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Diplomsko delo analizira najpomembnejše geografske uþinke izvajanja uredb
schengenskega pravnega reda znotraj desetkilometrskega slovenskega obmejnega obmoþja
med Muro in Dravo. Na osnovi politiþnogeografskega pristopa ter ustrezne metodologije je
bilo izbranih sedemnajst naselij preuþevanega obmoþja, v katerih je bilo anketiranih 120
prebivalcev. Uvedba schengenskega mejnega režima na slovenski južni meji vpliva na
kakovost življenja lokalnega prebivalstva na obeh straneh meje. »Schengen« je še bolj
poudaril težave povezane s prehajanjem meje in dostopnostjo do kmetijskih zemljišþ
kmetov dvolastnikov. Trendi praznjenja podeželskega prostora ob meji se nadaljujejo.
Eden izmed glavnih uþinkov strožjega mejnega režima se kaže tudi v blokiranju in
postopnem usihanju þezmejnega (zlasti institucionalnega) sodelovanja. Posebna pozornost
je namenjena poteku mejne þrte, ki še ni povsem toþno doloþena, saj obstaja veþ toþk z
razliþno posestno evidenco v slovenskem in hrvaškem zemljiškem katastru. Na podlagi
pridobljenih spoznanj so izpostavljena nekatera izhodišþa za oblikovanje smernic in
perspektiv bodoþega razvoja obmoþja. Obravnavano obmoþje, ki se je s številnimi
strukturnimi razvojnimi problemi sooþalo že v preteklosti, potrebuje nov nacionalni
koncept uravnoteženega razvoja obmejnih obmoþij.
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KLJUýNE BESEDE:

GEOGRAPHICAL FEATURES OF ESTABLISHMENT OF SCHENGEN REGIME
IN THE REGION BETWEEN THE RIVERS MURA AND DRAVA
ABSTRACT:

This diploma paper focuses on the analysis of the most important geographical
features of the implementation of the EU regulations regarding the Schengen acquis within
the area along the Slovene border stretching over 10 km of the land between the rivers
Mura and Drava. Based on a political geographical approach and an adequate methodology
used in the study 17 settlements of the examined area between the rivers Mura and Drava
were selected for the study and 120 residents of that area were interviewed. The
introduction of the Schengen border regime on the southern part of the Slovene border has
a relatively huge impact on the quality of life of the local people living on both sides of the
border. ”Schengen” has increased problems with border crossing and made a more difficult
access to agricultural lands of the farmers, the owners of the land on both sides of the
border. Trends of vacating the countryside along the examined border area are still
continuing. One of the main effects of a stricter border regime can be reflected in blocking
and gradual disappearance of cross-border (particularly institutional) cooperation. Special
focus has been put on defining the border line which has still not been defined accurately
enough since there are several points with different land register evidence in the Slovene
and Croatian land register. Based on the acquired data and information there is a special
attention put on some starting-points which design guidelines and perspectives for future
development of that particular area. The examined area had to face numerous structural
development problems in the past. This particular area needs a new national concept of a
more balanced development of the border regions.
KEY WORDS: political

geography, Slovenian-Croatian border, Schengen regime, Slovenske

gorice, Slovenia
2

KAZALO

1. UVOD ........................................................................................................................................................... 5
1.1. NAMEN IN CILJI.................................................................................................................................. 7
1.2. DELOVNA HIPOTEZA........................................................................................................................ 8
1.3. ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA ................................................................................................... 8
2. TEORETIýNO - METODOLOŠKI OKVIR............................................................................................ 9
2.1. METODE IN TEHNIKE DELA ............................................................................................................ 9
2.1.1. POSEBNOSTI IN OMEJITVE ..................................................................................................... 11
2.2. TEORETIýNO-METODOLOŠKA IZHODIŠýA PROUýEVANJA OBMEJNIH OBMOýIJ ......... 12
2.3. POTEK MEJNE ýRTE IN PROBLEMI RAZMEJITVE..................................................................... 15
3. GEOGRAFSKI ORIS OBMEJNEGA OBMOýJA MED MURO IN DRAVO................................... 19
3.1. OPREDELITEV IN PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBMOýJA ...................................... 19
3.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAýILNOSTI .................................................................................... 23
3.2.1. SPODNJE MURSKO POLJE....................................................................................................... 25
3.2.2. VZHODNE SLOVENSKE GORICE ............................................................................................. 26
3.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAýILNOSTI .................................................................................. 29
3.3.1. RAZVOJ IN ZNAýILNOSTI PREBIVALSTVA IN POSELITVE .................................................. 29
3.3.2. NARODNA SESTAVA PREBIVALSTVA ...................................................................................... 34
3.3.3. DRUŽBENOGOSPODARSKA STRUKTURA OBMOýJA........................................................... 35
4. PRAVNI IN POLITIýNI VIDIKI UREDITVE IN UPRAVLJANJA MEJE...................................... 39
4.1. SCHENGENSKI PRAVNI RED (SCHENGEN ACQUIS) ........................................................................ 39
4.1.1. PROGRAMI DELOVANJA NA PODROýJU PROSTEGA PRETOKA LJUDI, BLAGA,
STORITEV IN KAPITALA V EU............................................................................................................ 42
4.1.2. NADZOR DRŽAVNE MEJE IN SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM............................ 43
4.2. ýASOVNI PREGLED IN OBSEG ŠIRITVE SCHENGENSKEGA OBMOýJA ............................... 46
4.3. UVAJANJE IN IZVAJANJE SCHENGENSKEGA MEJNEGA REŽIMA V SLOVENIJI ............... 49
4.3.1. PROTOKOLI O ýEZMEJNEM POLICIJSKEM SODELOVANJU ............................................. 52
4.4. RAZMERJE MED SOPS-OM IN SCHENGENSKIM IZVEDBENIM SPORAZUMOM ................... 53
5. POLITIýNOGEOGRAFSKA ANALIZA OBRAVNAVANEGA OBMOýJA ................................... 57
5.1. MEJNA ýRTA IN OBMEJNI PAS...................................................................................................... 59
5.1.1. NALOGA DRŽAVNE MEJE......................................................................................................... 59
5.1.2. PROBLEMATIKA DEFINIRANJA POTEKA MEJNE ýRTE NA DRAVI, MURI IN NA
RAZKRIŽJU ........................................................................................................................................... 60
5.1.3. VIDIKI POOSTRENEGA POLICIJSKEGA NADZORA DRŽAVNE MEJE................................. 69
5.2. MEJNA INFRASTRUKTURA IN PREHODNOST SCHENGENSKE MEJE .................................. 70
5.2.1. NEFORMALNI ýEZMEJNI STIKI .............................................................................................. 74
5.3. ýEZMEJNI ODNOSI IN SODELOVANJE S HRVAŠKO ................................................................ 75
5.3.1. OBLIKE ýEZMEJNEGA SODELOVANJA NA LOKALNI RAVNI.............................................. 77
5.3.2. SREDSTVA EU – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ OBMEJNIH OBMOýIJ...................................... 79
5.4. NARAVNO IN SELITVENO GIBANJE PREBIVALSTVA LETA 2007 IN 2008............................. 82
5.5. PROBLEMATIKA ýEZMEJNE ZEMLJIŠKOPOSESTNE POMEŠANOSTI .................................. 83
5.6. SINTEZNE UGOTOVITVE TERENSKEGA DELA.......................................................................... 87
6. PERSPEKTIVE RAZVOJA OBMEJNEGA OBMOýJA MED MURO IN DRAVO ........................ 92
6.1. SWOT ANALIZA................................................................................................................................ 94

3

7. ZAKLJUýEK ............................................................................................................................................ 95
8. SUMMARY................................................................................................................................................ 97
9. LITERATURA IN VIRI ........................................................................................................................... 99
10. PRILOGE............................................................................................................................................... 105
10.1. SEZNAM KART ............................................................................................................................. 105
10.2. SEZNAM SKIC IN SLIK................................................................................................................. 105
10.3. SEZNAM PREGLEDNIC ............................................................................................................... 105
10.4. SEZNAM GRAFIKONOV .............................................................................................................. 106
10.5. ANKETNI VPRAŠALNIK.............................................................................................................. 107

4

1. UVOD
Že v preteklosti so se evropski narodi zaradi razliþnih razlogov in na razliþne
naþine povezovali in tudi razhajali. Prvi in skoraj uresniþen poskus enotne »vesoljne«
države predstavlja tako imenovana rimska ideja o univerzalni državi. Gre za prvi poskus
povezovanja, ki presega meje današnje sodobne evropske integracije in iz katerega je
nastal izjemen ter v svoji velikosti neponovljiv Rimski imperij.1 Na zahodu je po njegovem
propadu nastal drug poskus združitve Evrope, to je Sveto rimsko cesarstvo.2 Njegove meje
so pokrivale skoraj celotno srednjo Evropo, skupaj ga je držala predvsem kršþanska vera.
Evropska unija (EU) tako predstavlja tretji poskus integracije evropskih dežel, ki pa ji še ni
videti konca. Njeno nadaljnje širjenje bo v prihodnosti lahko uspešno le, þe ji bo v tem zelo
raznolikem širšem evropskem prostoru uspelo vzpostaviti evropsko identiteto, ki bi
temeljila predvsem na sloganu – »združeni v razliþnosti« (Medved, 2007, str. 6). S
politiþnogeografskega vidika je zadnje, veþ kot pol stoletja dolgo, evropsko gospodarsko,
politiþno in družbeno povezovanje odloþilno vplivalo na razmere v Evropi in tudi širše.
Prav ti integracijski procesi, ki v sodobnosti moþno vplivajo na razvoj celine in njene
prebivalce, nenazadnje pomembno sooblikujejo številne strukturne spremembe v ožjem in
širšem geografskem prostoru.
Slovenci smo bili vstopu v EU naklonjeni že od zaþetka devetdesetih let dalje, saj
smo ga na posvetovalnem referendumu podprli z enim najvišjih referendumskih
rezultatov.3 Prvega maja 2004 je Slovenija, po veþletnih pogajanjih in pripravah na
vkljuþitev v EU, uresniþila ta svoj osrednji nacionalni zunanje- in notranjepolitiþni cilj ter
1

Rimski imperij (27 pr.n.št. – 476 n.št.) je temeljil na univerzalizmu, to je doktrini in zavesti o enem
(središþnem) svetovnem cesarstvu in njegovem prestolnem mestu, ki je hkrati tudi središþe sveta. Imperij je
dosegel svoj vrhunec leta 117, ko je obsegal obmoþje od Škotske do Nubije v smeri sever - jug in od
Portugalske do Mezopotamije v smeri zahod – vzhod. Imperij je bilo nemogoþe voditi, še posebej na
obmejnih obmoþjih, kjer je pritisk na meje vedno bolj narašþal. Z ustavitvijo širjenja imperija se je ustavil
tudi stalni pritok cenene suženjske delovne sile, od katere je bilo rimsko gospodarstvo moþno odvisno.
Propad imperija sta pospešili še nizka nataliteta in visoka inflacija. (The Roman Empire, 2010)
2

