaže pa prihranimo pri emisijah CO2, vodi, drevesih in emisijah metana, ki bi nastale ob
gnitju papirja na odlagališču (Ločevanje odpadkov…, 2010).
Onesnaževanje okolja je preprečeno tudi z ustreznim transportom odpadkov s strani izvajalca.
Odvoz oziroma odprodajo vseh vrst odpadkov izvaja podjetje Letnik Saubermacher, podjetje
Slopak izvaja storitve ravnanja z odpadno embalažo, infektivne odpadke pa prevzema
podjetje Mollier (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Stanje na področju odpadnih snovi v letu 2009 predstavljajo naslednji podatki o nastalih in
zbranih odpadkih (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010):
0,234 kg komunalnih odpadkov / nočitev, kopalca in obiskovalca savn
70 kg infektivnih odpadkov
0,05 kg papirja / nočitev
0,03 kg plastike / nočitev
0,16 kg stekla / nočitev
0,15 kg organskih odpadkov / kg porabljenih živil
0,26 kg organskih odpadkov / pripravljen obrok
0,008 kg kovin / kg porabljenih živil
0,004 l jedilnega olja in maščob / kg porabljenih živil
Trende zbranih letnih količin odpadkov v preteklem desetletju prikazujejo grafi na slikah 25
do 28. Opazno zmanjšanje količine odpadkov je bilo doseženo pri papirnati in kartonski
embalaži, stekleni embalaži, mešanih komunalnih odpadkih, odpadnih jedilnih oljih in
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maščobah ter pri infektivnih odpadkih. Delno ima za zmanjšanje teh količin zasluge
prizadevanje zaposlenih za optimalno uporabo surovin (živil, čistil, potrošnega materiala), kar
se dosega z upoštevanjem normativov, z uporabo navodil za doziranje in z racionalnim
ravnanjem, uvedenih pa je bilo tudi več programov za zmanjševanje porabe surovin, med
katerimi je tudi program za zmanjšanje porabe čistilnih in pralnih sredstev.
Slika 25: Zbrane letne količine odpadne embalaže v Zdravilišču Radenci.
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Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
Slika 26: Zbrane letne količine organskih in mešanih komunalnih odpadkov v Zdravilišču
Radenci.
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Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
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Slika 27: Zbrane letne količine odpadnih kosti ter jedilnih olj in maščob v Zdravilišču
Radenci.
Zbrane letne koli ine odpadnih kosti ter
odpadnih jedilnih olj in maš ob
14000
12000

Odpadne
kosti

10000
8000

Odpadna
jedilna olja in
maš obe

6000
4000
2000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
Slika 28: Zbrane letne količine infektivnih odpadkov v Zdravilišču Radenci.
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Vir podatkov: Dokumentacija sistema kakovosti, 2010.
4.2.4. Nevarne snovi
Pomemben vidik stanja okolja v Zdravilišču Radenci so tudi nevarne snovi in ravnanje z
njimi. Nevarne snovi so prisotne na več področjih delovanja zdravilišča, predvsem v bazenski
tehniki, vzdrževanju čistoče, zdravstveni dejavnosti ter pri vzdrževanju okolice.
Register okoljskih vidikov v Zdravilišču Radenci opredeljuje ravnanje z naslednjimi
nevarnimi snovmi (v oklepajih so navedene količine za leto 2009) (Dokumentacija sistema
kakovosti, 2010):
- ravnanje s tekočim klorom (5.660 kg),
- ravnanje z jedkimi snovmi (solna, klorovodikova, žveplena, fosforna kislina in natrijev
hipoklorit) (2.628 kg),
- ravnanje s CO2 pri kopelih in v strežbi (780 kg),
- ravnanje z ozonom (750 kg),
- ravnanje s kisikom (30 kg),
- ravnanje z razkužili, razredčili, čistili in pomivalnimi sredstvi (11.500 l),
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ravnanje z raznimi laki, barvami, premazi (delavnica) (665 l),
ravnanje s škropivi (32 l in 12 kg),
ravnanje z gnojili (80 l in 570 kg),
skladiščenje nevarnih kemikalij,
skladiščenje nevarnih tekočin (kurilno olje in diesel) (11.150 l).

Kakor na vseh drugih področjih si v Zdravilišču Radenci prizadevajo za zmanjšanje porabe
tudi pri nevarnih snoveh. Pri bazenski tehniki so tako uvedli ozonizacijo in dezonizacijo v
filtru z aktivnim ogljem ter zamenjali tekoči klor s plinskim iz urejene plinske postaje, s tem
pa zmanjšali tudi porabo in možnosti poškodb. Poraba čistil se je zmanjšala za več kot 10 %
zgolj z uvedbo nalepke s prošnjo, da gosti odvržejo za pranje le umazane brisače. V pralnici
perila je bil v letu 2004 prehod na avtomatsko doziranje tekočih pralnih sredstev, v letu 2006
pa je bila izvedena sanacija, v kateri so bili nabavljeni tudi novi stroji, ki varčujejo z energijo,
porabijo manj vode in manj pralnih sredstev. Prehod na avtomatsko doziranje čistilnih in
pralnih sredstev na pomivalnih strojih za posodo je bil izveden tudi v kuhinji. S tem se je
povečala točnost doziranja, zmanjšala pa poraba pralnih sredstev za 5 %. Hkrati je bila v
gospodinjstvu in kuhinji večina nevarnih snovi zamenjanih za manj nevarne in okolju
prijaznejše (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Nevarne snovi predstavljajo nevarnost za okolje predvsem v primeru nesreč. Na podlagi
ocene tveganja za okolje, glede večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami, Zdravilišče Radenci
ni zavezanec direktive Seveso II – direktive Evropskega Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, ki lahko nastanejo zaradi nevarnih snovi. Kljub temu se v zdravilišču na letni
ravni spremljajo porabljene količine nevarnih snovi (register nevarnih snovi) in obnavlja
register okoljskih vidikov, v katerem se s kriteriji ocenjevanja pomembnosti ugotavlja vpliv
na okolje. Prav tako so za vsako nevarno snov na osnovi varnostnega lista, ki je spremna listina
vsake nevarne snovi, izdelana navodila za varno delo, za zaposlene, ki ravnajo z nevarno
snovjo, pa je obvezna uporaba predpisane osebne varovalne opreme. Omenjeno ravnanje z
nevarnimi snovmi ureja organizacijski predpis Postopek za ravnanje z nevarnimi
kemikalijami (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).

4.3.

Vplivi spremenjenega stanja okolja v Zdravilišču Radenci

Vplive ali učinke spremenjenega okolja smo ugotavljali na podlagi analize pritiskov na okolje
in stanja okolja. Pri tem smo prišli do naslednjih ugotovitev:
- z zmanjševanjem porabe pitne vode, se zmanjšujejo tudi pritiski na vodonosnik talne
vode,
- s porabo pitne vode je povezano tudi zmanjševanje količin odpadnih vod. Glede na to,
da se vse odpadne vode prečistijo na čistilni napravi, gre torej tudi za zmanjšanje
pritiskov na vodotoke,
- s stalnim zmanjševanjem emisij CO2, zaradi prehoda na okolju prijaznejše energente in
zaradi splošnega zmanjševanja porabe energentov z varčevalnimi ukrepi, prihaja do
izboljšanja kakovosti zraka in preprečevanja negativnih vplivov onesnaženega zraka
na zdravje ljudi in živali ter na rastline,
- s sistemom ločenega zbiranja odpadkov, se del odpadkov kot surovina vrača v
industrijo, kar poleg ostalih pozitivnih posledic recikliranja pomeni tudi zmanjševanje
pritiskov na okolje (prsti, zrak, vode), ki bi bili prisotni z odlaganjem odpadkov na
deponijah,
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slednje velja tudi za zmanjševanje količin vseh vrst odpadkov (odpadne embalaže,
organskih, komunalnih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in maščob ter infektivnih
odpadkov),
s stiskanjem stisljivih odpadkov se zmanjša frekvenca odvoza odpadkov, s tem pa tudi
s prevozom povezani pritiski na zrak v obliki izpušnih plinov in hrupa,
v nekaterih dejavnostih zdravilišča je uporaba nevarnih snovi neizogibna, vendar
prihaja z zamenjavo tehnologije do zmanjševanja uporabe teh snovi ter z zamenjavo
nevarnih snovi za okolju prijaznejše do manjšega ogrožanja zdravja ljudi, zmanjšanja
pritiskov na vodotoke in zrak,
urejeno ravnanje z nevarnimi snovmi je ključnega pomena za preprečevanje nesreč z
nevarnimi kemikalijami in z njimi povezanimi negativnimi okoljskimi vplivi.

Odzivi Zdravilišča Radenci na okoljske probleme

Odzivi, pojmovani kot odgovori družbe na okoljske probleme, so v Zdravilišču Radenci
sistemsko urejeni s sistemom ravnanja z okoljem v okviru standarda ISO 14001. Predstavljajo
jih okvirni okoljski cilji za obdobje treh let in na letni ravni okoljski programi, ki so del
načrtovanja razvoja zdravilišča.
Aktualni okoljski cilji za obdobje treh let so bili v okviru načrtovanja razvoja zdravilišča
opredeljeni v letu 2008 in so sledeči (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010):
- Zmanjšanje porabe energije.
- Zmanjšanje porabe pitne vode.
- Uporaba energije iz obnovljivih virov.
- Nabava živil s čim manj odpadne embalaže.
- Zamenjava nevarnih snovi z okolju prijaznejšimi.
- Zmanjšanje nastajanja odpadnih tehnoloških in komunalnih odpadnih vod.
- Zmanjšanje nastajanja odpadkov, ki se odvažajo na deponijo.
- Zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja.
- Urejanje okolice objektov za izboljšanje izgleda.
- Zmanjšanje števila neskladnih vzorcev bazenskih vod.
Z njimi se Zdravilišče Radenci odziva na zaznane okoljske probleme ter na šibke točke v
svojih dejavnostih, v katerih so se pojavile možnosti izboljšanja stanja okolja.
V teh okvirih so tako bili za leto 2010 v zdravilišču predvideni naslednji okoljski programi:
namestitev košev za ločeno zbiranje odpadkov v kopališču Radenci, zamenjava luči na
zunanjih svetilkah (kandelabrih), uporaba geotermalne vode iz vrtine T-5 v Radencih in
uporaba okolju prijaznejših čistil v kopališču Radenci. V zadnjem obdobju so že bili izvedeni
programi namestitve sončnih kolektorjev, izgradnje toplotne črpalke, namestitve koša za
infektivne odpadke v kopališču, izgradnje odvodnega mesta odpadnih vod, namestitve
dodatnega zabojnika za odvoz mešanih komunalnih odpadkov in zamenjava filtrskega
materiala (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Okoljske cilje in okoljske programe v Zdravilišču Radenci sprejemajo in izvajajo že vse od
leta 2000. V teh predhodnih obdobjih so bili izvedeni številni okoljski cilji in programi, ki jih
naštevamo v nadaljevanju.
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V letih 2000 do 2002 so bili za izpolnitev okoljskih ciljev izvedeni naslednji ukrepi
(Dokumentacija sistema kakovosti, 2010):
- za zagotovitev razmer na CO2 sistemu v skladu z zakonskimi zahtevami je bila
izpeljana sanacija CO2 sistema v termah,
- za zagotovitev kemično in mikrobiološko neoporečne vode v bazenu in s tem manjšo
obremenitvijo okolja, je bil saniran ozonski generator na termah ter menjana filtrska
masa v filtru z aktivnim ogljem,
- za zagotovitev ustreznega skladiščenja nevarnih snovi je bilo urejeno skladišče
nevarnih snovi na termah,
- za zmanjšanje stroškov energije v kuhinji je bila s prehodom na plin zamenjana
tehnološka oprema termičnega dela in pomivalnice.
V obdobju od 2003 do 2005 so potekale naslednje aktivnosti (Dokumentacija sistema
kakovosti, 2010):
- za preprečitev uničenja opreme, v primeru zalitja kleti, je bil preseljen kompenzacijski
bazen plavalnega bazena,
- za zmanjšanje porabe zemeljskega plina za 2 % je bila izvedena sanacija parne zapore,
- za izničenje možnosti razlitja kurilnega olja in s tem onesnaževanja podtalnice in
vrelčnega območja, je bilo izdelano novo betonsko zaščitno korito okrog rezervoarja
za kurilno olje,
- za zmanjšanje porabe električne energije so bile zmanjšane konice električne energije,
- za zmanjšanje porabe zemeljskega plina z zamenjavo energetskega vira (plina oziroma
lahkega kurilnega olja) s termalno energijo, je bila pripravljena dokumentacija in
potrebna dovoljenja za termalno vrtino, kasneje pa je potekala še priprava
raziskovalne termalne vrtine za zagon,
- za zmanjšanje verjetnosti nastanka požara in njegove širitve v sosednje prostore, je
bila nabavljena ognjevarna omara za shranjevanje vnetljivih snovi,
- za zmanjšanje stroškov odvoza mešanih komunalnih odpadkov je bil nabavljen
stiskalni kontejner,
- za zmanjšanje porabe termomineralne in pitne vode ter zemeljskega plina je bila
uvedena membranska filtracija.
Vendarle se v Zdravilišču Radenci izvajajo tudi druge aktivnosti (izven začrtanih okoljskih
ciljev in okoljskih programov), ki jih prav tako uvrščamo med odzive zdravilišča.
V okviru povratnih informacij zdraviliških gostov, ki se jih zbira s pomočjo anket,
razgovorov, predavanj itd., je bilo zaznano, da vse večji delež gostov predstavljajo gosti, ki
skrbijo za zdrav življenjski slog ter so vse bolj naravovarstveno usmerjeni. Posledica tega je,
da obiskovalci zdravilišča pričakujejo okolju prijazne storitve (Dokumentacija sistema
kakovosti, 2010). Zdravilišče se na navedeno odziva z načrtovanjem nadaljnjega razvoja
zdravilišča in družbe, ki bo v veliki meri povezan z ekoturizmom, danes pa v okviru teh
prizadevanj zdravilišče svojim gostom že ponuja animacijske programe, ki omogočajo
aktivnosti v naravi brez onesnaževanja in obremenjevanja okolja (Smodiš, 2010). Poleg tega
uporablja zdravilišče za zmanjšanje prevoznih stroškov in skrajšanje transportnih poti hrano iz
domačega okolja, kjer od lokalnih dobaviteljev odkupuje naslednje: meso pri Panviti Mir,
kruh pri Mlinopeku, mleko in mlečne izdelke iz Pomurskih mlekarn, vino iz Kapele in
Radgonskih goric, mineralne vode in brezalkoholne pijače iz Radenske. Manjši dobavitelji iz
lokalnega okolja so še: Sveže pomurske vrtnine in Smodiš Otovci, poteka pa tudi privat odkup
od kmetov (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
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5. OKOLJEVARSTVENA VLOGA ZDRAVILIŠČA RADENCI NA
LOKALNEM NIVOJU
Splošni vplivi zdravilišča na lokalno okolje
Zdravilišče Radenci je za lokalno okolje velikega pomena, saj lahko že iz pregleda razvoja
zdravilišča, ki smo ga opisali v tretjem poglavju tega diplomskega dela, sklepamo na
vzajemnost razvoja naselja Radenci in zdraviliške dejavnosti. Tako ugotavljamo, da
zdravilišče na lokalno okolje vpliva na mnogo načinov. Poleg preteklega razvoja je v
sedanjosti velikega pomena družbeni vpliv zdravilišča, kamor prištevamo zaposlovanje
delavcev iz radenske in sosednjih občin, zdravilišče prispeva velik del finančnih sredstev za
poslovanje občine (turistična taksa in nadomestila za stavbna zemljišča), tu so še organizacija,
sofinanciranje in sponzoriranje športnih, kulturnih prireditev ter drugih dejavnosti, ki dvigajo
kulturni nivo družbe. Z nadaljnjim razvojem zdraviliške dejavnosti in infrastrukture v okviru
Zdravilišča Radenci se razvija tudi ostala turistična infrastruktura, kot so privatne sobe,
apartmaji, katerih gostje se lahko poslužujejo storitev zdravilišča, obenem pa lahko ta razvoj
razumemo kot nadgradnjo turistične ponudbe v kraju. Zdraviliške storitve, zlasti bazen s
savnami in wellnessom, so seveda na voljo tudi domačemu prebivalstvu, ki ima s tem več
možnosti za preživljanje prostega časa. Prav tako tudi športna infrastruktura (teniška dvorana
z igrišči, igrišče za odbojko na mivki, plavalni bazen), ki je del zdraviliškega kompleksa.
Pomen za razvoj okoljske infrastrukture
Vzporedno, s splošnim razvojem, se je razvijala tudi okoljska infrastruktura. Razvoj slednje je
bil v preteklosti v večji meri spodbujan, načrtovan in financiran s strani podjetja Radenska, ki
sta ga takrat še predstavljali dejavnosti polnitve mineralnih vod in pijač ter zdravilišča. Danes
sta to dve ločeni podjetji, obe v »zunanji« lasti – lastnik Radenske je Pivovarna Laško,
Zdravilišča Radenci pa družba Sava Hotels & Resorts. Vlaganja obeh podjetij v lokalno
okolje so se s tem nekoliko omejila in so posledično manjša.
V svojem zapisu zgodovine razvoja Zdravilišča Radenci Kosmač (1970) navaja naslednje
investicije Zdravilišča (Radenske): vodovod za lastne potrebe leta 1948, javna kanalizacija v
delu Radencev leta 1954, prečrpovalnica sladke vode in priključitev številnih bližnjih
gospodinjstev ter gospodarstev na zdraviliški vodovod leta 1966, in največja investicija
tistega časa – osrednji vodovod Radgona – Radenci (od Apač do Radencev in Boračeve) leta
1968.
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je tedanja družba Radenska zgradila kanalizacijski
sistem mešanega tipa (po njem se odvajajo komunalne odpadne vode in meteorne vode).
Kanalizacijska infrastruktura je v Radencih prilagojena tukajšnjemu poplavnemu območju.
Leta 1973 so zgradili tudi tedaj prvo čistilno napravo v Pomurju, ki pa je danes kljub
preteklim nadgradnjam pravzaprav že zastarela. Tako je danes biološka čistilna naprava s
sekundarno stopnjo čiščenja in torej ni kemijske obdelave (Zamuda, 2010; Lah, Kozic, 2009;
Vukajč, 2004).
Pomemben del okoljske infrastrukture je tudi plinovodno omrežje. To je bilo sprva (konec
osemdesetih) speljano do zdravilišča, od koder je toplarna poleg zdraviliškega kompleksa
ogrevala tudi del naselja Radencev, vse dokler ni bil zgrajen še mestni plinovod na območju
celotnega naselja Radenci (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010; Zamuda, 2010).
48