Sveto rimsko cesarstvo (962 – 1806) je bilo uradno poimenovanje obmoþja, na katerem je vladal rimski
cesar in šele leta 1254 se je zaþelo uporabljati ime »Sacrum Romanum Imperium« (Sveto rimsko cesarstvo).
V 15. in 16. stoletju je bil imenu dodan še naziv nemške narodnosti, tako da se s polnim imenom imenuje
»Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae« (Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti).
Povezovalo je plemiþe in njihove posesti na obmoþju današnje Nemþije, Avstrije, Slovenije, Švice, Belgije,
Nizozemske, Luksemburga, Poljske in Italije. Sveto rimsko cesarstvo se zaradi svoje nadnacionalnosti nikoli
ni razvilo v nacionalno državo modernega tipa, ampak je ostalo monarhistiþno vodena stanovska tvorba,
pretežno cesarjev in visokih stanov, z doloþenimi cesarskimi institucijami. Ne moremo ga opredeliti ne kot
zvezno državo, ne kot zvezo držav. Namen cesarstva ni bilo širjenje moþi in ekspanzija, temveþ pravno
varstvo in ohranjanje miru. Ker svojih delov ni bilo zmožno primerno zašþititi pred notranjimi in zunanjimi
željami po širitvi, je bil to vzrok za njegov propad. (The Holy Roman Empire, 2010)
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Izidi posvetovalnega referenduma (na njegov izid državni zbor ni vezan) 23. marca 2003 o vstopu Slovenije
v EU kažejo na presenetljivo nizko udeležbo in na visoko volilno podporo njenemu vstopu. Na referendumu
je imelo pravico glasovati skupaj 1.613.305 volivcev, pri þemer je bilo 1.613.272 volivcev, ki so bili vpisani
v volilni imenik ter 33 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Skupaj je glasovalo 975.015 volivcev (60,4 % volilna udeležba), od tega je bilo 4.884 glasovnic neveljavnih
(974.556 veljavnih glasov). Na referendumsko vprašanje: »Ali se strinjate, da Republika Slovenija postane
þlanica Evropske unije?« je z besedo »ZA« odgovorilo 869.171 volivcev ali 89,64 % od vseh veljavnih
glasovnic oziroma z besedo »PROTI« 100.503 volivcev ali 10,36 % od vseh veljavnih glasovnic. Zadnji
korak na poti k vstopu Slovenije v EU je bila 16. aprila 2003 v Atenah podpisana Pristopna pogodba, ki jo je
podpisalo tudi devet ostalih novih þlanic. Slovenski parlament je pristopno pogodbo ratificiral 28. januarja
2004, in tako je Slovenija kot polnopravna þlanica 1. maja 2004 vstopila v EU. (Vladni portal…, 2010)
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postala polnopravna þlanica EU. To ji je prineslo številne prednosti in priložnosti, kakor
tudi vrsto obveznosti in dolžnosti do nove integracije. Med pomembne projekte, ki smo jih
uresniþili v šestletnem obdobju našega þlanstva, sodi tudi vstop v evropsko schengensko
obmoþje decembra 2007. Njegova temeljna ideja je osredotoþena predvsem na
zagotavljanje pravice do prostega prehajanja notranjih meja na ozemlju držav pogodbenic
Schengenskega sporazuma. Svoboda prostega gibanja je namreþ ena od temeljnih pravic
skupnega evropskega prostora, kar EU tudi poudarja v vseh svojih temeljnih listinah.
Doloþila in standardi schengenskega pravnega reda, ki sicer zadevajo predvsem
ustrezno delovanje (upravljanje) infrastrukture in mejnega režima v obmejnem pasu,
vplivajo tudi na nekatere prostorske in družbene procese v obmejnih obmoþjih in širše.
Zlasti se to kaže na podroþju þezmejnega sodelovanja in povezovanja. Za razliko od naših
severnih, zahodnih in vzhodnih obmejnih obmoþij, ki so se sosednjim državam na široko
odprla, je meja med Slovenijo in Hrvaško postala zunanja (schengenska) meja EU.
Schengenski mejni režim, ki na eni strani prinaša »Evropo brez meja«, je tako postavil
trdnejšo mejo in omejil svobodo gibanja prav tam, kjer je bil doslej v veljavi milejši režim
oziroma meja sploh ni bila tako zelo pomembna.
Meja med Slovenijo in Hrvaško kot administrativno-politiþna, kulturna in etniþna
loþnica je sicer (vsaj v veþjem delu) stara. V zadnjih stoletjih (s krajšimi presledki) to ni
bila nikoli takšna državna meja, ki bi ovirala kakršnekoli oblike povezovanja tamkajšnjega
prebivalstva. Vendar so se že leta 1991, ob novo nastali slovensko-hrvaški meji, na
obmejnih obmoþjih odprli mnogi problemi skoraj na vseh podroþjih þlovekove dejavnosti.
Zelo prizadeti so bili tako slovenski kot hrvaški kmetje dvolastniki, ki imajo del svoje
zemlje na eni, del pa drugi strani slovensko-hrvaške meje. Problemi so toliko bolj pereþi,
ker se je ta meja izoblikovala v glavnem na nerazvitih in perifernih obmoþjih, ki so
oddaljena od pomembnejših razvojnih središþ in so kazala znake demografske ogroženosti
in gospodarske zaostalosti že v preteklih desetletjih (Klemenþiþ, 2001). Posamezna
slovenska obmejna obmoþja (vzdolž slovensko-hrvaške meje) pa se lahko, po intenzivnosti
procesov ter glede na vlogo in pomen njihovih uþinkov, med seboj zelo razlikujejo.
V diplomskem delu smo se osredotoþili na obravnavo dela slovensko-hrvaškega
desetkilometrskega obmejnega obmoþja med reko Muro in Dravo na slovenski strani meje.
Geografski uþinki vzpostavitve pravno-politiþnega instrumenta v obliki schengenskega
mejnega režima so tu prisotni na razliþnih podroþjih družbenega življenja in delovanja.
Izpostavili smo tiste, ki odloþilno vplivajo na življenje ljudi in se po našem mnenju jasno
odražajo v prostorski (pokrajinski) strukturi obmejnega pasu.
Danes se v širšem slovenskem prostoru o tem kakšno je življenje ob »novi meji«,
razen ko gre za tistih nekaj spornih kilometrov poteka mejne þrte, ne govori veliko.
Obmejni prebivalci so se sicer že sprijaznili živeti z novim mejnim režimom, a vendarle
komaj þakajo, da se ta prestavi nižje na jug Balkana ter da se razmere in odnosi na
njihovem obmoþju spet »normalizirajo«. EU jim je z vstopom v schengensko obmoþje, kot
še eno izmed potrditev pripadnosti Slovenije »veliki evropski družini«, dvignila
samozavest in predvsem zagotovila veþjo varnost. Vendar pa jim je na drugi strani prinesla
tudi vrsto težav in ovir v njihovem vsakodnevnem življenju in delovanju. Pri tem je na
mestu vprašanje, ali so bili prav ti naši periferni, demografsko ogroženi ter gospodarski
nerazviti in prikrajšani obmejni kraji na nek naþin žrtvovani za veþjo varnost ostalih þlanic
EU.
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1.1. NAMEN IN CILJI
S širitvijo EU, ki je odraz intenzivnih sodobnih evropskih integracijskih procesov,
doživljajo obmejna obmoþja v Sloveniji velike spremembe. Diplomsko delo želi prouþiti in
analizirati nekatere družbene, gospodarske, socialne, prostorske in politiþne procese na
slovenskem obmejnem obmoþju med Muro in Dravo pred in po vzpostavitvi
schengenskega mejnega režima. Na podlagi terenskega (anketnega) dela smo po nekaterih
posameznih problemskih sklopih identificirali izrazitejše družbenogeografske spremembe,
uþinke in odzive v pokrajini, ki so rezultat prehodnega obdobja posebnega mejnega režima.
Prikazati želimo neposredne in posredne ter pozitivne in negativne vidike in
posledice nove obmejne situacije na lokalni, regionalni in državni ravni. Na podlagi
socialnogeografske analize obmoþja izpostavljamo nekatere odprte probleme in razvojne
dileme tega obmoþja ter nakazujemo na ustrezne možnosti in rešitve za njihovo
premagovanje.
Namen diplomskega dela je torej predvsem v tem, da poskuša prispevati k boljšemu
razumevanju družbenih in prostorskih procesov na obmejnih obmoþij z Republiko Hrvaško
(RH) po vstopu Slovenije v schengenski prostor. S tega vidika želimo podati
politiþnogeografsko analizo izbranega obmejnega pasu med Muro in Dravo.
Da bi dosegli namen diplomskega dela smo oblikovali naslednje cilje:
¾ predstaviti oblikovanje in spreminjanje pomena (funkcije) slovensko-hrvaške
mejne þrte med Muro in Dravo skozi zgodovino;
¾ zaznati, opredeliti in ovrednotiti procese, uþinke in probleme v konkretni pokrajini,
ki so nastali po vstopu Slovenije v schengenski prostor;
¾ raziskati naþine dojemanja in odnos prebivalstva do schengenskega režima na
lokalni in regionalni ravni;
¾ analizirati odnos slovenskih državnih institucij do obravnavanega obmoþja;
¾ poiskati prostorske razvojne potenciale obravnavanega obmoþja in podati možne
razvojne perspektive v prihodnosti.
1.2. DELOVNA HIPOTEZA
Izhajamo iz dejstva, da ima poostren nadzor državne meje doloþene uþinke na
znaþaj kulturne pokrajine obmejnega pasu. Na podlagi tega izhodišþa želimo v okviru
diplomskega dela preveriti veljavnost dveh domnev:
¾ Sam potek državne mejne þrte povzroþa vrsto novih težav, ki jih lokalna skupnost v
danih razmerah težko rešuje sama.
¾ Obmejna obmoþja ob zunanjih mejah EU potrebujejo posebne vzpodbude in
uþinkovito ter razvojno naravnano regionalno politiko.
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1.3. ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA
Zgradba diplomskega dela sledi našim zastavljenim ciljem oziroma potrjevanju
zastavljenih delovnih hipotez. V skladu s teoretiþno in metodološko usmeritvijo
diplomskega dela je naloga razdeljena v tri glavne vsebinske sklope. V zgodovinskem in
geografskem sklopu opredeljujemo razvoj mejne þrte skozi zgodovino, položaj in obseg
obmoþja prouþevanja ter nekatere njegove osnovne geografske znaþilnosti. V drugem
tematskem sklopu je poudarek na pravnih in politiþnih vidikih ureditve in upravljanja
meje. Najpomembnejši, in hkrati osrednji vsebinski sklop našega diplomskega dela
namenjamo podrobnejši politiþnogeografski analizi uþinkov po vzpostavitvi
schengenskega mejnega režima in predstavitvi kljuþnih rezultatov ter ugotovitev našega
terenskega dela.
Navajamo tudi kratko, nekoliko bolj podrobno strukturo diplomskega dela po
posameznih poglavjih. V drugem poglavju tako želimo prikazati sam teoretiþnometodološki okvir, v katerem so predstavljene posamezne metode in tehnike
raziskovalnega dela. Izpostavljene so nekatere posebnosti in omejitve, ki so v
metodološkem smislu spremljale naše delo. Pozornost namenjamo teoretiþno metodološkim izhodišþem prouþevanja obmejnih obmoþij v (politiþni) geografiji. Opremo
se na nekatera spoznanja o poteku mejne þrte in o problematiki razmejevanja. Tretje
poglavje vsebuje naravno- in družbenogeografsko opredelitev in predstavitev
obravnavanega obmejnega obmoþja med Muro in Dravo. ýetrto poglavje podaja teoretiþno
podlago za celovitejše razumevanje nekaterih doloþil in usmeritev schengenskega
pravnega reda. Omenjamo tudi nekatere druge politiþne akte, sklenjene med RS
(Republiko Slovenijo) in RH, ki na specifiþen naþin vplivajo na življenje ljudi in urejajo
delovanje državnih organov v obmejnem pasu. Peto poglavje oznaþuje analitiþni pristop, ki
temelji na terenskem anketiranju. Po posameznih problemskih podroþjih smo prouþili
nekatere politiþnogeografske elemente, vsebine in probleme prebivalstva in konkretnega
slovenskega obmejnega geografskega okolja na zunanji meji EU. Nenazadnje želimo s tem
poglavjem preveriti tudi naši glavni delovni hipotezi. V šestem poglavju s SWOT analizo
izpostavimo nekatere perspektivne prostorske razvojne potenciale (priložnosti) in prednosti
obmejnega obmoþja med Muro in Dravo. Hkrati pa opozorimo na tiste kljuþne dejavnike,
ki slabijo in zavirajo bolj uravnotežen in stabilen razvoj tega obmoþja.

8

2. TEORETIýNO - METODOLOŠKI OKVIR
2.1. METODE IN TEHNIKE DELA
V diplomskem delu so bile glede na zasnovo prouþevanja uporabljene razliþne
raziskovalne metode:
¾
¾
¾
¾

deskriptivna analiza primarnih in sekundarnih pisnih in elektronskih virov;
kvantitativna analiza statistiþnih podatkov;
terensko delo (anketiranje, opazovanje);
kvantitativna in kvalitativna analiza anketnih vprašalnikov.

Med teoretiþne metode je vkljuþena deskriptivna analiza primarnih in sekundarnih
pisnih in elektronskih virov. Primarni viri obsegajo zlasti slovensko zakonodajo in
zakonodajo EU, mednarodne pogodbe ter druge politiþne akte in bilateralne sporazume, ki
se nanašajo na obravnavano obmoþje. Sekundarne vire sestavljajo znanstveni prispevki,
þlanki, raziskovalne študije ter strokovna literatura, ki pojasnjujejo temeljne pojme in
zgodovinska dejstva ter vrednotijo in razþlenjujejo geografske dejavnike in prostorsko
strukturo obmejnih obmoþij. Veþ vrst virov smo med seboj primerjali in preverjali ter tako
poskušali pridobiti natanþne in predvsem verodostojne podatke in informacije.
Pri kvantitativni analizi statistiþnih podatkov smo uporabljali raþunalniški program
Excel, s pomoþjo katerega smo statistiþno obdelali in analizirali zbrane podatke.
Kvantitativne metode so bile uporabljene tudi pri analizi anketnih vprašalnikov. S
programskim orodjem ArcMap so izdelane posamezne karte, ki nekatere glavne ugotovitve
in dejstva predstavljajo geografsko veliko bolj nazorno.
Empiriþne metode so bile uporabljene predvsem pri našem terenskem delu. Metode
terenskega dela so obsegale izvedbo anket, pridobivanje slikovnega in kartografskega
gradiva ter številne neformalne stike z lokalnim prebivalstvom. Te metode so veliko
pripomogle pri pridobivanju in vrednotenju tistih podatkov, ki so v literaturi zastareli,
nepopolni ali pa se nam niso zdeli dovolj izpostavljeni oziroma jih nismo uspeli pridobiti.
Na samem terenu smo osebno izvedli 120 anket v sedemnajstih naselij znotraj
desetkilometrskega pasu od mejne þrte, in sicer na obmoþju obþin Ljutomer, Ormož,
Središþe ob Dravi in Razkrižje. Anketiranje smo opravili v zaþetku meseca marca leta
2010. Odloþili smo se, da anketirano prebivalstvo (glede na oddaljenost njihovega naselja
stalnega prebivališþa od mejne þrte) razdelimo v dve skupini. Ugotoviti smo želeli, ali so z
oddaljevanjem od mejne þrte uþinki izvajanja poostrenega mejnega nadzora na lokalno
okolje manj izraziti. Kraje anketiranja smo izbirali predvsem po principu þim veþje
razpršenosti vzdolž mejne þrte. Šestdeset anket smo izvedli med prebivalci, ki živijo v
naseljih znotraj dvokilometrske oddaljenosti od mejne þrte. Ostalo polovico anket smo
opravili v naseljih, ki so od mejne þrte oddaljena veþ kot dva kilometra, a vendar ne veþ
kot deset kilometrov. Pri prebivalcih oddaljenih od meje manj kot dva kilometra je v anketi
sodelovalo 41 % moških in 59 % žensk; v oddaljenosti od meje veþ kot dva kilometra pa je
odgovarjalo 36 % moških in 64 % žensk. Na obeh obmoþjih je bilo najveþ anketiranih
prebivalcev v starostnem obdobju od 51 do 70 let. Naslednji po zastopanosti je starostni
razred od 36 do 50 let. Vse starostne kategorije so dokaj enakomerno zastopane znotraj
obeh obmoþij anketiranja. Izobrazbena sestava anketiranih je na splošno dokaj nizka.
Prevladujejo anketiranci s poklicno šolo: 48 % anketiranih v naseljih oddaljenih manj kot
9

dva kilometra od državne meje in 44 % v naseljih oddaljenih veþ kot dva kilometra od
meje. Pri slednjih ima kar 12 % anketiranih nedokonþano osnovno šolo, medtem ko je pri
anketirancih oddaljenih manj kot dva kilometra od meje ta delež 9 %. Izredno malo
anketirancev je imelo dokonþano univerzitetno izobrazbo, magisterij oziroma doktorat.
Preglednica 1: Število izvedenih anket po posameznih naseljih.
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Vir: anketiranje, 2010; N=120

Pri analizi in pojasnjevanju geografskih procesov in uþinkov schengenskega
mejnega režima, smo izhajali iz nekaterih vidnih in nevidnih elementov v pokrajini, na
podlagi katerih je bilo tudi mogoþe sklepati in dokazovati nekatere pojave, procese in
probleme v pokrajini (Zupanþiþ, 2006). Osredotoþili smo se na posamezna problemska
podroþja, ki smo jih definirali s poglobljenim opazovanjem stanja na terenu, in le-tega smo
primerjali z nekaterimi uradnimi statistiþni podatki. Ugotovitve, ki se nanašajo na bolj ali
manj subjektivno doživljanje izvajanja poostrenega mejnega režima s strani obmejnega
prebivalstva, smo pridobili z anketnim delom. Izpostavili smo mejno þrto, njen potek in
spreminjanje ter nekatere vidike njene ureditve in naþine upravljanja v današnjem þasu.
Zanimal nas je vpliv poostrenega policijskega nadzora državne meje na obmejno
prebivalstvo oziroma na sam obmejni prostor. Posebno pozornost namenjamo vplivu meje
na pogostost in motive þezmejne prostorske mobilnosti obmejnega prebivalstva. Na
podlagi anketnih vprašalnikov ocenjujemo neformalne in formalne þezmejne stike, odnose
in sodelovanje na lokalni ravni. Prikazali smo nekatere družbenogeografske razsežnosti
mejnega režima, zlasti na podroþju selitvenega gibanja prebivalstva ter zemljiškoposestne
pomešanosti. Pomembno za obmejna obmoþja je tudi, da upoštevamo kakšen odnos imajo
do njih posamezne državne institucije. Vþasih lahko tudi posamezne politiþne (strokovne)
odloþitve vplivajo na pravi znaþaj posledic izvajanja doloþenih nalog mejne þrte, ki pa jih
najbolj obþuti prav obmejno prebivalstvo.
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Skica 1: Naþrt nastajanja diplomskega dela.
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Vir: Križnik, 2010
2.1.1. POSEBNOSTI IN OMEJITVE

Pri izdelavi diplomske naloge smo se sooþali tudi z nekaterimi omejitvami in
posebnostmi, ki jih bomo na kratko predstavili. S tem želimo predvsem opozoriti tudi na
nekatere pomanjkljivosti izbranih metod in podatkov.
¾ Pri obdelavi in pridobivanju statistiþnih podatkov za posamezne obþine, smo morali
upoštevati spreminjanje njihovega obsega oziroma sam þas njihovega nastanka.
Tako sta, iz prvotno dveh velikih obþin Ljutomer in Ormož, na obravnavanem
obmoþju leta 1998 oziroma leta 2007 nastali majhni obþini Razkrižje in Središþe ob
Dravi. Zaradi tega dejstva je bilo potrebno, predvsem pri geografski opredelitvi
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¾

¾
¾

¾

(orisu) obmejnega obmoþja, nekatere podatke iz vseh preteklih popisov
prebivalstva ustrezno preraþunati na današnje stanje.
Do nekaterih podatkov za posamezne obþine ali naselja, nismo uspeli priti
predvsem zaradi njihovega statusa zaupnosti. Gre namreþ za dokaj pomembne
podatke o nelegalnem prestopanju slovensko-hrvaške meje, za podatke o narodni
sestavi prebivalstva (delež Hrvatov) in za podatke o razširjenosti dvolastništva.
Pomagali smo si s terenskim delom ter z geografskimi raziskavami, ki so bile za to
obmoþje opravljene že v preteklosti.
Zaradi nepoznavanja terena je bila potrebna zelo dobra predhodna kabinetna
priprava. To se je kasneje izkazalo tudi za prednost, saj smo lahko k delu pristopili
neobremenjeno in veliko bolj objektivno.
Težave smo imeli tudi pri opredelitvi ustreznih problemskih podroþij, ki bi lahko
najbolj slikovito prikazali na morebitne uþinke izvajanja schengenskega mejnega
režima v pokrajini. Izpostavila se je velika prepletenost razliþnih dejavnikov in
skoraj nemogoþe je trditi, da so doloþeni pojavi in procesi v pokrajini vezani zgolj
na uveljavitev in izvajanje doloþenega mejnega režima. Je pa z njim najbolj tesno
povezana mejna þrta in njena poudarjena nadzorna in varovalna funkcija, zato ji
posveþamo nekoliko veþ pozornosti.
Anketiranje je, zaradi oddaljenosti obmoþja prouþevanja zahtevalo veliko þasa.
Opravljali smo ga sami v neposrednem stiku z lokalnim prebivalstvom, ki so bili
veþinoma pripravljeni sodelovati. Vendar pa smo zaradi nejasnosti mejne þrte v
naravi, morali biti pri našem obmejnem gibanju dokaj previdni. Izbrali smo veþja in
manjša naselja razvršþena vzdolž meje na podlagi oddaljenosti od mejne þrte. Gre
sicer za relativno majhen vzorec opravljenih anket (120), ki pa po našem mnenju z
ustrezno statistiþno in geografsko analizo ter utemeljitvijo vendarle lahko daje
doloþen osnovni vpogled na obravnavano problematiko.

2.2. TEORETIýNO-METODOLOŠKA IZHODIŠýA PROUýEVANJA OBMEJNIH
OBMOýIJ
Politiþna geografija je državne meje sprva obravnavala predvsem kot prostorskolinearen in družbeno-politiþen pojav. Že dokaj zgodaj pa je vendarle prevladalo tudi
spoznanje, da ozemlje v katerega se zarisujejo meje ni prazen prostor, temveþ prostor z
doloþenimi naravnimi in populacijskimi lastnostmi ter doloþenimi notranjimi in zunanjimi
prostorskimi vezmi. Zaznamovan je z zgodovinskimi izkušnjami, ki lahko s svojo
dolgotrajnostjo prihajajo v nasprotje s sodobnim mednarodnim družbenim in politiþnim
razvojem (Bufon, 2000, str. 12). Prav takšno razmišljanje je pozornost politiþnih geografov
preusmerilo na obmejna obmoþja in na raziskovanje procesov znotraj obmejnih regij.
Vendar pa veþina raziskav, ki obravnavajo regionalne vidike mejnih obmoþij ali uþinke
meja v družbenem prostoru, ostaja tako v teoretiþnem kot metodološkem pogledu moþno
heterogena in zato med sabo težko primerljiva. Razlog za takšno stanje je predvsem
izredno prepletena in kompleksna mreža dejavnikov, uþinkov in procesov v strukturi in
dinamiki razvoja posameznih obmejnih prostorov. Velika ovira za neko enovito
primerjalno analizo obmejnih obmoþij je vsekakor tipologija in metodologija zbiranja
statistiþnih podatkov, ki se pogosto razlikuje na eni ali drugi strani meje. Zato prevladujejo
predvsem dela, ki obravnavajo le v posamezne države vkljuþena obmejna obmoþja. Za
sodobno raziskovanje obmejnih obmoþij je znaþilno tudi, da veliko bolj izpostavlja njihov
kulturnim vidik ter prostorsko vedenje obmejnega prebivalstva v povezavi z vprašanjem
njihove etniþne in jezikovne identitete. (Bufon, 2008a, str. 37).
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Slovenska geografija se je s problemi obmejnih obmoþij zaþela bolj aktivno
ukvarjati po drugi svetovni vojni, zlasti pa v zaþetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja.
Obmejna problematika je bila vezana na mejna obmoþja ob državnih mejah nekdanje
Jugoslavije z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Velika pozornost je bila namenjena predvsem
funkciji obmejnih narodnostno mešanih obmoþij, kjer so narodne manjšine prisotne kot
nosilci prekomejnega sodelovanja in povezovanja (Klemenþiþ, 1993, str. 9). Pri tovrstnih
raziskavah je bil najpogosteje uporabljen socialnogeografski pristop, ki postavlja v
ospredje kompleksnost obmejnega prostora v smislu kulturne, socialne in ekonomske
integriranosti obmejnih regij (V. Klemenþiþ 1974, 1987, 1989; Olas 1976; Bufon 1992). V
letu 1978 je bila socialnogeografskim znaþilnostim obmejnih obmoþij namenjena tudi šesta
številka Geographice Slovenice. Najbolj podrobno in z ustrezno metodologijo pa je bila do
danes obdelana goriška obmejna regija na obeh straneh slovensko-italijanske meje (Bufon,
1995).
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je nastalo »novo« najveþje obmejno obmoþje
ob slovensko–hrvaški državni meji4, ki je omogoþilo nove poglobljene geografske študije.
Avtorji V. Klemenþiþ, B. Belec, M. Bufon, J. Zupanþiþ, M. Pak, A. Gosar, A. ýerne, P.
Repolusk, S. Pelc, D. Plut, U. Horvat in še nekateri drugi, so pripravili zanimive prispevke
na temo Geografski aspekti obmejnosti in regionalnega razvoja (Dela 10, 1993). B. Belec,
L. Olas, U. Horvat, D. Poþkaj Horvat, S. Pelc, K. Kolenc Kolnik, V. Klemenþiþ so s
prispevki na temo problematike obmejnega obmoþja ob slovensko-hrvaški meji
(Znanstvena revija, 1994), prav tako pomembno prispevali k boljšemu razumevanju
slovensko-hrvaške obmejnosti. Geografska prouþevanja, ki se nanašajo na severovzhodni
del tega prostora pa so na splošno usmerjena predvsem v obravnavo znaþilnosti razvoja
specifiþnih elementov v prostoru (prekomejna zemljiškoposestna pomešanost in þezmejno
zaposlovanje, demografska analiza, regionalni razvoj,…).
Omeniti moramo tudi raziskovalni projekt Medetniþni odnosi v obmejnem prostoru
med Slovenijo in Hrvaško, ki ga je v þasovnem obdobju 1997-1999 izvajala raziskovalna
skupina slovenskih raziskovalcev na Inštitutu za narodnostna vprašanja (ob strokovnem
hrvaškem sodelovanju).5 Socialnogeografski problematiki obmejnih obmoþij ob slovenskohrvaški meji je bila posveþena tudi publikacija Dela 16 (2001). V geografskih krogih prav
tako ni ostal neopažen sam vstop Slovenije v schengenski prostor. V svojih študijah so ti
izpostavljali predvsem probleme, s katerimi se sreþuje obmejno prebivalstvo in z njihovim
odnosom do novonastale situacije v smislu »zaprte« schengenske meje. Preveþ pa je ostala
zapostavljena nova funkcija slovensko-hrvaške meje z vidika organiziranosti lokalne
prostorske strukture ter podrobnejša analiza geografskih uþinkov, ki bi se z enotno
metodologijo lahko opravila vzdolž celotne slovensko-hrvaške meje.

4

Skupna dolžina državne meje RS je 1.370 km, od tega z Avstrijo 318 km, s Hrvaško 670 km, z Italijo 280
km in z Madžarsko 102 km.
5

Projekt je predstavljen v dveh zvezkih. V prvem zvezku z naslovom Narodnostna sestava v obmejnem
prostoru med Slovenijo in Hrvaško (1997/1998), je predstavljena statistiþno strukturirana slika o narodnostni
sestavi prebivalstva 18 slovenskih in 17 hrvaških obþin. Drugi zvezek, ki nosi naslov Slovensko-hrvaški
obmejni prostor: življenje ob meji, je plod terenskega dela z dvema temeljnima metodama: z anketiranjem in
z opazovanjem.
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Poleg teoretiþno-metodoloških zadreg pri prouþevanju obmejnih obmoþij so
problemi prisotni tudi pri opredeljevanju in delimitaciji obmejnih obmoþij6 in þezmejnih
regij. V geografiji obmejnosti se s pojmom obmejno obmoþje obiþajno razume prostor v
okviru neke države, v katerem je þutiti vpliv bližine politiþne meje; pojem þezmejna regija
pa obsega obmejno obmoþje na obeh straneh meje (Bufon, 2008a, str. 43).7 Pri opredelitvi
obsega obmejnega obmoþja na podlagi še opaznega vpliva bližine državne meje, lahko
pridemo do obmejnega obmoþja zelo razliþnega obsega. ýe upoštevamo kriterij
intenzivnosti dnevnih migracij ali pa obmoþje prisotnosti dvolastništva, je obmejno
obmoþje lahko relativno ozko (Krevs, 2001, str. 107). Spet pa lahko na drugi strani
pritrdimo tudi trditvi, da ima celotno ozemlje Slovenije status obmejne dežele8, saj
Ljubljana v povpreþju ni oddaljena veþ kot sto kilometrov od mednarodnih meja (Bufon,
2008b, str. 61). Geografska opredelitev obmejnih obmoþij v Sloveniji se sicer zelo pogosto
prekriva z njihovo politiþno-pravno definicijo. V obdobju med letoma 1991 in 1999 se je
pri teritorialni opredelitvi obmejnih obmoþij z Italijo in Avstrijo praviloma uporabljala
nekdanja opredelitev maloobmejnega obmoþja (desetkilometrski pas ozemlja ob državni
meji). Z uveljavitvijo reforme lokalne samouprave v letu 1995 se je opredelitev obmoþja
naslonila na nove obþinske meje tako, da so bile vanj vkljuþene vse obþine, ki so imele
vsaj polovico ozemlja v statusu nekdanjega obmejnega obmoþja. Dobro desetletje nazaj se
je doloþanje obmejnih obmoþij v Sloveniji prilagajalo kriterijem, ki jih je uveljavljala EU
pri izvajanju predpristopne pomoþi programov Phare þezmejnega sodelovanja (Phare
CBC). S sprejemom nove regulative EU za podroþje izvajanja Phare CBC programov v
letu 1998, so bili ti glede teritorialnega pristopa izenaþeni s kriteriji, ki se uporabljajo za
evropsko iniciativo INTERREG.9 Tako se obmoþja za izvajanje teh programov v novih
6

Mednarodni akti obseg obmejnih obmoþij, za katera so predvidene posebne olajšave (za podroþje
þezmejnega pretoka blaga in oseb), veþinoma doloþajo do 25 km oddaljenosti od mejne þrte.

7

Na obseg þezmejne regije ne smemo gledati kot zgolj seštevek dveh z mejo loþenih obmejnih obmoþij. Ob
institucionalnih in administrativnih se lahko pri doloþanju njenega obsega upošteva še nekatere funkcionalne,
kulturne in historiþne elemente (Bufon 2008a, str. 44).
8

Obmejni status Slovenije lahko izraþunamo na osnovi razmerja med obsegom državnega ozemlja (20.256
km²) in skupno dolžino njenih politiþnih meja (1.160 km). V Sloveniji se namreþ na 100 km² ozemlja
sreþujemo v povpreþju s 5,7 km mednarodnih meja. Višjo stopnjo obmejnosti v Evropi ima le Luksemburg
(skoraj 9 km meja na 100 km²). ýe za kriterij doloþanja obmejnega obmoþja vzamemo 25 km širok obmejni
pas, lahko Slovenijo uvrstimo med male obmejne države, v katerih obsegajo obmejna obmoþja od 75 do 100
% državnega ozemlja. Stopnjo obmejnosti lahko doloþimo tudi z deležem obþin, ki niso oddaljene veþ kot 10
km od državne meje. Na ta naþin lahko kot obmejne opredelimo kar 50 % slovenskih obþin (Bufon, 2008b,
str. 61-62).
9

Nadgradnjo pobude INTERREG predstavlja Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS), ki je tretji cilj
kohezijske politike za obdobje 2007-2013. ETS je skupaj z Instrumentom za predpristopno pomoþ (IPA) iz
komponente þezmejnega sodelovanja usmerjen k spodbujanju razvoja obmejnih regij ter h krepitvi
þezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. Strateški pomen programov ETS in IPA se
kaže predvsem v prizadevanju za sožitje prebivalcev ob meji, v skrbi za ohranjanje manjšin ter na podroþju
sodelovanja v evroregionalnih povezavah. Slovenija v navedenem finanþnem obdobju izvaja pet operativnih
programov (OP) þezmejnega sodelovanja (OP þezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013, OP
þezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013, OP þezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013, OP þezmejnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, OP þezmejnega sodelovanja IPA
Jadranska pobuda 2007-2013). V okviru transnacionalnega sodelovanja je udeležena v štirih programih, in
sicer Transnacionalni program Obmoþje Alp, Transnacionalni program Srednja Evropa, Transnacionalni
program Jugovzhodna Evropa, Transnacionalni program Mediteran. Na podroþju medregionalnega
sodelovanja je prav tako udeležena v štirih programih (Medregionalni program INTERREG IVC,
Medregionalni program INTERACT II, Medregionalni program ESPON, Medregionalni program
URBACT)(Slovenija v Evropski uniji, 2009, str. 118; Evropsko teritorialno…, 2010).
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programskih dokumentih doloþajo na ravni statistiþnih regij (NUTS III). Ni nepomembno,
da je vkljuþevanje ozemlja v obmejno obmoþje pogosto sledilo tudi interesom na ravni
lokalnih skupnosti (Piry, 2006, str. 110). V primeru slovensko-hrvaške državne meje pa gre
tudi za oblikovanje obmejnega obmoþja po posebnem meddržavnem sporazumu (SOPS)10,
ki ga bomo predstavili v nadaljevanju.
Slika 1: Slovenske obmejne obþine in desetkilometrski obmejni pas leta 2003.