Okoljevarstvena vloga Zdravilišča Radenci

Anja Šadl

Na področju varstva okolja Zdravilišče Radenci namenja posebno pozornost zaščiti vrtin in
celotnega vrelčnega območja. Zato so zagotovljeni naslednji dejavniki: posebna
usposobljenost gasilskih ekip, omejitev intenzivnega kmetijstva, posebni postopki v primeru
razlitja nevarnih snovi, organizirani sta tudi dve usposobljeni ekipi civilne zaščite za prvo
pomoč, ki se aktivirata v primeru večjih nesreč (požar, potres, poplave…), v primeru vročih
del se postavlja požarna straža. Glede dokumentacije – to predstavljata Postopek za
prepoznavanje in ukrepanje v primeru izrednih dogodkov ter Evakuacijski načrt v primeru
požara (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Omeniti velja tudi skrb za okoljsko ozaveščenost zaposlenih, s katero lahko ti pridobivajo
osnovna in dodatna znanja o varstvu okolja ter o lastnih aktivnostih za izboljšanje stanja
okolja na različnih področjih. Če na primer pogledamo sistem ločevanja odpadkov, trud za
zmanjševanje količine embalaže ali varčevanje z vodo, smo za vse to mnenja, da v kolikor
zaposleni te ukrepe izvajajo že na delovnem mestu, obstaja (velika) verjetnost, da bodo
navedene in podobne ukrepe uvedli tudi v domačem gospodinjstvu. S tem želimo pokazati na
to, da so tudi zaposleni tisti, ki predstavljajo potencial za zvišanje okoljske zavesti med
prebivalstvom. Za okoljsko ozaveščenost zaposlenih Smodiš (2010) ocenjuje, da je na visoki
ravni, kar pripisuje njihovemu sodelovanju pri izvajanju okoljske politike Zdravilišča
Radenci. To pomeni sodelovanje zaposlenih pri pripravi politike, ukrepov, programov in
aktivnosti. Procesni vodje imajo še dodatno nalogo nadzora izvajanja naštetega. Vsa ta
njihova prizadevanja izvirajo iz uvedenega ISO standarda 14001 in njegovega izvajanja v
praksi. Kljub temu pa je ključnega pomena prav gotovo naravnanost družbe in vodstva k
temu, da se pri obratovanju uporablja naravne vire, in da tako ne prihaja do večanja
obremenitev okolja.
Sodelovanjem med zdraviliščem in občino na področju varstva okolja
V intervjujih, ki smo jih izvedli v Zdravilišču Radenci (ekolog) in na Občini Radenci (višji
referent za okolje in prostor ter komunalno ureditev), smo se pozanimali tudi o tem kako
poteka sodelovanjem med obema stranema, pri čemer nas je zanimalo zlasti sodelovanje na
področju varstva okolja. V Zdravilišču Radenci so mnenja, da je bilo v preteklosti, v času ko
je bila Radenska še enovita družba, ki je združevala dejavnost polnitve mineralnih vod ter
zdraviliško dejavnost, sodelovanje lokalne skupnosti in zdravilišča veliko bolj prepleteno, saj
so zdraviliški delavci delali tudi v okviru lokalne skupnosti, oziroma so bili to eni in isti
ljudje. V zadnjih letih ugotavljajo, da sodelovanje z občino, krajevno skupnostjo in društvi ni
več na tako visoki ravni. Ob tem zavzemajo stališče, da je sodelovanje vseh zainteresiranih
strani v kraju (občine, lokalne skupnosti, Zdravilišča Radenci, podjetij, društev in ostalih)
nujno za usklajeno delovanje Radencev, hkrati pa je nujno skupno dolgoročno načrtovanje
razvoja kraja ter upoštevanje možnosti za razvoj kraja tudi na okoljskem področju (Smodiš,
2010). Tudi v Občini Radenci se strinjajo, da je bilo v zadnjem času na področju sodelovanja
mrtvilo, katerega vzroke iščejo v problemu lastništva objektov, ki so v denacionalizacijskem
postopku. Ta s propadanjem kazijo zunanjo podobo kraja, kar daje občutek o pomanjkanju
sodelovanja pri reševanju problemov, s čimer pa se na občini ne strinjajo. Strinjajo se, da brez
sodelovanja obeh strani v preteklosti ne bi bil in tudi v prihodnosti ne bo mogoč razvoj
celotnega kraja in občine Radenci. Trenutno sodelovanje ocenjujejo kot zelo dobro in
poudarjajo zlasti dobro sodelovanje pri snovanju in idejni zasnovi nove čistilne naprave
(Zamuda, 2010). Gradnjo nove čistilne naprave so kot eno izmed ključnih skupnih aktivnosti
občine in zdravilišča izpostavili tudi v Zdravilišču Radenci.
Iz dobljenih odgovorov je torej razvidno, da je v preteklem desetletju v Radencih prišlo do
dveh sprememb. Prva se nanaša na vire financiranja v lokalno infrastrukturo, torej na
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zmanjšanje sofinanciranja investicijskih projektov s strani lokalnih podjetij, kar lahko
pripišemo tudi trenutnemu stanju gospodarstva. Na primeru Zdravilišča Radenci se to odraža
tako, da se financira zgolj infrastruktura za lastne potrebe. Druga sprememba se kaže pri
izvajanju finančno zahtevnih okoljskih projektov na občinski ravni, katerih posledica je
zmanjšanje ali pomanjkanje sredstev za urejanje okolice in drugih manjših, a nujno potrebnih
projektov.
Vzdrževanje in urejanje okolja v Radencih
Parki, zelenice in podobni objekti vrtne kulture spadajo med izredno dragocene sestavine
urbanega okolja, ki so potrebni dejavnega urejanja in negovanja. Negovanost zemljišča v
zdraviliškem okolju ni pomembna zgolj zaradi zunanjega videza, ampak odraža tudi
pozornost in zanimanje za goste. Ker so parki naravne tvorbe in kot živi organizmi podrejeni
stalnim spremembam, se torej v primeru njihovega slabega ohranjanja ali vzdrževanja
razume, kot da so bili zapisani propadu (Cimperšek, 1992).
V Zdravilišču Radenci imajo za urejanje okolice zdravilišča in zunanjega okolja pogodbo z
zunanjim izvajalcem, ki izvaja vse dejavnosti komunale in hortikulture: košnjo trave in
urejanje zelenic, urejanje cvetličnih gred, čiščenje utrjenih površin in ostalo (Smodiš, 2010).
Za vzdrževanje ostalih javnih površin v Radencih skrbi občina, ki ima urejeno dnevno
čiščenje, urejanje hortikulture in košnjo trave. Zaradi številnih investicij v komunalno
infrastrukturo je bilo v preteklosti v občinskem proračunu premalo denarja za urejanje
hortikulture, zato so bila sredstva zanjo zmanjšana. Tako se namesto cvetnic in drugih
kratkotrajnih rastlin zasajujejo grmovnice in podobno rastje. Kot kaže, bo tako ostalo tudi v
prihodnosti, saj se zaradi veliko investicij v infrastrukturo, ta sredstva zaenkrat še ne bodo
povečala (Zamuda, 2010).
Zdraviliški park
Park, okrasni vrt ali parkovni gozd je kultivirani prostor, ki ga je izoblikoval človek, pri tem
pa s svojo ustvarjalnostjo v naravo umestil tudi umetne sestavine, kot so arhitektura, poti,
steze, vodometi, skulpture in podobno. Zdraviliški park je pomemben sestavni del okolja
zdravilišča, saj se od zdravilišča pričakuje, da ima privlačno okolje, dovolj rekreativnih
možnosti in neobhoden minimum zelenih površin, hkrati pa park predstavlja nepogrešljivo
sestavino fizične, psihične in medicinske profilakse ter rehabilitacije. Za parkovne površine
velja, da so to umetno izoblikovani nasadi, pri katerih izbor rastja in njihov razpored
ustvarjajo okolje, ki je namenjeno neposrednemu stiku človeka z naravo. V mestih opravljajo
rekreativno in urbanistično funkcijo, v okolju zdravilišča pa zdravstveno higiensko funkcijo s
fiziološkimi in psihološkimi učinki. Njihova naloga je celovito in dosledno posnemanje
narave z vsemi njenimi notranjimi zakonitostmi (Cimperšek, 1992).
Biofizikalni dejavniki visokih zelenil so (Cimperšek, 1992):
- čisto ozračje, ki je posledica velike površine listov ali iglic z izdatno imisijsko funkcijo
filtriranja in sedimentacije prahu, aerosolov, plinov in radioaktivnih delcev ter porabe
CO2 pri fotosintezi in proizvodnja kisika;
- akustično delovanje z zmanjševanjem hrupa, saj lahko kot izolator zvoka zadržijo do
ene četrtine zvočne energije;
- prezračevanje na principu vzgona (termike) in vrtinčenja (turbulence), ki izmenjujeta
zračne mase ter preprečujeta neugodno in dolgotrajno zadrževanje hladnih,
onesnaženih zračnih gmot;
- zaščita pred sevanjem, elektromagnetizmom in premočno osvetljenostjo, ki je zlasti
izražena pri listavcih;
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svetlobni učinki zelene barve in velike pestrosti spreminjanja osvetlitve;
ohlajevalni učinek »naravne klimatizacije« kot posledica izravnavanja temperaturnih
ekstremov s senco in izhlapevanjem ter ohlajanje pregretega zraka v poletnih nočeh;
prevladovanje pozitivnih ionov, eteričnih olj in drugih fitoncidov, kar ugodno in
baktericidno vpliva na ozračje;
visoka sposobnost absorbiranja radioaktivnega sevanja in velik hidrološki pomen.