Vir: Piry, 2007

2.3. POTEK MEJNE ýRTE IN PROBLEMI RAZMEJITVE
V veþjem delu je razmejitev med Slovenijo in Hrvaško zelo stara, saj datira že od
10. stoletja dalje. Tudi zgodovinar Bogo Grafenauer (1991) oznaþuje veþino današnje
slovensko-hrvaške meje za eno izmed najstarejših in obenem najbolj stabilnih meja v
Evropi. To velja predvsem za odsek meje od Mure pri Veržeju do Prezida, ki je bila že
okoli leta 1200 ustaljena državna meja med Nemškim cesarstvom in Ogrsko-hrvaškim
kraljestvom. Do manjših premikov na tej meji je v slovensko škodo prišlo na dveh mestih:
pri Žumberaku po naselitvi Uskokov v 16. stoletju (v zaþetku 18. stoletja je Žumberak
odpadel od Kranjske kot del Vojne krajine in po odpravi Vojne krajine je leta 1881 prešel v
okvir Hrvaške) in v ýabarskem okraju, ki je v 16. stoletju postal gospostvo Zrinskih (od
17. stoletja dalje se je zato štel kot del Hrvaške). Ta državna meja se je obdržala vse do
razpada Nemške zveze leta 1866 oziroma do propada Habsburške monarhije leta 1918
(Grafenauer, 1991). Meja ob mejni reki Muri od Veržeja do tromeje med Slovenijo,
Madžarsko in Hrvaško je nastala šele po koncu prve svetovne vojne, in sicer z doloþitvijo
takratnih upravnih obmoþij (Dravske in Savske banovine). Najmlajši del meje med
Prezidom in Piranskim zalivom (meja v Istri) se oblikoval šele po letu 1955 (Požeš in ost.,
1999, str. 88). Obe navedeni meji sta bili utemeljeni predvsem na etniþnem naþelu.
10

Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju.
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Slovenija je po drugi svetovni vojni, enako kot Hrvaška, z zakonom11 doloþila obseg in
površino RS na osnovi zunanjih meja mejnih katastrskih obþin. Današnji potek mejne þrte
proti Hrvaški je tako nastal na osnovi nekdanje republiške (katastrske) meje.
Že pred ustalitvijo mejne þrte so razliþne kulturne, verske in izobraževalne ustanove
politiþno manj definiran prostor približevale bodisi Sloveniji bodisi Hrvaški. Vse od konca
prve svetovne vojne pa do osamosvojitve Slovenije in Hrvaške (z izjemo þasa med drugo
svetovno vojno) na tem obmoþju ni bilo nobene »pregrade«, ki bi ovirala kakršnekoli
oblike povezovanja tamkajšnjega prebivalstva. To pomeni, da je meja med leti 1918-1941
in 1945-1991 imela zgolj upravno-administrativen znaþaj (najprej kot meja med Dravsko
in Savsko banovino v okviru Kraljevine Jugoslavije ter kasneje med federalnima enotama
v okviru SFRJ12)(Pižorn, 2001, str. 46). Poleg prehodnosti so stike pogojevali tudi sorodni
naravni pogoji za kmetovanje ter reliefno pogojene pomembne mednarodne poti, ki so na
veþ mestih sekale državno mejo. Nekatera obmejna obmoþja so si zato postajala
gospodarsko in socialno vedno bolj podobna ter medsebojno kulturno in sorodstveno
povezana in prepletena (Kržišnik Bukiü, 1999, str. 17).
Razmere na meji so se po letu 1991 z osamosvojitvijo dotedanjih jugoslovanskih
republik spremenile. Republiška meja je 25. junija 1991 skladno z doloþbami Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS13 dobila status državne meje. V ospredje
so prišla tudi nekatera vprašanja povezana z natanþnim definiranjem mejne þrte na
posameznih odsekih. Veþina teh težav izhaja predvsem iz meje na vodotokih oziroma
njihovih regulacij in spreminjanja struge. Od skupne dolžine državne meje med državama
je namreþ 430 km meje po kopnem in 240 km po rekah (Celar, 2002, str. 166). Do
razhajanj v poteku mejne þrte je prišlo tudi zato, ker so bile katastrske meje v 19. stoletju z
avstrijske in ogrske strani izmerjene v razliþnih þasovnih obdobjih (avstrijska stran okoli
leta 1823, madžarska pa okoli leta 1869). Te razlike kasneje niso bile nikdar usklajene.
Med Slovenijo in Hrvaško je danes za šest poglavij mejnih spornih toþk, ki naj bi jih rešil
arbitražni sporazum: meja na morju in teritorialni izhod na odprto morje; Piranski zaliv;
obmoþje južno od Dragonje z zaselki Mlini-Škrile, Bužini in Škodelin; Snežnik; Bela
krajina (Sekuliþi) in Mura (Pojbiþ in ost., 2009).
Na spodnji sliki so veþja odstopanja od katastrske meje obkrožena z rdeþo, manjša
so obarvana modro. V analitiþnem delu našega diplomskega dela bomo veþ pozornosti
namenili problematiki razmejevanja na obmoþju Mure, Drave in Razkrižja.

11

Pravno ureditev meja prinaša Temeljna ustavna listina v drugem razdelku, ki doloþa: »Državne meje RS so
mednarodno priznane državne meje dosedanje Socialistiþne federativne republike Jugoslavije z Republiko
Avstrijo, Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na Republiko
Slovenijo, ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v okviru dosedanje Socialistiþne
federativne republike Jugoslavije« (Ur. l. RS, št. 1/1991).

12

Socialistiþna federativna republika Jugoslavija.

13

Zakon o obmoþjih okrajev in obþin (Ur. l. LRS, št. 24/55 in št. 13/56) doloþa katere katastrske obþine
sestavljajo obmoþje države Slovenije.
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Slika 2: Sporni potek mejne þrte med Slovenijo in Hrvaško.

Vir: Košak, 2010

Kot smo iz zgornjega kratkega zgodovinskega pregleda ugotovili, je celotna
slovensko-hrvaška meja mlada le v smislu politiþne meje med dvema suverenima
državama. Ta meja je kmalu po osamosvojitvi obeh držav prinesla številne spremembe v
življenje prebivalcev na obmejnih obmoþjih, saj je nova funkcija meje zelo omejila ali celo
pretrgala tamkajšnje tradicionalne gospodarske, blagovne in prometne tokove. Izpostavili
so se povsem novi problemi povezani z dvolastništvom, zaposlovanjem, oskrbovanjem in
izobraževanjem obmejnega prebivalstva. Ne gre pozabiti, da je odmaknjenost teh obmoþij
od veþjih zaposlitvenih in upravnih središþ, že desetletja pred samim nastankom državne
meje stopnjevala njihovo zaostajanje za republiškim povpreþjem (Špes, 2001, str. 90). Tudi
Ravbar (1999) v svoji študiji ugotavlja, da je veþino ozemlja ob slovensko- hrvaški meji
dejansko nerazvito podeželje. Zaradi izgube velikega dela prebivalstva v zadnjih
štiridesetih letih, je ob tej meji demografsko ogroženih skoraj 60 % katastrski obþin
(Klemenþiþ, 1993, str. 16). Kušar (2005) je pri opredeljevanju manj razvitih problemskih
obmoþij na podlagi šestih obdobij na podroþju slovenske regionalne politike (1971-75,
1976-80, 1981-85, 1986-80, 1991-2000 in od leta 2000 naprej) ugotovil, da so bila mnoga
obmejna obmoþja v Sloveniji uvršþena med problemska in manj razvita obmoþja v vseh
šestih obdobjih. Med njimi so tudi obsežna obmejna obmoþja ob slovensko-hrvaški meji
(Pomurje, Slovenske gorice, Haloze, Posotelje s Kozjanskim in delom Voglajnske
pokrajine, Bela krajina). Tu se zato pojavlja dvom o uþinkovitosti naše regionalne politike,
ki naj bi zagotavljala in spodbujala skladen in uravnotežen regionalni razvoj na celotnem
ozemlju Slovenije. Vse negativne razvojne kazalce, ki danes govorijo v prid zaostajanja in
stagniranja obmejnih obmoþij, tako ne gre povezovati izkljuþno z novimi geopolitiþnimi
razmerami.
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Slika 3: Problemska obmoþja v RS od leta 1971 do leta 2005.

Vir: Kušar, 2005

Veþji del slovenskega obmejnega obmoþja ob slovensko-hrvaški meji tako že daljše
obdobje zaznamujejo predvsem:
¾
¾
¾
¾
¾

neugodna starostna in izobrazbena sestava prebivalstva;
pomanjkanje delovnih mest;
šibka gospodarska struktura s pretežno usmerjenostjo v kmetijsko proizvodnjo;
nezadostna infrastrukturna opremljenost;
izseljevanje v bližnje zaposlitvene centre.

Pereþ problem predstavlja tudi odsotnost moþnejših razvojnih centrov in polov na
teh obmoþjih. Na življenjske razmere obmejnega prebivalstva zato pogosto vplivajo tudi
bližnja gospodarsko razvita središþa, ki se nahajajo na drugi strani meje.
Na splošno lahko trdimo, da položaj in znaþilnosti obmejnih obmoþij pogojujejo
pretekli in aktualni družbeni dejavniki ter procesi in pojavi, ki so med seboj moþno
soodvisni in prepleteni. Ta obmoþja v vsakem pogledu predstavljajo enega izmed najveþjih
odprtih prostorskih problemov Slovenije, saj poleg zaostajanja v gospodarskem in
socialnem razvoju ponekod prihaja tudi že do odmiranja in razkroja kulturne pokrajine
(Klemenþiþ, 2009, str. 29). To pa lahko zavira intenzivnejše þezmejno sodelovanje in
povezovanje prebivalstva z obeh strani slovensko-hrvaške meje, od katerega je tudi
odvisen hitrejši razvoj obmejnih obmoþij.
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3. GEOGRAFSKI ORIS OBMEJNEGA OBMOýJA MED MURO IN DRAVO
3.1. OPREDELITEV IN PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBMOýJA
Pri analizi obmejnega obmoþja je zelo pomembno, da natanþno opredelimo in
utemeljimo obseg obravnavanega obmejnega obmoþja. Že v naslovu smo poudarili, da smo
se osredotoþili na (obmejno) obmoþje med Muro in Dravo. Gre za zakljuþeno in dokaj
homogeno obmoþje, ki ga reki Drava in Mura v naravi jasno loþujeta od ostalih slovenskih
pokrajin. Nenazadnje pa smo z izbiro tega obmoþja želeli izpostaviti tudi hidrogeografski
vidik razmejevanja v odnosu do meje s Hrvaško. Ta lahko na zgodovinsko že doloþeni
mejni þrti, zaradi spremenljivosti reþenega toka, pogosto povzroþi velike težave v
sedanjosti. Upoštevamo mejno þrto od toþke nad Zavrþem (prvi stik državne meje z
Dravo), do toþke pri Gibini, kjer se državna meja prviþ najbolj približa Muri. Po naših
ocenah znaša dolžina slovensko-hrvaške meje na obravnavanem obmoþju 49,7 km, kar je
približno 7,4 % od skupne dolžine državne meje z RH.
Preglednica 2: Predstavitev širšega obmoþja prouþevanja med Muro in Dravo.
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Vir: Statistiþni urad…, 2010

Za pridobivanje ustreznih statistiþnih podatkov in za izvajanje anketiranja, smo pri
omejitvi obmejnega obmoþja, glede na oddaljenost od državne meje, morali upoštevati tudi
nekatere druge kriterije. Z upravnega vidika imamo na obmejnem obmoþju med Muro in
Dravo štiri obmejne obþine, ki neposredno mejijo na Hrvaško: Ljutomer, Ormož, Razkrižje
in Središþe ob Dravi. Zaradi lažje osnovne statistiþne obravnave smo za prikaz nekaterih
geografskih (statistiþnih) dejstev in podatkov upoštevali njihov celoten obseg v okviru
obþinskih meja. Velikostno in prebivalstveno sta primerljivi obþini Ljutomer in Ormož ter
obþini Razkrižje in Središþe ob Dravi. Obþina Razkrižje, ki ima glede na svojo velikost
tudi najdaljšo mejo s Hrvaško (8,9 km), je leta 2002 moþno izstopala tudi po veliki gostoti
prebivalstva (124 preb./km²). Najredkeje je bila poseljena, tudi zaradi neugodnih naravnih
razmer, obþina Središþe ob Dravi (67,1 preb./km²). Celotno obmoþje pa je po gostoti
prebivalstva le minimalno odstopalo od slovenskega povpreþja. Poleg upravne razdelitve
na obþine smo pri samem anketiranju upoštevali tudi manj kot desetkilometrsko
oddaljenost ozemlja posamezne obþine od državne meje. Zajeli smo tista posamezna
naselja na obravnavanem obmoþju, ki so vkljuþena v SOPS. Ta zadnja dva kriterija
izpolnjuje celotno obmoþje obþin Razkrižje, Središþe od Dravi in Ormož. Obþina
Ljutomer, ki ima najkrajšo mejo s Hrvaško (slaba dva kilometra), edina ni v celoti
vkljuþena v SOPS. Iz njega je izvzeta slaba polovica njenega obþinskega ozemlja zahodno
od Ljutomera z devetnajstimi naselji, v katerih je leta 2008 živelo 3.240 prebivalcev ali
27,4 % prebivalcev celotne obþine (Statistiþni urad…, 2010). V 97 preostalih naseljih, ki
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so na obmoþju prouþevanja vkljuþena v SOPS, je leta 2008 živelo 24.682 prebivalcev ali
88,4 % vsega prebivalstva na obmoþju vseh štirih obþin skupaj.
Preglednica 3: Naselja na obmejnem obmoþju med Muro in Dravo vkljuþena v SOPS.
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Vir: Statistiþni urad…, 2010; Zakon o ratifikaciji…, 2001

Celoten prostor med Muro in Dravo pa lahko osvetlimo in predstavimo še iz enega
vidika. Za ta dokaj enoten geografski in kulturni prostor, ki izkazuje moþno potrebo po
iskanju in izražanju skupne pokrajinske (»prleške«) identitete, se pogosto uporablja ime
Prlekija.16 Etnologinja Jelka Pšajd ugotavlja, da se je ta pojem zaþel med lokalnim
prebivalstvom pojavljati že v 16. stoletju.17 Med slovensko narodno zavednim
14

Iz naselja Mihalovci se je leta 2005 izloþilo naselje Svetinje, in leta 2007 naselje Trstenik.

15

Obþina Ljutomer je bila v današnjem obsegu ustanovljena 22. novembra 1998, ko so se od tedanje skupne
obþine odcepile in na novo izoblikovale obþine Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje in Veržej (Ur. l. RS, št.
56/98 in 75/98). Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi obþin ter o doloþitvi
njihovih obmoþij (Ur. l. RS, št. 27/06) sta z odcepitvijo dela obþine Ormož leta 2006 nastali obþini Sveti
Tomaž in Središþe ob Dravi.
16

Prlekija obsega Apaško in Mursko polje, vinorodne Ljutomersko-Ormoške in Radgonsko–Kapelske gorice,
dolino Šþavnice, Osrednje Slovenske gorice med Pesnico in Šþavnico ter del Ptujsko–Ormoškega polja
(Razvojni program…, 2006, str. 7).

17

Pšajdova pravi, da je Prlekija dobila ime po prebivalcih, ki rabijo v svojem nareþju namesto besede »prej«
besedo »prle«. To besedo so najprej in najpogosteje zaþeli uporabljati v pisni obliki lingvisti in jezikoslovci,
ki so se ukvarjali z opisovanjem nareþij že v drugi polovici 19. stoletja. Po nekaterih virih naj bi Prlekija s
središþem v Ljutomeru po govorici segala do reke Mure na vzhodu, na severu do naselja Hrastje-Mota, na
severozahodu do kraja Oþeslavci, na zahodu zajema kraje Cerkvenjak, Vitomarci in na jugu kraje Dornava,
Markovci in Ormož. Nekateri Prlekiji pripisujejo pokrajino do Gornje Radgone in celo Ptuj ter okolico

20

prebivalstvom se je dokonþno utrdil v þasu taborskega gibanja v 19. stoletju (Mauþec,
2009). Obþine na tem obmoþju so namreþ že v preteklosti iskale naþine za povezovanje in
skupno nastopanje, kar naj bi omogoþilo hitrejši razvoj posameznih obþin in obmoþja kot
celote. Siceršnjo upravno razdrobljenost Prlekije na dve statistiþni regiji Pomurje in
Podravje, kjer se enajst obþin18 umešþa v tri upravne enote Gornjo Radgono, Ljutomer in
Ormož, danes povezuje predvsem izroþilo, skupna naravna in kulturna dedišþina in kot
najmoþnejša vez, jezik (prleško nareþje sega tudi preko meja Prlekije)(Lokalna razvojna…,
2008, str. 4). Rezultat tesne povezanosti in prizadevanj po razvoju notranjih endogenih
razvojnih potencialov je tudi Obmoþni razvojni program Prlekije za obdobje 2007-2013, ki
je prvi razvojni dokument sedmih obþin na tem obmoþju: Gornja Radgona, Sveti Jurij ob
Šþavnici, Križevci, Veržej, Razkrižje, Ljutomer in Ormož.
ýe na kratko povzamemo, je naše prouþevanje obmejnega obmoþja med Muro in
Dravo osredotoþeno na sam južni del Prlekije in obsega obmoþje obþin Ormož, Središþe ob
Dravi, Ljutomer in Razkrižje. Pri omejitvi obravnavanega obmoþja pa smo upoštevali
naslednje kriterije:
¾ potek mejne þrte ob slovenski-hrvaški meji, ki pa še ni jasno doloþen;
¾ hidrogeografski kriterij razmejevanja po reki Muri in Dravi;
¾ upravni kriterij na podlagi katerega je obmoþje razdeljeno na štiri obþine (Ormož,
Ljutomer, Središþe ob Dravi in Razkrižje), ki so predstavljale tudi osnovo za
pridobivanje nekaterih statistiþnih podatkov in za doloþitev meje našega obmoþja
prouþevanja po obþinskih mejah. Upoštevali smo, da je obþina Središþe ob Dravi
nastala leta 2006, z izloþitvijo iz obþine Ormož. Prav tako ni nepomembno dejstvo,
da sta obþini Ormož in Središþe ob Dravi vkljuþeni v statistiþno regijo Podravje,
obþini Ljutomer in Razkrižje pa v statistiþno regijo Pomurje;
¾ obmejno obmoþje znotraj desetkilometrskega pasu od mejne þrte;
¾ seznam naselij na obmejnem obmoþju, ki so vkljuþena v SOPS.

Razkrižja. Zgodovinar dr. Ivan Rihtariþ poudarja, da je Prlekija bolj kot geografski pojem, pravzaprav
jezikoslovna oznaþba za dialektološki zemljevid Slovenije. Vsekakor pa Prlekija ni bila nikoli politiþen
pojem in je vedno predstavljala sestavni del Štajerske (Mauþec, 2009).
18

Omejuje se na obmoþje obþin Apaþe, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje,
Središþe ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž in Veržej.

21

Karta 1: Pregledna karta obravnavanega obmoþja.
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3.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAýILNOSTI
Celovit politiþnogeografski pristop pri obravnavi razmer v pokrajini upošteva
medsebojno prepletanje in souþinkovanje vseh glavnih pokrajinotvornih dejavnikov.
Naravnogeografskih znaþilnosti na obravnavanem obmoþju smo se v diplomskem delu
dotaknili predvsem v smislu boljšega razumevanja pogojev, ki jih nudijo za
družbenogospodarski razvoj obmoþja.
Naše obmoþje prouþevanja uvršþamo med Obpanonske pokrajine19, saj pokriva
vzhodni del Slovenskih goric ter ravnine ob Dravi, Muri in njunih pritokih. V pokrajini se
kaže znaþilna izrazita pokrajinska dvojnost. Gre za menjavanje in prepletanje ravninskega
sveta (veþinoma iz debelih nanosov proda, peska in gline ob Muri, Dravi, Šþavnici in na
dnu kotlin) in moþno razþlenjenih griþevij iz mehkih terciarnih kamnin (lapor, pesek,
pešþenjak). Ravnine so izrazita kmetijska pokrajina, v kateri prevladujejo njive in travniki
z zelo malo gozda (ta je v veþini že moþno izkrþen). V njihovem poselitvenem vzorcu
najbolj izstopajo gruþasta in nekoliko manj izrazita dolga obcestna naselja; pogosta je tudi
kombinacija obeh tipov naselij. Griþevnat svet zaznamujejo znaþilna dolga slemena z
vmesnimi dolinami, ki so zapolnjene z ilovnatimi sedimenti in ponekod tudi zamoþvirjene.
Prisojna poboþja griþevij so pretežno v vinogradih in sadovnjakih, v osojah prevladuje
gozd. Poselitev je, v obliki razloženih naselij, vezana na temena slemen. Celotno obmoþje
sodi v podnebni tip zmernocelinskega podnebja vzhodne Slovenije. Zanj sta znaþilni
predvsem nizka letna koliþina padavin (900-1100 mm) z glavnim viškom poleti in
precejšna letna temperaturna amplituda v nižinah (Ogrin, Plut, 2009, str. 27). Za
vinogradniško rabo je posebej pomemben termalni pas, katerega spodnja meja se pojavlja
v povpreþju 20 do 30 m nad dolinskim dnom. Tu so višje minimalne temperature, manjša
je pogostost slane in precej višja insolacija (Žiberna, 1996, str. 8).
Odloþili smo se, da za opredelitev naravnih razmer uporabimo nekoliko bolj
podrobno delitev obravnavanega obmoþja.20 Izhajamo iz regionalne razdelitve
Ljutomersko-ormoških goric in njihovega obrobja, s katero je Belec (1967) opredelil obseg
posameznih obmoþij po mejah katastrskih obþin. Kriteriji za njegovo razdelitev so bili
predvsem geomorfološki in hidrografski ter tudi nekatere družbenogeografske
komponente, ki izhajajo iz naravnih osnov. Poleg te delitve smo upoštevali še nekoliko
novejše gradivo, in sicer Regionalnogeografsko monografijo Slovenije (1996), ki
predstavlja poskus geografske regionalizacije subpanonske Severovzhodne Slovenije
(Belec in ost., 1996).
19

Obpanonske pokrajine so ena od petih velikih enot (makroenot), ki so jih oblikovali kot predlog
naravnogeografske þlenitve Slovenije za potrebe šolske geografije. Namesto predpone »sub-« se pri obeh
prehodnih enotah na vzhodu in jugozahodu Slovenije uvaja slovenska predpona »ob-«. Obpanonske
pokrajine se v nadaljevanju delijo na dve enoti srednje ravni (mezoenoti), in sicer Obpanonske ravnine in
Obpanonska griþevja. Vendar pa ta predlog še ni dodelan do enot najnižjih ravni (Žiberna, Natek, Ogrin,
2004, cv: Ogrin, Plut, 2009, str. 22).

20

Posamezne naravnogeografske þlenitve to obmoþje uvršþajo v razliþne enote oziroma regije (odvisno od
kriterijev þlenitve). Plut (1999) je izdelal þlenitev Slovenije po sonaravnih kriterijih, in sicer v dveh
hierarhiþnih stopnjah. Med osmimi makroregijami sta tudi Pomurje in Podravje. V obsegu Pomurja naše
obmoþje pokriva mezoregijo Prlekijo (njen južni del); v okviru Podravja pa mezoregijo Spodnje Podravje
(obmoþje upravne enote Ormož) (Kladnik, 1996). Pokrajinskoekološka þlenitev K. Natka (2002) pa ima tri
stopnje þlenitve in je primerna za študije ranljivosti okolja. Panonska Slovenija (makroenota) vkljuþuje tri
mezoenote: Ravnina ob Muri, Slovenske gorice in Ravnina ob Dravi. Ravnina ob Muri obsega na našem
obmoþju prouþevanja dve mikroenoti: Logi ob Muri in Mursko polje; Slovenske gorice pa mikroenoto
Ljutomersko-ormoške gorice. Mikroenoti Središko polje in Ptujsko polje pa predstavljata Ravnino ob Dravi.
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Karta 2: Naravna obmoþja med Muro in Dravo.

Na obravnavanem obmoþju lahko izpostavimo naslednja naravna obmoþja:
¾ Spodnje Mursko polje21
21

Spodnje Mursko polje opredeljujemo kot mikroregijo, ki skupaj z mikroregijo Apaško polje sestavlja
submezoregijo Pomurske ravnine na desnem bregu Mure. Zgornje Mursko polje sodi zaradi pretežno
terasnega znaþaja bolj k obrobju Srednjih Slovenskih goric (Belec in ost., 1996, str. 53).
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¾ Vzhodne Slovenske gorice22(Vzhodne in Zahodne Ljutomersko-ormoške gorice,
Slovensko Medmurje, Ormoška Dobrava s Središkim poljem)
3.2.1. SPODNJE MURSKO POLJE

Naše obmoþje prouþevanja obsega zgolj spodnji del Murskega polja. Spodnje
Mursko polje na desnem bregu reke Mure je del Murskega polja, ki se od Gornje Radgone
v ozkem pasu vleþe proti jugovzhodu. Mursko polje skupaj z Apaškim poljem na desnem
bregu Mure ter Ravenskim in Dolinskim na njenem levem bregu, uvršþamo v obsežno
Pomursko ravnino. Ravnina na desni strani Mure je v pokrajinskem oziru podobna obsežni
prekmurski ravnini onstran reke, a je bila upravno in kulturno dolga stoletja loþena od nje.
Spodnje Mursko polje danes zavzema velik del obþine Ljutomer, in sicer sega od Vuþje
vasi do Stroþje vasi. V osnovi gre za reþno teraso iz würmske ledene dobe, ki se ob reki
navzdol rahlo znižuje (od 185 na 171 m), in nato potone pod mlajše naplavine Mure in
Šþavnice. Na zahodnem robu polja, vzdolž Slovenskih goric, je mladopleistocenska
ilovnata terasa (za opeko jo izrabljajo bližnje opekarne) široka okoli enega kilometra in
povpreþno od osem do deset metrov debela ter jasno loþuje Ljutomer od Slovenskih goric.
Mesto Ljutomer, ki predstavlja nekakšno naravno središþe pokrajine, je nastalo prav tam,
kjer se Slovenske gorice z dolino Šþavnice odprejo v Mursko polje. Holocenski svet ob
Muri se malo nad Ljutomerom moþneje razširi v okoli 5 km široko in 18 km dolgo
prodnato ravnino z ilovnato-pešþeno prstjo, ki je ugodna za poljedelstvo. Vzhodno od
Stroþje vasi se Mursko polje nadaljuje v Vešþiþko polje, ki leži na holocenski ravnini med
Muro na severu in Šþavnico na jugu ter se konþa ob njunem sotoþju. Vešþiþko polje po
družbenogeografskih znaþilnostih že uvršþamo k Slovenskemu Medmurju (11 km²) (Belec
in ost., 1996, str. 53).23
Najmlajši del ravnine, tako imenovani Logi ob Muri, se nahaja tik ob Muri med
Vuþjo vasjo in Razkrižjem. Je del poplavne ravnice ob Muri in zaradi stalne
izpostavljenosti poplavam tudi neposeljen. Gozd je celotnem obmoþju polja že moþno
izkrþen za potrebe pridobivanja novih kmetijskih površin in se strnjeno pojavlja le ob
Muri, kjer so debele glinaste prsti slabše rodovitnosti in je prisotna velika vlažnost. Oba
bregova Mure sta do veþjih regulacijskih posegov v 19. stoletju predstavljala dokaj
obsežen poplavni svet. Regulacije so do prve svetovne vojne zajele reþno strugo do
Ižakovcev, nato pa so precej zastale. Od Ižakovcev navzdol spremljajo reþni tok številni
mrtvi rokavi, ki jih visoke vode pogosto preplavijo (Pokrajine in ljudje, 1998, str. 566).
Vodno moþ Mure so nekdaj izrabljali plavajoþi mlini, danes na odseku od Radencev do
22

Vzhodne Slovenske gorice opredeljujemo kot submezoregijo Slovenskih goric in jih delimo na pet
mikroregij: osrednji mikroregiji Vzhodnih in Zahodnih Ljutomersko-Ormoških goric in robne mikroregije
Spodnjo Šþavniško dolino, Slovensko Medmurje in Ormoško Dobravo s Središkim poljem (Belec in ost.,
1996, str. 67).

23

Oznako Slovensko Medmurje Belec uporablja za nekaj vasi južno od Ljutomera do državne meje s
Hrvaško. Te se zaradi drugaþnega zgodovinskega razvoja, predvsem v svoji socialnoposestni sestavi,
razlikujejo tako od muropoljskih naselij kot naselji v Ljutomerskih goricah (Belec, 1968, str. 10). Do konca
prve svetovne vojne je namreþ to obmoþje, kot del Zalske županije, pripadlo ogrskemu delu takratne
monarhije (z izjemo obdobja 1848-1864, ko je bilo pridruženo Hrvaški), zato je bil tudi družbenoekonomski
razvoj podoben tistemu v Prekmurju. Odtod znaþilna gosta naseljenost, velika zemljiška razdrobljenost ter
moþno trajno in zaþasno izseljevanje v tujino (Belec, 1992, str. 365). Sicer pa Belec to obmoþje, katerega
središþe predstavlja naselje Razkrižje, po naravnih znaþilnostih uvršþa med robne mikroregije LjutomerskoOrmoških goric. Tu se na desni strani Šþavnice, nedaleþ od njenega izliva v Muro, stikajo Slovenske in
Medmurske gorice.
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Gibine naþrtujejo sistem vodnih elektrarn. Kot nekakšna »zelena alternativa« naþrtovanim
elektrarnam, je moþno tudi lokalno zavzemanje za ustanovitev regijskega parka Mura,. Ne
smemo pa pozabiti, da so se tu, zaradi spreminjanja in premikanja struge Mure, že v
preteklosti pogosto menjavale krajevne in državne meje. Po osamosvojitvi Slovenije so
razliþni posegi v reþno strugo postali tudi pereþ meddržavni politiþni problem.
Slika 4: Spodnje Mursko polje z Razkriškim kotom.

fotografirano: junij, 2010
3.2.2. VZHODNE SLOVENSKE GORICE

Drugo pokrajinsko enoto predstavljajo Vzhodne Slovenske gorice oziroma
griþevnat terciarni svet med Muro in Dravo. Glavna slemena Slovenskih goric se v tem
predelu iz smeri severozahod-jugovzhod nekoliko bolj usmerijo v vzhodno smer. Njihovo
ogrodje predstavlja eno samo razvodno sleme med Muro in Dravo, ki poteka v smeri od
zahoda proti vzhodu. Najmoþnejši pokrajinski peþat jim daje množica stranskih slemen,
razporejenih v smeri sever–jug (izjema je le sleme Kamenšþak nad Ljutomerom).
Nadmorska višina griþevja se giblje okoli 300 m. Po dveh gravitacijskih centrih na obrobju
griþevja jih imenujemo tudi Ljutomersko-Ormoške gorice, in so ožje, nižje in zložnejše od
Zahodnih Slovenskih goric. Za vzhodni del Ljutomersko-Ormoških goric, ki ležijo
vzhodno od doline Pavlovskega potoka in potoka Kostanjevice, je v rabi tudi ime
Jeruzalemske gorice, in sicer po razglednem vrhu Jeruzalem (345 m n.v.). Oznaþujejo jih
vrhovi blagih oblik, ki so loþeni s plitvimi sedli in vmesnimi vlažnimi dolinami. Ta del
Slovenskih goric predstavlja tradicionalno vinogradniško pokrajino, saj so tu (za razliko od
Zahodnih Ljutomersko-Ormoških goric) ugodne talne (topla lapornata tla) in
mikroklimatske razmere za gojenje najkvalitetnejših vinskih sort (laški rizling, šipon, beli
pinot,...). Za Zahodne Ljutomersko-Ormoške gorice so znaþilna tudi bolj strma poboþja in
ožje vmesne doline.
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Do druge svetovne vojne so bili vinogradi na tem obmoþju v glavnem v lasti tujcev,
saj je bil delež ljutomerskih mešþanov in kmetov z Murskega polja majhen. Obdobje tega
lastništva je bilo moþno povezano z viniþarstvom. Po vojni so skoraj vsi prvovrstni
vinogradi prešli v družbeno last. Že prve povojne obnove vinogradov so bile usmerjene
predvsem v intenzivno vinogradništvo in združevanje posesti (Belec, 1968, str. 7). Veliki
kompleksi so na ta naþin omogoþili veþ strojne obdelave, kljub temu pa obstaja v goricah
še vedno veliko roþnega dela. Prevladujoþ agrarni naþin življenja v Slovenskih goricah je
tudi v sodobnosti moþno odvisen od naravnih osnov. Pokrajinski videz narekujejo znaþilne
vinogradniške terase, kot odraz ugodnih ekoloških in agrarno-historiþnih faktorjev. Danes
najveþ vina iz tega obmoþja zori v ormoški in ljutomerski kleti s katero sodelujejo tudi
številni zasebni vinogradniki.24 Vinsko-turistiþne ceste na tem obmoþju in pestra
kulinariþna ponudba vinogradniško usmerjene pokrajine se vse bolj poskuša vkljuþevati v
sodobne turistiþne tokove. Prav vinogradništvo in vinarstvo dajeta kruh mnogim družinam.
Oteženo prehajanje meje je izletniško - turistiþno dejavnost na marsikateri kmetiji tudi
precej otežilo in zavrlo. Veþje slabosti obmoþja so tudi pomanjkanje nekaterih drugih
naravnih virov, vlažne doline, nestabilna tla in še vedno slaba prometna prehodnost. To so
dejavniki, ki že v preteklosti niso omogoþale razvoja nekaterih drugih dejavnosti oziroma
so jih odrivali na obrobje.
Slika 5: Pogled s Svetinja na Vzhodne Ljutomersko-Ormoške gorice.