Zametki današnjega zdraviliškega parka v Radencih segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko
je bil istočasno z nastajanjem in gradnjo zdravilišča zasajen smrekov park. Širitev parka je
potekala v letih 1935 in 1936, ko je po načrtih gospe Ilse von Fischerauer nastal tako
imenovani sončni del parka, ki je bil za razliko od smrekovega dela parka precej bolj svetel in
sončen, zasajen pa v glavnem z nizkim okrasnim grmičevjem in cvetličnimi gredami. V
prvotni zasnovi je imel sončni park vse vrtno-arhitekturne elemente značilne za stil moderne,
a so se nekateri kasneje zabrisali. Nadaljnjo širitev je park doživel v letu 1954 z zasaditvijo
novega parka na prostoru med starim smrekovim parkom in tedanjo gostilno Sterniša, na
katere prostoru danes stoji kavarna in pub Weekend. V tem času se je sadilo zlasti iglasto in
eksotično drevje, s čimer je postajal park dendrološko bogatejši (Kosmač, 1970;
Dokumentacija sistema kakovosti, 2010). Zdraviliški park v Radencih je danes identificiran
kot enota nepremične kulturne dediščine, vrsta dediščine – integralna dediščina in tip enote –
vrtnoarhitekturna dediščina; in je pod pristojnostjo Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Maribor (Register kulturne dediščine, 2010). Razglasitev zdraviliškega parka kot spomenika
državnega pomena utemeljujejo naslednje lastnosti (Kofjač, 2004):
- park sodi med pomembnejšo vrtno dediščino,
- vključitev ohranjenih prvin v parkovno zasnovo v krajinskem slogu,
- zastopanost olesenelih rastlin in zelnatih trajnic,
- sožitje z naravnimi lastnostmi širšega območja,
- ekološko uravnotežene zasnovane enote ter med seboj povezane kot različna krajinska
prizorišča,
- vključevanje prostorskih kvalitet bližnje okolice v koncept zasnove.
V letu 2004 je v zdraviliškem parku, ki se razprostira na več kot 90.000 m2, uspevalo več kot
70 različnih avtohtonih in eksotičnih drevesnih ter grmovnih vrst, s popestrenimi botaničnimi
in historičnimi vrstami, ki so bile zastopane z več kot 1200 taksonov lesnatih rastlin. Polovica
dreves v parku je bila starejša od 70 let, več kot četrtina pa jih je bila uvrščena med stoletna
drevesa, ki so izvirala iz časa prve zasaditve (Kofjač, 2004).
13. julija leta 2008 ter 16. junija 2009 sta Radence prizadeli neurji z močnim vetrom. V
julijskem nevihtnem neurju leta 2008 je v Radencih izmerjen najmočnejši sunek vetra znašal
22,9 m/s, kar po Beaufortovi lestvici že spada med viharen veter, uvrščen v deveto stopnjo.
To pomeni da tak veter povzroča lažje poškodbe na stavbah (trga žlebove, ruši dimnike,
odkriva opeko s streh) (Poročilo o vremenskem…, 2008). V neurju s točo, močnimi nalivi in
viharnimi sunki vetra junija leta 2009 so na samodejni meteorološki postaji v Radencih
najmočnejši sunki vetra dosegli okoli 100 km/h (27,8 m/s) (Poročilo o neurjih…, 2009). V
obeh neurjih je veter močno poškodoval zdraviliški park, pri čemer je bilo podrtih ali kako
drugače uničenih okoli 400 dreves (Mir, 2011). Najbolj prizadet je bil južni, najstarejši
smrekov del parka, kar je razvidno tudi iz primerjave ortofoto posnetkov na slikah 29 in 30.
Zaenkrat so bili v parku izvedeni le najnujnejši ukrepi sanacije posledic neurij, saj še zaradi
nerešenega denacionalizacijskega zahtevka in lastniških razmerij ni prišlo do poenotenja
glede načrtov za prihodnost parka.
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Slika 29: Ortofoto posnetek zdraviliškega parka z okolico pred neurji leta 2008 in 2009.

Vir: Geopedia…, 2010.
Slika 30: Ortofoto posnetek zdraviliškega parka z okolico po neurjih.

Vir: RKG – GERK, 2010.
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Načrti za prihodnost
V Zdravilišču Radenci za nadaljnji razvoj načrtujejo, da bo v veliki meri povezan z zelenim
turizmom. Tako bo gostom omogočena sonaravnost bivanja z naravo, vključno s ponudbami
zdravilišča in možnostmi uporabe naravnih virov. S tem namenom je pripravljenih kar nekaj
projektov. Poleg energetske prenove, ki je delno že končana, je tu še vgrajevanje elementov
sodobne tehnologije za racionalno rabo naravnih virov in energije, animacija bo izvajala
programe, ki bodo omogočali aktivnosti v naravi brez onesnaževanja in obremenjevanja
okolja, potekajo pa tudi priprave za pridobitev Okoljske marjetice za enega od hotelov
(Smodiš, 2010).
Kar se tiče dejavnosti v razvoju okoljske infrastrukture na občinskem nivoju, je trenutno v
teku širitev kanalizacijskega omrežja v podeželske aglomeracije. Natančneje gledano, gre za 7
občinskih projektov, katerih cilj je izgradnja fekalne kanalizacije z izgradnjo sekundarnih
vodov za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter izgradnjo odvodnikov za prestrezanje
meteornih in zalednih voda. Ker je obstoječa kanalizacija mešanega tipa in ni zmožna odvajati
večjih količin meteornih voda (ob večjih nalivih je celo prihajalo do zapolnitve
kanalizacijskega omrežja v južnem delu Radencev in s tem povzročalo nekontrolirano
čiščenje odpadne vode na čistilni napravi v Radencih), je cilj projektov tudi ločitev meteornih
in zalednih voda od odpadnih in tujih vod. Projekti so do približno 68 % sofinancirani s strani
Evropske unije, operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2012, iz drugega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni
programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«. Predvidena je tudi gradnja nove
sodobne čistilne naprave, ki bo zaradi zastarelosti nadomestila sedanjo čistilno napravo.
Lokacija nove čistilne naprave naj bi bila od današnje za približno 100 metrov odmaknjena v
smeri reke Mure, izpustni kolektor čistilne naprave pa bo namesto v Boračevski potok speljan
neposredno v reko Muro. Kapaciteta nove čistilne naprave bo ostala enaka sedanji in bo torej
znašala 9500 PE (populacijskih ekvivalentov). Občina Radenci prav tako načrtuje še gradnjo
zadrževalnikov in ponikalnikov vode (Zamuda, 2010; Gradivo tiskovne konference…, 2010).
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6. GEOGRAFSKE SMERNICE ZA NADALJNJI RAZVOJ V
ZDRAVILIŠČU RADENCI
S pregledom varstva okolja v Zdravilišču Radenci in ob ugotavljanju okoljevarstvene vloge
zdravilišča v lokalnem okolju, smo prišli do spoznanja, da je kljub številnim aktivnostim za
ohranjanje in izboljšanje okolja v Radencih še nekaj priložnosti, v katerih vidimo potencial
nadaljnjega okoljskega razvoja zdravilišča in Radencev.
Ob dejstvu, da Zdravilišče Radenci deluje v skladu z okoljskim standardom ISO 14001 in da
tudi nadaljnji razvoj snuje v okvirih teh zahtev, bi bilo smiselno razvoj turizma v smeri
okolju prijaznega turizma nadgraditi s slovensko in mednarodno priznanimi ekološkimi
oznakami. S tem bi zdravilišče pridobilo tudi zunanje priznanje trajnostnega turizma in
prepoznavnost kot okolju prijazna destinacija, kar bi v Radence privabilo zlasti okoljsko
ozaveščene turiste, ki želijo preživljati svoj prosti čas v okviru načel trajnostnega in okolju
prijaznega turizma. Pridobitev okoljsko ozaveščenih gostov bi bila obenem spodbuda
zdravilišča za razvoj ekoturizma, v okviru katerega bi lahko v ponudbo povezali tako območja
varovanje narave, ki se nahajajo v neposredni bližini zdravilišča (na primer Natura 2000), kot
tudi ponudbo ekoloških in turističnih kmetij širšega pomurskega prostora.
Kot smo zapisali že v prejšnjem poglavju, v Zdravilišču Radenci potekajo aktivnosti za
pridobitev okoljske marjetice za enega od hotelov v zdravilišču. Okoljska marjetica je znak za
okolje Evropske unije, ki ga je ob svojem vstopu v unijo prevzela tudi Slovenija. S
pridobitvijo znaka, se družba zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v največji možni
meri v celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, ki jih ponuja tržišču. Na
področju turizma je okoljsko marjetico mogoče pridobiti za turistično nastanitvene storitve ali
kampe (Eco label…, 2011; Žnidarčič, 2009).
Poleg okoljske marjetice se je v Evropi oblikovalo več kot 50 ekoloških oznak in certifikatov
(Žnidarčič, 2009), zato menimo, da bi bilo smiselno v Zdravilišču Radenci sprejeti izziv
vpeljave mednarodnega znaka za okolje v turizmu, kot je na primer znak za okolje zeleni
globus 21. Okoljsko shemo zeleni globus 21 predlagamo zaradi njene globalne razsežnosti,
saj ta mednarodni program ekološkega delovanja v turistični dejavnosti podpira 30 največjih
sektorskih in vladnih organizacij, poleg tega pa sistem podeljevanja znaka sestavljajo tako
okoljski kot tudi ekonomski, kulturni in socialni parametri. Za cilje podeljevanja znaka, ki so
omejevanje emisije toplogrednih plinov, izboljšanje učinkovitosti rabe energije, zaščita
kakovosti zraka, nadzor hrupa, upravljanje z odpadnimi vodami, izboljšanje odnosov v
lokalnem okolju, spoštovanje kulturne dediščine, dvig socialne blaginje v lokalnem okolju,
zaščita narave in živalstva, upravljanje z zemeljskim bogastvom ter zaščita ekosistemov
(Lebe, 2006); ugotavljamo, da jih v Zdravilišču Radenci delno že izpolnjujejo, preostali del pa
bi zagotovo veliko pripomogel k razvoju trajnostnega turizma.
S predvidenim povečanjem izkoriščanja termalne vode v Zdravilišču Radenci je potrebno
sprejeti ukrepe za preprečevanje morebitnih negativnih posledic za okolje (onesnaževanja,
korozijskih problemov in posedanja tal, negativnih vplivov na vodotoke), predvsem pa za
ohranjanje geotermalne energije v obliki obnovljivega vira. Zato predlagamo uvedbo
reinjektiranja – vračanje načrpane in uporabljene vode nazaj v prvotni vodonosnik. Ta
sicer investicijsko in tehnično zahtevnejši postopek namreč zagotavlja dolgoročno dinamično
ravnovesje in stabilnost kapacitete vrtin, preprečuje morebitno preseganje sposobnosti
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obnavljanja vodonosnika in s tem povezan pojav prečrpanja geotermalnega sistema, pri
katerem lahko zaradi prevelikega izrabljanja pride do zmanjšanja pretoka in posledično tudi
znižanja temperature. Prav tako se z vzdrževanjem hidrodinamičnega ravnotežja v
vodonosniku izkoriščenost vodonosnika poveča 10 do 20-krat (Langerholc, 2008; Horvat,
2010; cv: Kralj, 1998; cv: Kralj, 2004; cv: Plut, 2004b).
Z ozirom na uničenje parkovnih površin v neurjih v letih 2008 in 2009 ter ob dosedanjih
skromnih in zgolj najnujnejših sanacijskih posegih, predlagamo celovito obnovo
zdraviliškega parka s strokovno zasaditvijo grmovnic in dreves ter ureditev botanične
učne poti. Pri obnovi naj imajo prednost estetska, kulturna in ekološka načela vrednotenja
dreves, ukrepi naj temeljijo na pestrosti, mešanosti, stabilnosti in visoki zdravstveni kondiciji
sestojev, fiziognomija naj izžareva čim večjo pestrost v strukturi (navpična razčlenjenost) in
teksturi (vodoravna členitev), delež tujerodnih vrst naj bo čim manjši, prednost naj imajo
avtohtone rastlinske in drevesne vrste (Cimperšek, 1992). Ureditev botanične učne poti
predlagamo zato, da se izkoristi tudi vzgojni potencial zdraviliškega parka. Z označitvijo
drevesnih in drugih vrst s slovenskim, latinskim in zaradi številnih tujih gostov tudi z
nemškim imenom, naj se obiskovalce izobražuje in opozarja na dendrološke posebnosti in
redkosti. Učna pot naj izobražuje tudi o različnih funkcijah zdraviliškega park, o njegovi
zgodovini, poudarek pa naj bo na njegovem ekološkem pomenu. Naj dodamo še, da mora biti
osrednji namen obnove zdraviliškega parka predvsem obnova njegove ekološke funkcije (za
katero se zdi, da je prepogosto spregledana) in ne zgolj zunanje estetske podobe.
Kot naslednjo smernico predlagamo vključitev ekološko pridelanih živil iz lokalnega
okolja v kulinarično ponudbo Zdravilišča Radenci. Zaradi kratke razdalje, ki bi jo pri tem
prepotovali izdelki, bi prišlo do zmanjšanja negativnih vplivov na okolje, ki jih povzroča
transport pri dobavi živil in izdelkov. Hkrati z obogateno ponudbo bi to pomenilo dodatno
spodbudo za razvoj trajnostnega in ekološkega kmetijstva v lokalnem okolju, s tem pa bi se
okrepila še lokalna preskrba z ekološko pridelano hrano kot pomemben vidik prehranske
varnosti (Dolenc, 2010). Trenutno v Zdravilišču Radenci iz lokalnega okolja delno že
dobavljajo naslednja živila: žitarice (ajda, proso, pira), semena (bučno, sončnično, bučno
olje), sadje (jabolka, hruške, jagode) in zelenjava (krompir, solate, zelje, repa, rdeča pesa,
paprika, paradižnik, šparglji), vendar pa vidimo še številne možnosti predvsem pri dobavi
ekološko pridelanih živil. V neposredni bližini zdravilišča v okolici Radencev najdemo
številne vinotoče, ki ponujajo različna vina in druge lokalne (prleške) dobrote – meso iz
tünke, domače klobase in salame; potem so tu še številni čebelarji, združeni v Čebelarsko
družino Radenci, ki ponujajo med in druge izdelke iz medu (medice, medeni likerji, medeno
žganje idr.). Če se ozremo še na širše območje Radencev pa vidimo potencial predvsem v
povezovanju zdravilišča s Krajinskim parkom Goričko in Ekološkim centrom Svit, ki
povezuje ekološke pridelovalce Pomurja.
Na koncu naj dodamo predlog, da se pred kakršnokoli nadaljnjo širitvijo turistične dejavnosti
z dodatnimi kapacitetami, tako v okviru Zdravilišča Radenci kot tudi v Radencih nasploh,
izvede obširna analiza nosilne zmogljivosti prostora za turizem. Metoda analiza nosilne
zmogljivosti naj bo nepogrešljiv postopek pri prostorskem preverjanju načrtovanih posegov v
prostor, posegi v prostor pa morajo biti usklajeni z drugimi porabniki prostora in upoštevati