fotografirano: junij, 2010

Na skrajnem jugovzhodu, med Ormožem in Središþem ob Dravi, Slovenske gorice
postopoma prehajajo v nižjo in ravno diluvialno teraso. Zahodni in južni rob Slovenskih
goric je oblikovala reka Drava. Prav tam, kjer se Drava najbolj približa južnemu obronku
Ljutomersko-Ormoških goric, je nastalo upravno in obþinsko središþe Ormož. Drava ima
na devet kilometrov dolgi poti med jezom Ormoškega jezera in Središþem ob Dravi, kjer
24

Najveþji slovenski vinogradnik P&F Jeruzalem Ormož in P&F Ljutomerþan, skupaj z veþ kot 500
kooperanti, razpolaga s skoraj 1.200 ha vinogradov. V letu 2010 v obeh podjetjih ocenjujejo, da bodo na 623
ha lastnih vinogradov pridelali okoli 3.500 ton grozdja; 2.500 naj bi jih po napovedih prispevala ormoška
klet, 1.000 pa ljutomerska. Od kooperantov (skupno obdelujejo okoli 550 ha vinogradov) pa ocenjujejo, da
bodo odkupili še dodatnih 3.000 ton grozdja (Najveþji slovenski vinogradnik…, 2010).
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dokonþno zapusti Slovenijo, sedem metrov padca ter tvori številne brzice in zavoje, reþne
rokave, otoke, mrtvice in prodišþa. Na levi strani Drave se v ozkem pasu ob reki nahaja
pogosto poplavljena, neposeljena in z logi porasla obreþna ravnica. Na njenem obmoþju se
v širini okrog enega kilometra južno od železnice med Ormožem in Središþem ob Dravi
razteza Krajinski park Središþe ob Dravi (Krajinski park Središþe ob Dravi, 2010).25 Veþji
pritoki Drave na tem obmoþju so Lešnica, Pavlovski potok in Trnava, ki imajo v svojem
spodnjem delu ponekod široka in zamoþvirjena dolinska dna.
Slika 6: Ormoška Dobrava pri Veliki Nedelji.

fotografirano: junij, 2010

Že pri Veliki Nedelji se ravnina ob reki Dravi zoži v obsežno, razgibano in do dva
kilometra široko staropleistocensko ormoško-dobravsko teraso ali Ormoško Dobravo
(Pokrajine in ljudje, 1998, str. 592). Pretežno s sklenjenim gozdom porasel svet, ki se vleþe
od Velike Nedelje preko naselja Dobrave proti severovzhodu in vzhodu, je širok tudi do
pet kilometrov. Ledenodobne ilovnate naplavine, iz katerih je zgrajena starejša terasa
Ormoške Dobrave, so bile v preteklosti dobra osnova za zelo razširjeno opekarstvo. Prek
deset do petnajst metrov visoke ježe se terasa nato spušþa proti Dravi in se nadaljuje naprej
proti vzhodu v nižje Središko polje. To je s holocenskim prodom prekrita široka ravnina,
kjer prevladujejo veþinoma njive. Na stiku gozdnate terase z obdravsko ravnino so nastala
vsa veþja naselja od Velike Nedelje do Središþa ob Dravi (Belec in ost., 1996, str. 69).
Obmoþje predstavlja izdaten vir pitne vode, vendar je le-ta predvsem zaradi intenzivnega
25

Krajinski park Središþe ob Dravi je obmoþje habitatov redkih, ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, kjer
je nastal tipiþni obvodni ekosistem z izjemno biotsko pestrostjo. Doslej je bilo ugotovljenih 105 vrst ptic
gnezdilk, 15 vrst dvoživk, 9 vrst plazilcev in številni sesalci, med katerimi je najpomembnejša vidra, ki je
najbolj ogrožen sesalec v Evropi. Prav tako pa tu najdemo preko 30 vrst kaþjih pastirjev in veþ sto vrst
metuljev. Ta neokrnjen svet se je ohranil predvsem zaradi varne oddaljenosti naselij od reke in tako skoraj
dva kilometra široka poplavna loka predstavlja izjemno krajinsko podobo, tako v Sloveniji kot v Evropi.
Najveþje bogastvo reke je prav njen svobodni tok in neprestana reþna dinamika, ki stalno spreminja njeno
obliko (Krajinski park Središþe ob Dravi, 2010). Na našem obmoþju prouþevanja naj omenimo še dva
krajinska parka, in sicer Krajinski park Jeruzalemsko-Ormoške gorice (1.911 ha) in Krajinski park
Ljutomerski ribniki – Jeruzalemske gorice (1.346 ha).
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kmetijskega onesnaževanja že precej slabe kakovosti. Ravnica, ki se razteza vzdolž Drave
od zahoda proti vzhodu, predstavlja najlažji prehod med osrednjo Slovenijo in Panonsko
nižino. Zaradi tega je že v preteklosti pomenila pomembno prometno os obravnavanega
ozemlja.
3.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAýILNOSTI
Tudi v demografskem in gospodarskem razvoju obravnavanega obmoþja se
izkazuje izrazita dvojnost med ravninskim delom na eni strani, in terciarnim griþevjem na
drugi strani. Na podlagi tega izhodišþa bomo tudi predstavili družbenogospodarski razvoj
in znaþilnosti poselitve. Podana analiza strukture in gibanja prebivalstva po posameznih
popisih kaže na pretekli razvoj obmoþja in nam tako pomaga razumeti današnje stanje.
Prav tako pa napoveduje morebitne trende v prebivalstvenem razvoju v prihodnosti.
3.3.1. RAZVOJ IN ZNAýILNOSTI PREBIVALSTVA IN POSELITVE

Z demografskega vidika je bilo Mursko polje vedno gosteje naseljeno kot
griþevnato obrobje, vendar kljub agrarni prenaseljenosti zaradi ugodne socialnoposestne
strukture ni poznalo izdatnejše depopulacije in selitev v mestna središþa ali v tujino kot na
primer Prekmurje in Slovenske gorice. Prebivalstvo je po drugi svetovni vojni najhitreje
narašþalo v trikotniku med Stroþjo vasjo, Veržejem in Križevci, kjer je bil vpliv Ljutomera
na zaposlovanje tudi najveþji (Belec in ost., 1996, str. 57). Razvoj neagrarnih dejavnosti v
Ljutomeru je namreþ omogoþil zaposlitev sprošþene delovne sile iz kmetijstva v obliki
moþnih dnevnih migracij. Gravitacijski zaposlitveni vpliv Ljutomera je segel tudi v
Slovensko Medmurje in Ljutomerske gorice, v obþino Ormož in v sosednjo hrvaško obþino
ýakovec. Nekaj delovne sile iz tega obmoþja so pritegnili še Radenci, v manjši meri tudi
Gornja Radgona in Murska Sobota (Pokrajine in ljudje, 1998, str. 572). Bolj oddaljena in
manjša vaška naselja v zgornjem delu Murskega polja in griþevnati predeli so v povojnem
obdobju veþinoma prebivalstveno nazadovali. Obmoþje Spodnjega Murskega polja danes
obsega 11 naselij (od 44) obþine Ljutomer, v katerih živi kar 54 % vsega prebivalstva
obþine. Gospodarsko, kulturno, upravno in izobraževalno središþe širšega obmoþja
predstavlja mesto Ljutomer. S svojo suburbano okolico (Spodnji Kamenšþak, Stroþja vas,
Noršinci, Babinci) tvori jedro poselitve z okoli 5.000 prebivalcev (Statistiþni urad…,
2010). Nekateri novejši trendi kažejo, da se na raþun suburbanizacije že nekoliko poveþuje
prebivalstvo na griþevnatem obrobju polja, in hkrati zmanjšuje na sami ravnini in v mestu
Ljutomer.
Poselitev Vzhodnih Slovenskih goric z Ormoško Dobravo in Središkim poljem je
sorazmerno mlada. Zaradi pogostih madžarskih vpadov se je zaþela šele po letu 1200, ko
se je izoblikovala ogrsko–štajerska meja na þrti Središþe pri Dravi – Ljutomer – Radgona Borinje. Najprej je bilo poseljeno obrobje griþevja s širšimi dolinami, šele z razvojem
vinogradništva pa tudi slemena. Gre za obmoþje razložene poselitve s številnimi cerkvami
po vrhovih slemen, ob katerih so nastala znaþilna cerkvena naselja (Kog, Svetinje,…),
katerih jedro sestavljajo poleg cerkve in župnišþa še gostilna, trgovina, pošta, osnovna šola,
kulturni dom in dom gasilcev (Belec in ost., 1996, str. 74). Svojo prvotno odvisnost od
starejših naselij v ravnini kažejo ta naselja tudi v samem imenu, ki ga izvajajo iz imena
dolinskega naselja s pridevnikom »vrh« ali konþnico »šþak« (Radomeršþak nad
Radomerjem, Pavlovski vrh nad Pavlovci) (Krajevni leksikon…, 1937, str. 377). V samih
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dolinah med slemeni najdemo veþinoma samo posamezne gruþaste zaselke. Na razvoj
prebivalstva ob južnem in zahodnem robu Slovenskih goric je imel velik vpliv Ormož in
nekoliko bolj oddaljena Ptuj in Maribor (predvsem s svojim zgodnjim in moþnim
gospodarskim razvojem). Na splošno pa je bilo izseljevanje iz naselij nekdanje ormoške
obþine moþnejše, kot iz skrajnega vzhodnega roba Slovenskih goric in Murskega polja.
Odloþilnega pomena za dnevno migracijo v zaposlitvena središþa je bila predvsem leta
1860 zgrajena železniška proga od Pragerska proti Ptuju in Ormožu ter hiter razmah
avtobusnih povezav v šestdesetih in avtomobilizma v sedemdesetih letih (Pokrajine in
ljudje, 1998, str. 597).
Za celotne Slovenske gorice je vsekakor znaþilen veliko poþasnejši gospodarski in
prebivalstveni razvoj kot na ravnini. Kljub urbanizaciji in industrializaciji sosednjih
obmoþij so Slovenske gorice ostale dokaj dolgo pretežno agrarne in gosto poseljene. Velik
delež kmeþkega prebivalstva v Vzhodnih Slovenskih goricah (30 % leta 1991), še vedno
daje osnovno podobo pokrajini. So obmoþje pretežno majhnih kmeþkih gospodarstev,
velika zemljiška razkosanost pa zelo omejuje uporabo kmetijskih strojev. Okoli leta 1953,
ko je v Slovenskih goricah živelo najveþ prebivalcev, je hitra industrializacija v mestih
sprožila prvi val izseljevanja, ki je trajal do leta 1961. Veþinoma je zajel samo obmoþja v
neposredni okolici Ljutomera in Ormoža, medtem ko je njuno širše zaledje še vedno ostalo
moþno agrarno. Po letu 1981 je bilo število prebivalcev v Slovenskih goricah najnižje od
vseh povojnih popisov (Pokrajine in ljudje, 1998, str. 585). Veliko naselij je tudi danes
prebivalstveno ogroženih. Izjema so nekatere središþne vasi, naselja s pomembno
prometno lego ali lego blizu veþjega mestnega središþa, ki jim doseljenci z veþjim številom
otrok pomlajujejo starostno sestavo. Ta naselja postajajo ekonomsko neodvisna od bližnje
okolice in pripadajoþih zemljišþ, a so na drugi strani funkcijsko in socialno vse bolj
povezana z zaposlitvenimi središþi. Sicer pa je sistem središþnih krajev, ki bi lahko postali
žarišþa gospodarskega razvoja, na tem obmoþju še vedno slabo razvit. Odmiranje nekaterih
vasi in usihanje njihove agrarne funkcije se že kaže v propadanju starih domaþij, v
ozelenjevanju kmetijskih zemljišþ ter v ogozdovanju sadovnjakov in vinogradov.
Modernizacija kmetovanja ter preslojevanje v neagrarne poklice sta v sedanjem þasu v
mnoga kmeþka naselja vnesla tudi nekatere spremembe. Številne zidanice po vrhovih
slemen se vedno bolj spreminjajo v poþitniške hišice. V obdobju vstopa Slovenije v EU so
nekateri hrvaški državljani, zlasti na obmoþju Jeruzalemskih goric, prodali svoje vikende,
zidanice in vinograde. Kupili si jih v glavnem domaþini, ki so si vikende preuredili v
bivalne prostore.
Preglednica 4: Gibanje števila prebivalstva med leti 1961 in 2002 ter indeks staranja leta
2002.26
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Preraþun na obþine veljavne 1. 1. 2007.
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Moþnejši procesi urbanizacije in deagrarizacije so celotno pokrajino zajeli šele v
sredini 60. let. Širše obmoþje se zato še vedno sreþuje z nadpovpreþnim deležem kmeþkega
prebivalstva, nizkim naravnim prirastom, trajnim nazadovanjem in izrazitim staranjem
prebivalstva. Kljub temu je še vedno prisotna dokaj visoka gostota poselitve, ki za podobna
slabše gospodarsko razvita obmoþja z visokim deležem kmeþkega prebivalstva v Sloveniji
ni tako zelo znaþilna (Klemenþiþ, 1996). Geografi so že v preteklosti ugotavljali tudi
povezavo med gibanjem števila prebivalstva in oddaljenostjo od meje. V povpreþju naj bi
se število prebivalcev v zadnjih tridesetih letih poveþalo le v pasu tistih katastrskih obþin
na obmoþju štirih obþin, ki so oddaljene veþ kot deset kilometrov od državne meje (Horvat,
1993).
Na podlagi podatkov iz popisov prebivalstva od leta 1961 do leta 2002,
preraþunanih na današnji obseg posamezne obþine, je prebivalstvo na celotnem obmoþju v
obdobju od leta 1961 (samo v obþini Ljutomer od leta 1971 dalje) do leta 1991 upadalo.
Najveþje zmanjšanje na celotnem obmoþju lahko ugotovimo po letu 1971. Tako se je leta
1981 najbolj zmanjšalo število prebivalcev v naseljih na obmoþju obþine Ormož.
Prebivalstvo se je, z izjemo obþine Razkrižje, v vseh obþinah in s tem tudi na celotnem
obmoþju rahlo poveþalo šele leta 2002, vendar še vedno ni doseglo ravni iz leta 1971
oziroma leta 1961. Pregled po posameznih obþinah kaže, da v dinamiki gibanja
prebivalstva ni veþjih razlik in da celotno obmoþje zaradi upadanja in stagniranja
prebivalstva lahko uvrstimo med demografsko ogroženo. Obþini Ljutomer in Razkrižje sta
dosegli prebivalstveni višek v sedemdesetih letih, obþini Ormož in Središþe ob Dravi pa v
šestdesetih letih. Najmoþnejše upadanje prebivalstva je zaslediti v obþini Razkrižje in
Ormož, najmanjše pa v obþini Ljutomer. Obþina Razkrižje ima tudi najnižji indeks
spreminjanja števila prebivalstva za obdobje 2002/1961 in 2002/1991. Indeks spreminjanja
števila prebivalcev za obdobje 2002/1961 za obmoþje prouþevanja znaša 94,2 (za
Slovenijo 123,4). Veliko bližje povpreþju Slovenije je ta indeks za obdobje 2002/1991.
Rahel porast prebivalstva po letu 1991 je lahko tudi rezultat dejstva, da je mlado
prebivalstvo zaradi manjših možnosti zaposlitve v neagrarnih dejavnostih ostalo doma.
Indeks staranja prebivalstva27 je za naše obmoþje po popisu 2002 višji (104,8), kot
znaša povpreþje za Slovenijo (96,3). Starostna struktura obmoþja prouþevanja je v
primerjavi s Slovenijo zaradi tega dejstva zelo neugodna. Zaskrbljujoþi so predvsem trendi
hkratnega zmanjševanja števila prebivalstva in staranja prebivalstva. Še najbolj ugoden je
indeks staranja v obþini Ormož, kjer znaša 88,2. Vendar pa lahko na podlagi zastopanosti
posameznih starostnih skupin sklepamo, da se bo ta v prihodnosti dvignil tudi v tej obþini.
Skrajno neugodno starostno sestavo ima predvsem obþina Središþe ob Dravi, kjer po
visokem številu starega prebivalstva zelo izstopa zlasti naselje Središþe ob Dravi. V obþini
Razkrižje ima najvišji delež starega prebivalstva naselje Gibina. V obþini Ljutomer in
Ormož so naselja z najvišjim indeksom predvsem na obmoþju Slovenskih goric
(Strezetina, Dobrava,…) in tik ob slovensko-hrvaški meji (Presika, Slamnjak, Kog,
Laþaves,…). Tu prevladuje nadpovpreþni delež ostarelega kmeþkega prebivalstva, ki
demografsko moþno siromaši posamezna obmoþja. Visok indeks staranja je namreþ
pomemben kazalec negativnega socialnoekonomskega razvoja posameznega obmoþja.
Vsekakor napoveduje trend nadaljnjega zniževanja rodnosti. Ob nižji selitveni bilanci
lahko to dolgoroþno pomeni bistveno zmanjševanje števila prebivalcev posameznih naselij
in s tem celotne obþine. Ponovno se moþno þuti odsotnost veþjega gravitacijskega središþa,
27