tudi ranljivosti okolja. Z uporabo te metode želimo preprečiti prenasičenost turistične
destinacije ter obremenjevanje in razvrednotenje naravnih in drugih turističnih resursov,
predvsem pa uresničevati načela trajnostnega razvoja turizma. Pri tem so ob izkoriščevanju
razpoložljivih resursov naš cilj tudi čim manjši in še obvladljivi negativni vplivi na naravno,
socialno in ekonomsko okolje (Jurinčič, 2009).
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Ker opažamo, da se v Radencih v zadnjih nekaj letih izrazito pojavljajo težnje po ponovni
oživitvi nekdanjega turističnega slovesa Radencev, menimo, da je pri teh aktivnostih potrebno
spodbujati zlasti razvoj trajnostnega turizma, kar pomeni tudi, da naj se pred morebitnimi
obsežnimi širitvami nastanitvenih kapacitet, kot je predvidena gradnja apartmajskega naselja
in kampa, najprej izkoristijo in zapolnijo že obstoječe kapacitete.
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7. ZAKLJUČEK
Diplomskega dela smo se lotili z vprašanjem o morebitnem pozitivnem okoljskem vplivu
turistične dejavnosti. Nekje med študijem literature smo nato naleteli na misel Cigaleta
(2009a), ki pravi, da ne gre prezreti tudi možnih in dejanskih pozitivnih vplivov in učinkov
turizma na okolje, saj lahko turizem na primer vzpodbuja varovanje kulturnih znamenitosti ali
naravnih virov ter za to nudi tudi ekonomska sredstva. Ko smo k temu dodali še osebno
lokalno navezanost na Zdravilišče Radenci, je pričelo nastajati diplomsko delo z naslovom
Okoljevarstvena vloga Zdravilišča Radenci.
Strnjeno v nekaj stavkih nam diplomsko delo na zastavljena vprašanja in cilje ponuja
naslednje odgovore.
Funkcijsko vrednotenje regionalnogeografskih dejavnikov nam je pokazalo:
- pomembnost vodonosnih horizontov z mineralno vodo in vrelcev mineralne vode za
razvoj zdraviliške dejavnosti in turizma na območju Radencev;
- da klimatskim razmeram pripisujejo tudi posebno vrednost zdravilnega faktorja, na
podlagi katere je v Zdravilišču Radenci razvito tudi klimatsko zdravljenje;
- da so hidrografske značilnosti na širšem območju Radencev s plitvim vodonosnikom s
podzemno vodo velikega pomena za vodno oskrbo prebivalstva, ki se oskrbuje iz
zajetja v Podgradu na Apaškem polju;
- prsti imajo velik pomen za pridelavo hrane, saj spada območje Radencev kot del
subpanonskega sveta v najugodnejša območja za intenzivno poljedelsko pridelavo v
Sloveniji;
- na območju Zdravilišča Radenci in Radencev najdemo različna območja varovanja
narave, med drugim tudi območje Nature 2000, ki so pomembna za ohranjanje biotske
raznovrstnosti;
- izobrazbeni sestavi prebivalstva Radencev je ugodna, zaradi česar pričakujemo
pričakuje, da je okoljska ozaveščenost pri njih na višjem nivoju;
- naselje Radenci velja za delovno silo privlačno gravitacijsko središče, kar spodbuja
dnevne delovne migracije in z njimi povezane pritiske na okolje;
- ohranjanje kmetijstva na območju je pomembno za ohranjanje kulturnih površin,
značilna je tudi dobra razvitost storitvenih dejavnosti, pri katerih izstopa turistična
funkcija naselja Radenci.
S pregledom zgodovine razvoja Zdravilišča Radenci smo si ustvarili sliko, ki je potrebna
predvsem za razumevanje tesne povezanosti razvoja Zdravilišča Radenci z naseljem Radenci.
Izkazalo se je namreč, da je zdravilišče v veliki meri pripomoglo k razvoju okoljske in druge
infrastrukture v kraju. Ta pomoč je bila včasih v obliki pobude, včasih v obliki sofinanciranja
ali pa kar v obliki izvedbe projekta.
Pri pregledovanju razvoja Zdravilišča Radenci na področju varstva okolja se je izkazalo, da se
tega področja v preteklosti ni sistematično spremljalo in zapisovalo. Do spremembe je prišlo v
letu 1997, ko so v zdravilišču pristopili k uvajanju standarda ISO 14001. Od tedaj naprej
obstaja obsežna dokumentacija za področje varstva okolja, ki zajema vse segmente, ki jih
zahteva standard ISO 14001 – okoljske politike, okoljske izjave, okoljske cilje in programe,
registre spremljanja zakonodajnih in drugih zahtev, registre okoljskih vidikov, podatke rednih
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monitoringov ter zapiske notranjih, zunanjih presoj ter vodstvenih pregledov. Iz vse naštete
dokumentacije je nastal pregled področja varstva okolja v Zdravilišču Radenci.
Okoljsko ozaveščenost v Zdravilišču Radenci smo preučevali delno pri pregledu stanja okolja
v zdravilišču, kjer so omenjene številne aktivnosti, ki so vzrok za doseganje pozitivnih
rezultatov pri zmanjševanju različnih pritiskov na okolje. Delno na okoljsko ozaveščenost v
zdravilišču kaže tudi podpoglavje odzivov Zdravilišča Radenci na okoljske probleme z
okoljskimi cilji in programi, ki jih v zdravilišču sprejemajo z zavedanjem o možnostih in
priložnostih usmerjanja svoje dejavnosti k okolju prijaznejši.
Vplivi Zdravilišča Radenci na lokalno okolje so poleg preteklega razvoja kraja danes tudi
velikega družbenega pomena. Zdravilišče namreč zaposluje delavce iz radenske in sosednjih
občin, prispeva velik del finančnih sredstev za poslovanje občine (turistična taksa in
nadomestila za stavbna zemljišča), organizira, sofinancira in sponzorira športne in kulturne
prireditve ter druge dejavnosti.
Vodilo diplomskega dela so predstavljale tri hipoteze, za katere smo dobili sledeče odgovore:
V prvi hipotezi smo predpostavljali, da je dejavnost Zdravilišča Radenci v okviru lokalnih
zmogljivosti okolja. Ob analizi podatkov, ki so nam bili na voljo za stanje okolja na področju
vode, zraka, odpadnih snovi in nevarnih snovi ter glede porabe energije v Zdravilišču
Radenci, lahko hipotezo za našteta področja potrdimo. Rezultati so namreč pokazali
zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov Zdravilišča Radenci na omenjenih področjih,
vendar pa bi za celovitejši pregled potrebovali podatke tudi za preostale dele okolja (na
primer prsti, rastline in živali), podrobnejše podatke za nekatere segmente obravnavanih
področij (predvsem promet) ter primerjavo s podatki za stanje okolja v naselju Radenci.
Druga hipoteza predpostavlja, da je v Zdravilišču Radenci okoljska ozaveščenost zaposlenih
dobro razvita, zato prihaja do zmanjševanja pritiskov na okolje. Drugi del te hipoteze, da
»prihaja do zmanjševanja pritiskov na okolje«, potrjujejo podatki, ki so pokazali
zmanjševanje porabe pitne vode, zmanjševanje količin odpadnih vod, zmanjševanje emisij
CO2, zmanjševanje porabe energentov, zmanjševanje količin vseh vrst odpadkov (odpadne
embalaže, organskih, komunalnih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in maščob ter infektivnih
odpadkov), zmanjševanje uporabe nevarnih snovi, obenem pa na zmanjševanje pritiskov na
okolje kažejo tudi predlagani in izvedeni ukrepi (energetska prenova s spodbujanjem rabe
obnovljivih virov energije, uporaba okolju prijaznih čistil in detergentov, zamenjava
tehnologij z okolju prijaznejšimi). Vse to je posledica uvedbe okoljskega standarda ISO
14001, ki podrobno določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, s katerim organizacija
celovito obvladuje okoljske vidike in z njimi povezane vplive. Pri tem zahteva tudi
kompetentnost zaposlenih, kar pomeni izobraževanje zaposlenih za izvajanje sistema ravnanja
z okoljem, in posledično tudi njihovo dobro razvito okoljsko ozaveščenost, ki torej potrjuje
zastavljeno hipotezo.
»Izboljšano lokalno sodelovanje in nadaljnji razvoj zdravilišča v smeri zmanjšanja pritiskov
na okolje, predstavljata potencial izboljšanja lokalnega okolja«, je predpostavka tretje
hipoteze. Potrjujejo jo odgovori zdravilišča in Občine Radenci v opravljenih intervjujih, kjer
sta se tako gospod Smodiš kot gospod Zamuda strinjala, da je bilo zadnjih nekaj let
sodelovanje med obema stranema slabše in da je skupno dolgoročno načrtovanje razvoja kraja
ključnega pomena za razvoj kraja in celotne občine Radenci.
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Na koncu smo, na podlagi ugotovljenega, diplomsko delo zaokrožili še z geografskimi
smernicami za nadaljnji razvoj v Zdravilišču Radenci. S tem zdravilišču predlagamo:
- nadgraditev razvoja turizma v smeri okolju prijaznega turizma s slovensko in
mednarodno priznanimi ekološkimi oznakami (okoljska marjetica, zeleni globus 21),
- uvedbo reinjektiranja – vračanja načrpane in uporabljene vode nazaj v prvotni
vodonosnik, zaradi predvidenega povečanja izkoriščanja termalne vode,
- celovito obnovo zdraviliškega parka s strokovno zasaditvijo grmovnic in dreves ter
ureditev botanične učne poti, saj je bil park v neurjih v letih 2008 in 2009 precej
uničen, doslej pa razen najnujnejše sanacije primernih ukrepov še ni bilo,
- vključitev ekološko pridelanih živil iz lokalnega okolja v kulinarično ponudbo
Zdravilišča Radenci in s tem povezano spodbujanje razvoja trajnostnega in ekološkega
kmetijstva v lokalnem okolju,
- izvedbo obširne analize nosilne zmogljivosti prostora za turizem pred kakršnokoli
nadaljnjo širitvijo turistične dejavnosti z dodatnimi kapacitetami ter hkrati izkoriščanje
in zapolnitev že obstoječih kapacitet pred gradnjo novih nastanitvenih kapacitet.
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8. SUMMARY
In the thesis we deal with the issue of any positive environmental impact of tourist activities.
Somewhere between studying literature, we encountered the idea of Cigale (2009a), where he
says that the potential and actual positive impacts of tourism on the environment are not to
overlook, since tourism can encourage the protection of cultural heritage or natural resources,
and also offers economic assets.
The guidance of the thesis consisted of three hypotheses, for which we get the following
answers:
In first hypothesis we assumed that the activities of Radenci health resort are within local
capacity of the environment. Upon analysis of the data we had available for state of the
environment on water, air, waste, hazardous materials and energy consumption at the Radenci
health resort, hypothesis can be confirmed for the above sectors. The results have shown the
reduction of negative environmental impacts in these areas, but would need a comprehensive
review of data for the remaining parts of the environment (such as soil, plants and animals),
detailed information for certain segments of the respective fields (mainly transport) and
comparison with data for the state of environment in Radenci area.
Another hypothesis assumes that environmental awareness of employees of Radenci health
resort is well developed, therefore it comes to reduction of pressures on the environment. The
second part of the hypothesis that "comes to reducing pressures on the environment", is
supported by data that showed a reduction of drinking water, reducing the amount of
wastewater, reducing CO2 emissions, reducing energy consumption, reducing the quantities
of all types of waste (packaging waste, organic, municipal waste, waste edible oils and fats,
and infectious waste) and reduce the use of hazardous substances. Proposed and achieved
steps also show reduced pressure on environement (energy renovation with the promotion of
renewable energy sources, the use of environmentally friendly cleaners and detergents,
change existing technology with more environmentally friendly one). All this is an effect of
implementation of ISO 14001 standard, which specifies requirements for an environmental
management system by which organization manages its environmental aspects and associated
impacts. To achieve this skilled employees are required which means we have to train them to
successfully implement the environmental management system, and hence their welldeveloped environmental awareness, which confirms our hypothesis.
"Improved local cooperation and further development of health resort in the direction of
pressures on the environment, represents the potential of improving local environment" is the
assumption of third hypothesis. Thesis was confirmed by interviewing Mr. Smodiš (Radenci
health resort) and Mr. Zamuda (municipality of Radenci) who both agreed, that collaboration
in the last couple of years between the two was worse and that long term planning of
development of town is crucial for town to develop and the whole municipiality of Radenci.
We end the thesis with geographical guidelines for Radenci health resort, based on the
knowledge we gained. We suggest:
- upgrade the development of tourism in the direction of environmentally friendly
tourism in Slovenian and internationally recognized eco-labels (Okoljska marjetica,
Green globe 21),
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introduction of reinjecting - the return of used water back to the original aquifer
because we anticipate increase in the use of thermal water,
complete renovation of the spa park with professional planting of shrubs and trees, and
rearrange a botanical trail, which was almost completely destroyed in storms in 2008
and 2009 and so far there wasn't much done to mend it,
the inclusion of organic foods from local environment in Radenci cuisine and the
associated promotion of sustainable development and organic agriculture in the local
environment
carry out an extensive analysis of the carrying capacity of tourism before any further
expansion of tourism capacities, while exploatating existing facilities before building
new ones.
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Priloga 1: OKOLJSKI STANDARD ISO 14001
Okoljski standard ISO 14001 podrobno določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, s
katerim organizacija celovito obvladuje okoljske vidike in z njimi povezane vplive. Standard
je uporaben v organizacijah vseh vrst in velikosti, prilagodljiv je tudi različnim geografskim,
kulturnim in družbenim razmeram, vendar se nanaša na tiste prepoznavne okoljske vidike, ki
jih posamezna organizacija lahko obvladuje in na katere lahko vpliva. Končni cilj standarda je
podpora varstvu okolja in preprečevanje onesnaževanja v ravnovesju z družbenoekonomskimi potrebami (Slovenski standard…, 2005).
Standard usmerja sistem ravnanja z okoljem v:
- izpolnjevanje zakonodajnih zahtev,
- učinkovito izkoriščanje virov,
- preprečevanje onesnaževanja okolja,
- obvladovanje stroškov,
- odzivanje na zahteve in pričakovanja lastnikov, odjemalcev, države, lokalne skupnosti
in druge zainteresirane javnosti (Seražin, 2010).
Pristop k sistemu ravnanja z okoljem z modelom sistema ravnanja z okoljem standarda ISO
14001 organizaciji omogoča razvoj okoljske politike, v okviru planiranja ji omogoča
vzpostavitev, izvedbo ter vzdrževanje ciljev in procesov, v okviru izvajanja in delovanja
zahteva zagotovitev virov (kadrovske potrebe, posebna znanja, organizacijska infrastruktura,
tehnologije ter finančni viri), kompetentnost zaposlenih, ustreznost komuniciranja, ustrezno
dokumentacijo, obvladovanje dokumentov in delovanja ter razvoj postopkov za pripravljenost
in odziv na izredne razmere. Okvir preverjanja zahteva nadzor in merjenja (ključnih
parametrov svojega delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na okolje), oceno ustreznosti,
obravnavo neskladnosti ter izvajanje korektivnih in preventivnih ukrepov, obvladovanje
zapisov, notranjo presojo (sistema ravnanja z okoljem) ter vodstveni pregled (Slovenski
standard…, 2005). S tem organizacije nenehno izboljšujejo svoje ravnanje z okoljem in ga
prilagajajo novim zahtevam odjemalcev, tehnologije in zakonodaje (Seražin, 2010).
Rezultat implementacije sistema ravnanja z okoljem v organizaciji so številni dokumenti, ki
jih pristojni periodično pripravljajo in osvežujejo.
Osnovni dokument je okoljska politika, ki prikazuje zavezanost organizacije za ohranjanje
okolja in okoljske izboljšave na vseh področjih (Sraka-Šadl, 2007).
Naslednji dokument je okoljska izjava, ki je namenjena javnosti. Z njo organizacija seznanja
javnost z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem, hkrati izjava
predstavlja promocijo pozitivne podobe organizacije (Seražin, 2010).
Načrtovanje razvoja organizacije na področju varstva okolja predstavlja dokumentacija z
okoljskimi cilji za obdobje treh let, ki so na letni ravni dopolnjeni še z okoljskimi
programi (Dokumentacija sistema kakovosti, 2010).
Z zavezo spremljanja in izpolnjevanja ustrezne zakonodaje, imajo organizacije urejen register
spremljanja zakonodajnih in drugih zahtev. Za večjo preglednost lahko organizacija zanjo
pomembno zakonodajo razdeli na posamezne vidike, standard ISO 14001 pa predvideva tudi
ocenjevanje ustreznosti izpolnjevanja zakonskih in drugih zahtev (Seražin, 2010).
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Register okoljskih vidikov, je naslednji dokument, s katerim preko kriterijev ocenjevanja
pomembnosti (zakonodaja, stroški, obremenitev okolja, ugled v javnosti) ugotavljajo vplive
na okolje in pogostost teh vplivov (Sraka-Šadl, 2010). Pri tem sistem upošteva ločeno vhode
in izhode iz procesov (tako namerne kot nenamerne), ki so povezani z dejavnostmi, proizvodi
in storitvami ter s planiranim ali novim razvojem. Tako ima organizacija pridobljen proces
prepoznavanja okoljskih vidikov in določanja tistih vidikov, ki so potrebni prednostne
obravnave (Slovenski standard…, 2005).
Pomemben del zagotavljanja virov za izvajanje sistema ravnanja z okoljem so zaposleni, za
katere mora organizacija zagotavljati njihovo kompetentnost, z usposabljanji ali drugimi
ukrepi pa jo vzdrževati in krepiti ter učinkovitost izvedenega preverjati (Seražin, 2010).
Standard zahteva, da morajo organizacije v okviru preverjanja sistema ravnanja z okoljem
vzpostavljati, izvajati in vzdrževati postopke za redno nadzorovanje in merjenje ključnih
parametrov, ki lahko vplivajo na okolje (Seražin, 2010). Oblike preverjanja so redni
monitoringi, notranje presoje, zunanje presoje in vodstveni pregledi.
Kot najpomembnejše orodje v sistemu ravnanja z okoljem je opredeljen vodstveni pregled.
Sistematično pregledovanje informacij, ki so jim na voljo, omogoča vodstvu sprejemanje
pravih odločitev za doseganje trajne uspešnosti organizacije (z dolgoročnim izpolnjevanjem
zahtev in pričakovanj odjemalcev ter drugih zainteresiranih strani) (Seražin, 2010). Vodstveni
pregled se izvede na podlagi naslednjih vhodnih podatkov: rezultatov notranjih presoj in ocen
izpolnjevanja zakonskih in drugih zahtev (na katere je organizacija pristala); informacij, ki so
jih posredovale zainteresirane stranke, vključno s pritožbami; učinka ravnanja organizacije z
okoljem; obsega izpolnjenosti okvirnih in izvedbenih ciljev; stanja korektivnih in
preventivnih ukrepov; ukrepov, ki so sledili predhodnim vodstvenim pregledom;
spremenjenih okoliščin, vključno z razvojem zakonskih in drugih zahtev, povezanih z
okoljskimi vidiki organizacije, in priporočil za izboljšave (Slovenski standard, 2005).
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Priloga 2: OKOLJSKA POLITIKA
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Priloga 3: OKOLJSKA IZJAVA
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Priloga 4: PRIMER OBRAZCA IZ REGISTRA SPREMLJANJA
ZAKONODAJNIH IN DRUGIH ZAHTEV
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Priloga 5: VRSTE ODPADKOV, KI NASTAJAJO V ZDRAVILIŠČU
RADENCI
Klasifikacijska
številka odpadka
02 02 03
13 02 06*
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10*
16 06 04
16 06 05
17 06 04
17 09 04
18 01 03*
19 08 05
19 08 09
20 01 08
20 01 21*
20 01 25
20 01 27*
20 01 30
20 01 35*
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 01
20 03 04
20 03 07
20 03 99