Razmerje med prebivalci starimi 65 let ali veþ in prebivalci mlajšimi od 15 let.

31

ki bi ustvarilo zadostno število kvalitetnih delovnih mest. Prav zaradi tega se negativni
trendi depopulacije podeželskega prostora še nadaljujejo
Karta 3: Trend spreminjanja števila prebivalstva in indeks staranja.
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Karta 4: Izobrazbena in zaposlitvena sestava prebivalstva leta 2002.

Na razvoj posamezne obþine in celotne regije pomembno vpliva tudi izobrazbena
sestava prebivalstva.28 Kljub zaupnosti podatkov29 lahko ugotovimo, da je v vseh štirih
obþinah nižji delež oseb s srednješolsko in višjo (visoko) izobrazbo, kot znaša slovensko
povpreþje. Obþine izstopajo po nadpovpreþnem deležu prebivalstva, ki ima konþano samo
osnovno šolo. Najboljšo izobrazbeno sestavo izkazuje obþina Ljutomer. Najslabšo
28

Prebivalci stari nad 15 let po popisu v letu 2002.

29

Zaradi zaupnosti podatkov (premajhno število oseb) štiri kategorije v popisu niso navedene.
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izobrazbeno sestavo prebivalstva ima obþina Razkrižje; v primerjavi z obþino Središþe ob
Dravi ima predvsem nižji delež prebivalcev s konþano srednjo šolo. Za celotno obmoþje je
zelo problematiþno predvsem izseljevanje mlajšega in izobraženega prebivalstva, ki v
domaþi regiji ne najde ustreznih delovnih mest.
3.3.2. NARODNA SESTAVA PREBIVALSTVA

Prisotnost hrvaškega prebivalstva v slovenskih obmejnih obþinah, vzdolž
slovensko-hrvaške meje je za razvoj, zlasti lokalnih þezmejnih odnosov lahko zelo
pomembna. Zaradi poznavanja jezika, kulture ter sorodstvenih in gospodarskih stikov na
obeh straneh meje je lahko vþasih kljuþen povezovalni element in pospeševalec hitrejšega
razvoja obmejnega prostora. Glede na lokacijo poselitve loþimo dva tipa njihovega
priseljevanja: v mestna naselja so se usmerjali predvsem zaradi možnost zaposlitve in
priseljevanje v bližnji obmejni pas (Zupanþiþ, 1996). Hrvati so se na bližnja obmejna
obmoþja veþinoma priseljevali iz sosednjih obmejnih hrvaških naselij v obliki bolj ali manj
stalnih migracij. Njihova poselitev obmejnega pasu je dokaj razpršena in vezana predvsem
na podeželski prostor. Tu prihaja do bolj intenzivnih neposrednih socialnih stikov s
slovenskim prebivalstvom, kot na primer v veþjih mestih. Prav zaradi tega je asimilacija in
adaptacija tega dela priseljenega hrvaškega prebivalstva lahko zelo hitra, tako da se skoraj
ne razlikuje od veþinskega prebivalstva. Pri motivih za njihovo priselitev gre pogosto za
posamezne migracije, ki so povezane s poroko. Spet drugi hrvaški migranti imajo, zaradi
dolgoletnega prepletanja prebivalstva, med Slovenci sorodnike ali pa gre vsaj deloma tudi
za priseljence z obmoþij, kjer se je ali pa se še vedno del prebivalstva opredeljuje kot
slovensko (na primer Štrigova)(Repolusk, 1996).
Grafikon 1: Spreminjanje deleža hrvaškega prebivalstva med leti 1961-1991.
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Na podlagi popisov prebivalstva med leti 1961 in 1991 (natanþnih podatkov za leto
2002 nismo pridobili), lahko ugotavljamo tudi spreminjanje deleža hrvaškega prebivalstva
na obmoþju prouþevanja. Delež Hrvatov na obravnavanem obmoþju je leta 1991 znašal
2,11 %, kar je manj kot leta 1981 (2,63 %) in leta 1971 (2,41 %). To je podobno trendu
spreminjanja deleža hrvaškega prebivalstva v Sloveniji, ki je prav tako leta 1981 dosegel
svoj višek (2,93 %). Sicer pa je bil delež hrvaškega prebivalstva na obmoþju starih obþin
Ljutomer in Ormož z izjemo leta 1961 (2,03 %), v vseh naslednjih popisih pod slovenskim
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povpreþjem. Do najveþjega odstopanja od slovenskega povpreþja je prišlo leta 1991. V
stari obþini Ormož je v popisnem obdobju 1961-1991 (z izjemo leta 1981) živelo veþ
Hrvatov, kot na obmoþju stare obþine Ljutomer.
Glede na zmanjšano število Hrvatov v Sloveniji po popisu iz leta 200230, je njihov
delež moþno upadel tudi v vseh obmejnih obþinah. Že v zaþetku 90. let se je, v þasu
politiþne krize in nastajanja novih držav, zaþel poveþevati delež obmejnega prebivalstva, ki
se je opredeljeval za Slovence. To je bilo tudi kasneje deloma povezano tudi z nekaterimi
ugodnostmi pri zaposlovanju in samem prehajanju meje. Po ocenah naj bi leta 2002 na
obmoþju stare obþine Ormož znašal delež hrvaškega prebivalstva 1,75 %, na obmoþju stare
obþine Ljutomer pa 1,97 %. To pomeni minimalno zmanjšanje za obþino Ljutomer v
primerjavi z letom 1991, ter najnižji delež Hrvatov v obþini Ormož po letu 1961.
Podrobnejša raziskava o prisotnosti Hrvatov po posameznih naseljih na našem
obmoþju prouþevanja je bila opravljena za leto 1991.
Preglednica 5: Število in delež Hrvatov po narodnostnem opredeljevanju in po maternem
jeziku leta 1991.
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Vir. Kržišnik Bukiü, 1997

Na podlagi zgornjih podatkov, je leta 1991 najveþ Hrvatov živelo v obþini
Razkrižje. Tu izstopa predvsem visok delež opredeljenih za Hrvate po maternem jeziku
(12,09 %). Tega leta je najveþ Hrvatov glede na narodnostno opredelitev živelo v naseljih
Gibina in Vešþica; v naseljih Razkrižje in Gibina se je najveþ prebivalstva opredelilo za
Hrvate na podlagi maternega jezika. Tudi obþina Središþe ob Dravi, kot izrazito obmejna
obþina, moþno izstopa po visokem deležu hrvaškega prebivalstva. Najveþ jih je leta 1991
živelo v naselju Središþe ob Dravi. Leta 1991 je imela tudi nova obþina Ormož višji delež
hrvaškega prebivalstva, þe jo primerjamo z novo obþino Ljutomer.
3.3.3. DRUŽBENOGOSPODARSKA STRUKTURA OBMOýJA

Središþa razvoja na obravnavanem obmoþju so tudi danes predvsem obþinska in
upravna središþa. V njih je skoncentriranih veþino delovnih mest in dejavnosti terciarnega
in kvartarnega sektorja. Z izjemo Ormoža in Ljutomera so ostala centralna naselja precej
slabše razvita in ne omogoþajo zaposlitve za vse okoliške prebivalce. Že v preteklosti je bil
razvoj osredotoþen zlasti na ravninski svet ob Muri in Dravi. Relativno dobro urbanizirana
dolinska in ravninska obmoþja se širijo zlasti na obronkih Slovenskih goric, in sicer od
Ormoža do Središþa ob Dravi ter na Murskem polju med Križevci, Veržejem in
30

Leta 1991 je bilo v Sloveniji 52.876 Hrvatov (2,76 %), leta 2002 pa le še 35.642 (1,81 %). Podatki za leto
2002 kažejo tudi na to, da je ta delež celo nižji od tistega iz leta 1961 (1,97 %).
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Ljutomerom. Na drugi strani pa obsežna periferna obmoþja, zlasti v Vzhodnih
Ljutomersko-Ormoških goricah, izstopajo po depopulaciji in prvih znakih razkroja
kulturne pokrajine.
Družbenogospodarski razvoj po drugi svetovni vojni kaže na to, da je bilo celotno
obmoþje praktiþno povsem neindustrializirano. Še leta 1931 je bil delež kmeþkega
prebivalstva v Vzhodnih Slovenskih goricah kar 88,9 % in se do leta 1953 ni bistveno
spremenil. Šele v šestdesetih in sedemdesetih letih se je ta delež zaþel nekoliko hitreje
zniževati. Zlasti stara obþina Ormož je vseskozi imela izredno visok delež aktivnih v
kmetijstvu. Ta je bil tudi na obmoþju stare obþine Ljutomer precej nad slovenskim
povpreþjem. Zakasnela in poþasna industrializacija obmoþja v 60., 70. in 80. letih 20.
stoletja je potekala predvsem pod vplivom širših agrarnih potencialov, ves þas je bila na
voljo tudi cenena in v glavnem nekvalificirana delovna sila. Ti dejavniki so omogoþili
razvoj živilske in usnjarske industrije, nastanek proizvodnje pijaþ in krmil na obmoþju
Ormoža in Ljutomera. Z razvojem neagrarnih dejavnosti v Ljutomeru in v nekaterih
manjših krajevnih središþih v njegovi okolici, se je možnost zaposlitve še nekoliko
poveþala. V šestdesetih letih je tudi Ormož ob opekarni in žagi dobil nekatere nove
industrijske panoge. Najveþja je bila leta 1979 zgrajena tovarna sladkorja, ki je privabila
delovno silo tudi iz sosednjih hrvaških obþin ýakovec in Varaždin (Pokrajine in ljudje,
1998, str. 602). Vendar pa skromna industrija kmalu ni mogla zaposliti presežkov delovne
sile, ki so se pojavili ob deagrarizaciji podeželja. Prebivalstvo se je zato zaþelo dnevno
voziti v veþja in bolj oddaljena industrijska središþa, ali pa so se tja oziroma v tujino tudi
izselili.
Preglednica 6: Delež aktivnih v industriji in kmetijstvu od vsega aktivnega prebivalstva v
obdobju 1961-1991.31
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Vir: Slavec, 1996; Statistiþni urad…, 2010

Pomembno za gospodarski razvoj tega obmoþja in za prepreþevanje odseljevanja je
bilo zlasti naþrtno ustanavljanje manjših industrijskih obratov, ki so imeli sedež matiþnega
podjetja zunaj regije. Pri tem mislimo na tekstilno in usnjarsko industrijo, ki je zaposlila
odveþno in do tedaj težko zaposljivo žensko delovno silo. V vsem povojnem obdobju je do
leta 1989 število industrijskih delavcev v obþinah Ormož in Ljutomer narašþalo. Število
zaposlenih v industriji se je najbolj poveþalo v þasovnem obdobju 1948-1960 in v obdobju
1975-1980. Delež aktivnih v industriji (od vsega aktivnega prebivalstva) je bil leta 1961 na
obravnavanem obmoþju samo 5,8 % (v Sloveniji 29,1 %), kar potrjuje izjemno nizko
stopnjo industrializacije. Pomen industrije se je zaradi zapoznele industrializacije krepil
vse od 90. let 20. stoletja. Tudi leta 1991 je bil delež aktivnega industrijskega prebivalstva
(26,8 %) še vedno pod slovenskim povpreþjem (35,7 %) (Slavec, 1996). Ormoška obþina
je kot najslabše industrializirana izstopala tudi v slovenskem merilu. Po letu 1989, ko je
31

Podatki se nanašajo na obseg nekdanjih velikih starih obþin Ormož in Ljutomer.
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industrija zaposlovala najveþ delavcev, se je njihovo število zaþelo naglo zmanjševati. Te
trende je vseskozi spremljal nadpovpreþen delež aktivnih v kmetijstvu, kar je povezano z
agrarno prenaseljenostjo in usmerjenostjo obmoþja v kmetijsko proizvodnjo.
Na podlagi popisa iz leta 2002 predstavljamo zaposlitveno sestavo prebivalstva na
obmoþju prouþevanja. Delež aktivnega prebivalstva32 od vsega prebivalstva ne odstopa
veliko od slovenskega povpreþja. Najnižji, in pod državnim povpreþjem, je v obþinah
Razkrižje (45,9 %) in Središþe ob Dravi (46,6 %). Podatki o deležu delovno aktivnega
prebivalstvu so najnižji na obmoþju obþine Ljutomer in Razkrižje, kar je povezano tudi z
nadpovpreþno brezposelnostjo. Za obmoþje prouþevanja je nasploh znaþilen nadpovpreþno
visok delež brezposelnega prebivalstva (14,6 %). Kot smo ugotovili, je ta najvišji v obþini
Ljutomer (19,1 %) in Razkrižje (18,5 %), kar je predvsem posledica propada in
prestrukturiranja številnih delovno intenzivnih industrijskih podjetij na tem obmoþju.
Preglednica 7: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu po obþinah leta 2002.33
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Vir: Statistiþni urad…, 2010

Pregled zaposlenih po dejavnostih nam za celotno obmoþje še vedno kaže zelo
visok delež delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v kmetijskih dejavnostih (11,4 %),
ki skoraj dvakratno presega državno povpreþje (4 %). V tem pogledu izstopata predvsem
obþini Središþe ob Dravi (14,0 %) in Ormož (13,5 %). Nerazvitost teh dveh obþin se tako
kaže tudi v znatni agrarni aktivnosti prebivalstva, še vedno širokem ekonomskem položaju
kmetijstva ter pomanjkanju zaposlitvenih možnosti na obmoþju obþin. Pogosto prav
neugodna struktura delovnih mest v nekmetijskih dejavnosti vpliva na zadrževanje agrarne
strukture posameznega obmoþja. To pa lahko povežemo še s slabo oziroma podpovpreþno
kvalifikacijsko strukturo in nizko izobrazbeno ravnjo prebivalstva ter s slabimi
dohodkovnimi rezultati številnih podjetij. Precej manjše so razlike med obþinami v deležu
zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih, vendar so povsod nad slovenskim povpreþjem. Ta
delež najbolj prevladuje v obþini Razkrižje (45,6 %). Lahko pa na našem obmoþju
prouþevanja izpostavimo relativno nizke deleže zaposlenih v storitvenih dejavnostih. Ta
delež za celotno obmoþje znaša 39 %, medtem ko je državno povpreþje 52,7 %. Najbolj v
tem pogledu zaostajata obþini Središþe ob Dravi (34,3 %) in Razkrižje (36,6 %). Na
obmoþju vseh štirih obþin torej še vedno moþno izstopa agrarna funkcija, vendar pa
nadaljnji razvoj ne bo mogoþ brez zmerne industrializacije. Ta bi se lahko navezovala na
32

Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo in registrirane brezposelne osebe.
Delovno aktivno prebivalstvo so zaposlene in samozaposlene osebe, ki so starejše od 15 let in ki niso dijaki,
študentje, upokojenci, gospodinje, invalidi ali osebe na prestajanju kazni.