Naziv odpadka
snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo (odpadne kosti)
sintetična motorna, strojna in mazalna olja
papirna in kartonska embalaža
plastična embalaža
lesena embalaža
kovinska embalaža
steklena embalaža
embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi
snovmi (embalaža od barv, lakov sprejev..)
alkalne baterije
druge baterije in akumulatorji
izolirni materiali
mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju, ki niso zajeti v 17 09 01,
17 09 02 in 17 09 03
odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje
pri zbiranju in odstranitvi (infektivni odpadki)
mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod
masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki vsebujejo le
jedilna olja in masti
organski kuhinjski odpadki
fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro
jedilno olje in maščobe
premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
čistila, ki niso zajeta v 20 01 29
zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje neravne snovi in ni
zajeta v 20 02 21 in 20 01 23
plastika
kovine
odpadki primerni za kompostiranje
mešani komunalni odpadki
greznični mulji
kosovni odpadki
drugi tovrstni odpadki
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Priloga 6: OSTALI PREPOZNAVNI ODPADKI V ZDRAVILIŠČU
RADENCI
Klasifikacijska
številka odpadka
03 01 05
03 02 04*
04 02 22
07 01 01*
08 01 11*
12 01 01
12 01 02
12 01 05
12 01 09*
12 01 13
12 03 01*
13 02 08*
15 01 03
16 01 03
16 06 04
16 06 05
17 01 01
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 02
17 04 07
20 01 11
20 01 13*

Naziv odpadka
Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki
nosi zajeti v 03 01 04
Anorganska sredstva za zaščito lesa
Odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken
Vodne pralne tekočine in matične lužnice
Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila in druge nevarne snovi
Opilki in ostružki železa
Drugi delci železa
Delci plastike
Strojna emulzija
Odpadki pri varjenju
Vodne pralne tekočine
Druga motorna, strojna in mazalna olja (kompresorji)
Lesena embalaža
Izrabljene avtomobilske gume
Alkalne baterije
Druge baterije in akumulatorji
Beton
Ploščice, keramika in strešna opeka
Mešanica betona, opeke, ploščic, keramike, ki niso zajete v 17 01 16
Les
Steklo
Plastika
Aluminij
Mešani gradbeni odpadki
Tekstilije
Topila
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