33

Preraþun na obþine veljavne 1. 1. 2007.
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neposredno bližino kmetijske proizvodnje in kvalificirano brezposelno delovno silo. Prav
takšen pristop pri mehþanju razvojnega zaostanka za slovenskim povpreþjem, bi omogoþil
dvig in veþjo specializacijo kmetijske proizvodnje ter poveþanje dohodkov iz kmetijstva. Z
vidika države bi to lahko pomenilo predvsem bolj zanesljivo oskrbo slovenskega trga z
domaþimi kmetijskimi pridelki in živilskimi izdelki.
Na podroþju storitvenih dejavnosti poskušajo obþine bolj ali manj uspešno razvijati
razliþne oblike turizma in z njim povezane dejavnosti. Ugotavljamo, da ima obmoþje
raznolike razvojne potenciale prav na tem podroþju, ki pa jih bo potrebno z bolj celovito
skupno strategijo vseh štirih obþin še bolj ustrezno izpostaviti in razvijati. Bogata naravna
in kulturna dedišþina, bližina že uveljavljenih turistiþnih destinacij, tradicija vinogradništva
in sadjarstva ter bližina državne meje s Hrvaško in Madžarsko so tiste priložnosti, ki jih
obmoþje lahko izkoristi za trženje lastne turistiþne ponudbe. Obmoþje je zaradi raznolikosti
reliefa in relativno ohranjenega naravnega okolja primerno tudi za razvoj kolesarstva,
pohodništva in drugih oblik aktivnega preživljanja prostega þasa. V ta namen so se že
oblikovale posamezne tematske poti (vinske ceste, pešpoti, planinske, kolesarske in uþne
poti) in turistiþne cone. Prav takšen pristop pa kljub meji lahko odpira možnosti za
þezmejno sodelovanje in povezovanje. V prihodnosti bo potrebno še veþ investirati v
razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (vinotoþi, izletniška in turistiþna dejavnost,
domaþa obrt,…). Podeželski turizem bi lahko omogoþil njihov obstoj in lažje preživetje.
Tako bi se ohranila tudi poselitev in znaþilna podoba kulturne pokrajine.
Povezovalna vloga prometnega omrežja na obravnavanem obmoþju, je zaradi
njegovega obmejnega položaja zelo pomembna. Najpomembnejša prometnica je avtocesta
Maribor - Vuþja vas – Pince, ki funkcionalno navezuje vso ostalo prometno omrežje v
okolici. Pomembna pridobitev za južno in zahodno obrobje Slovenskih goric je še
nezgrajeni podravski avtocestni krak Slivnica – Hajdina – Gruškovje – Zagreb.34 Ptujskoormoška prometna smer je bila že v preteklosti namenjena cestnemu in železniškemu
povezovanju Spodnjega Podravja s ýakovcem in Varaždinom. Z vzpostavitvijo državne
meje je ta smer nekoliko izgubila na pomenu. Regionalno omrežje cest predstavljata
regionalni cesti Ptuj – Ormož - Ljutomer – Murska Sobota in Ljutomer – Radenci – Gornja
Radgona – Maribor. Vzhodne Slovenske gorice so se zaþele nekoliko prometno odpirati
šele leta 1890, ko je bila zgrajena železnica med Radgono in Ljutomerom, in leta 1924 z
železniško progo med Mursko Soboto, Ljutomerom in Ormožem. Ker nimajo prometnega
vozlišþa, kot je na primer Lenart v zahodnem delu goric, so naselja povezovali s cestami v
sosednjih ravninah. V tem prizadevanju je bila najpomembnejša zgraditev regionalne ceste
med Ljutomerom in Ormožem v osemdesetih letih. Številne so lokalne ceste, ki
zagotavljajo boljšo dostopnost velikega števila bolj odroþnih in po prebivalstvenem ter
zaposlitvenem potencialu izredno šibkih naselij. Dostopnost do lokalnih cest je razmeroma
ugodna, vendar pa razvejano omrežje lokalnih cest še vedno ni ustrezno povezano z
regionalnim omrežjem. Na vinorodnih obmoþjih Ljutomersko-Ormoških goric so nekatere
lokalne ceste in delno regionalne ceste povezane tudi v vinsko – turistiþne ceste (Lokalna
razvojna…, 2008).35
34

V celoti naj bi bil ta krak zgrajen do leta 2012 in s tem se bo vkljuþil v pyhrnsko smer (skozi Slovenijo
poteka od meje z Avstrijo pri Šentilju). Z avtocesto med Slivnico in Draženci so dokonþane približno tri
petine kraka Slivnica - Gruškovje. Manjka še odsek med Draženci in Gruškovjem, naþrtovan v dolžini
približno 14 km.
35

Ormoška vinska turistiþna cesta poteka v prvem kraku od Ormoža prek Dobrave, Kogla, Strezetine in
Stanovšþaka na Runeþ, od tam pa skozi Žvab do Pršetincev. Nato nadaljuje pot preko Koraþiškega vrha þez
Senik, Sodinskega vrha in Drakšl k Veliki Nedelji. Ta krak je dolg okrog 30 km. Drugi krak vinske ceste se
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4. PRAVNI IN POLITIýNI VIDIKI UREDITVE IN UPRAVLJANJA MEJE
Posamezne države so z vstopom v EU del svoje suverenosti prenesle na višjo
nadnacionalno raven, da tako lažje združujejo in ustvarjajo veþjo skupno moþ in vplivnost,
kot þe bi vsaka od držav þlanic delovala sama zase. Številne pravno zavezujoþe pogodbe,
skupne politike, proraþun ter skupne akcije in programi (od raziskovalnih do socialnih) jim
namreþ omogoþajo, da na nekaterih podroþjih skupnega delovanja veliko bolj uþinkoviteje
uresniþujejo številne prednostne razvojne cilje in naloge EU, kot bi jih lahko sicer
(Slovenija in Evropska unija…, 2003, str. 4). To velja tudi za podroþje predvsem politiþno
pogojenega in pravno zavezujoþega omejevanja evropskega schengenskega prostora, ki se
izvaja na podlagi schengenskih doloþil in standardov.
Že z nastankom EU s Pogodbo o Evropski uniji, ki je bila podpisana 7. februarja
1992 v Maastrichtu in zaþela veljati 1. novembra 1993, je prvotno izkljuþno ekonomska
evropska integracija, ki je temeljila na notranjem trgu (v najožjem smislu ga oznaþujejo
štiri svobošþine: prost promet blaga, oseb, storitev in kapitala) prerasla v politiþno
nadgradnjo. Le-ta je sodelovanje med državami þlanicami razširila tudi na podroþje skupne
zunanje in varnostne politike ter na podroþje pravosodja in notranjih zadev (Pravni red,
2010). Vse bolj je postajalo jasno, da meje med državami þlanicami EU zaradi vedno
veþjega sodelovanja med njimi predstavljajo prevelike, a ne nepremostljive ovire. Tako je
ideja o odpravi notranjih meja in vzpostavitev enotne zunanje meje držav þlanic dobivala
vedno veþ podpore.36
4.1. SCHENGENSKI PRAVNI RED (Schengen acquis)
Schengenski pravni red v prvi vrsti predstavlja predvsem uresniþevanje enega
izmed naþel EU, to je prostega prehajanja notranjih meja oziroma meja med samimi
državami þlanicami schengenskega obmoþja.37 Po drugi strani pa vsebuje tudi ukrepe,
mehanizme in tehniþne režime, ki urejajo prehajanje zunanjih schengenskih meja ter
vije iz Podgorcev na Cvetkovski vrh in preko doline Bresnice na Zamušanski vrh. Dolg je okoli 10 km in se
navezuje se na Jeruzalemsko vinsko cesto. Jeruzalemska vinska turistiþna cesta se zaþne v Ormožu in naprej
v Ivanjkovce, kjer se pot nadaljuje skozi Svetinje do Jeruzalema, nato skozi Miklavž pri Ormožu na Kog.
Tam se obrne nazaj proti Miklavžu in pripelje v Ormož (Vinsko - turistiþne ceste, 2010).
36

Vodilno vlogo na podroþju odpiranja meja v Evropi sta prevzeli Francija in Nemþija. Prvi korak je bil
storjen že s sporazumom iz Saarbrückna iz leta 1984. To je bilateralni »Sporazum med Francijo in Zvezno
republiko Nemþijo o postopni ukinitvi osebnih kontrol za državljane držav þlanic Evropske skupnosti in
poenostavitvi þezmejnega prometa blaga na skupnih mejah« (Burian, 1999). S tem sporazumom je bil
dogovorjen zaþetek postopka o postopni odpravi mejnih kontrol na nemško-francoski meji. Simbol tega
sporazuma je bil »zeleni E« (oznaka E na avtomobilih in tovornjakih iz držav podpisnic sporazuma), kar je
bistveno olajšalo mejno kontrolo na avtocestah in deželnih cestah. K omenjenima državama so kasneje
pristopile še države Beneluksa, ki so 14. junija 1985 skupaj podpisale prvi schengenski sporazum (Mihovec,
2007).
37

Prvo obliko povezovanja držav na podroþju prostega prehoda oseb predstavlja Nordijska unija potnih
listov, ki so jo leta 1957 ustanovile Danska, Finska, Norveška, Švedska in Islandija. Omenjene države so
ukinile kontrolo potnih listov na medsebojnih notranjih mejah (Nordic Passport Union, 2010). Podobno je
leta 1960 Beneluška konvencija zagotovila svobodo gibanja oseb znotraj držav Beneluksa in premestitev
kontrole oseb na zunanje meje ozemlja Beneluksa. Z njo je bila odpravljena notranja meja in uveljavljen
enoten vizni režim na zunanji meji Belgije, Nizozemske in Luksemburga. ýe upoštevamo še sporazum iz
Saarbrückna iz leta 1984, so vse tri oblike povezovanja držav na podroþju prostega prehoda oseb
predstavljale dobro izhodišþe za podpis kasnejših schengenskih sporazumov.
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bivanje tujcev v državah þlanicah schengenskega obmoþja. Najpomembnejši ukrep
schengenskega pravnega reda na podroþju krepitve varnosti na zunanjih mejah EU je
zahteva, da morajo vse države þlanice na svojih zunanjih mejah EU zagotoviti opravljanje
ustreznih kontrol in izvajati uþinkovit mejni nadzor. Ta preverjanja in kontrole morajo biti
dovolj stroge, da ustavijo nezakonito priseljevanje, tihotapljenje drog in druge nezakonite
dejavnosti (Pogosta vprašanja…, 2010).
Schengenski pravni red (Schengen acquis) predstavlja zbirka veljavnih pravnih
doloþb, ki vkljuþujejo: Schengenski sporazum iz leta 1985; Konvencijo o izvajanju
Schengenskega sporazuma iz leta 1990; pristopne protokole, sklenjene z Italijo, Španijo,
Portugalsko, Grþijo, Avstrijo, Dansko, Finsko in Švedsko; sporazume z Norveško,
Islandijo in Švico; posebna sporazuma z Veliko Britanijo in Irsko ter sklepe in izjave, ki so
jih sprejeli schengenski organi. Veþ teh doloþb so po potrebi spremenili in nadomestili
naknadni zakonodajni instrumenti EU. Schengenski pravni red je bil z Amsterdamsko
pogodbo38 leta 1999 vkljuþen v okvir pravnega reda EU, saj so bili podobni sporazumi prej
sklenjeni zgolj na medvladni oziroma na mednarodni ravni (Dovžan, 2000). Ko danes
govorimo o schengenskem režimu mislimo predvsem na pravni red vpeljan z uveljavitvijo
dveh mednarodnih sporazumov sklenjenih v vinorodni luksemburški vasici Schengen ob
reki Mosel, in sicer Schengenski sporazum iz leta 1985 ter Schengenska konvencija iz leta
1990.39 Ime te vasice je danes nekakšen sinonim za osnovni cilj izražen v teh dveh
mednarodnih pogodbah, to je odprava mejnega nadzora na skupnih notranjih mejah
schengenskih držav þlanic in krepitvi varnosti na zunanjih mejah EU (Schengenski pravni
red, 2010).
Prvi sporazum, Sporazum med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne
republike Nemþije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, so
14. junija 1985 podpisale Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Nemþija in Francija. Te
države so se za odpravo mejnih kontrol odloþile predvsem zato, da bi zagotovile hitrejši in
uþinkovitejši pretok oseb. Sporazum je predvideval kratkoroþne ukrepe za zmanjševanje
mejne kontrole, okrepljeno sodelovanje med policijskimi in carinskimi organi držav þlanic
(zlasti v boju zoper kriminal) in vzpostavitev skupnih kontrolnih mest (Sporazum med
vladami držav…, 2010). Ta sporazum se v strokovnih krogih pogosto imenuje tudi
Schengenski sporazum ali Schengen I.
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Z uveljavitvijo Amsterdamske pogodbe (podpisana je bila 2. oktobra 1997, veljati je zaþela 1. maja 1999)
je podroþje nadzora državne meje postalo del pravnega reda EU (na podlagi protokola k Amsterdamski
pogodbi, imenovanega »Protokol o vkljuþitvi schengenskega pravnega reda v pravni okvir EU«). Do
uveljavitve Amsterdamske pogodbe þlanstvo v EU in izvajanje doloþb schengenskega pravnega reda ni bilo
medsebojno pogojeno, zaradi þesar ni bilo obvezno, da so ga vse države þlanice EU tudi sprejele. Del vsebine
schengenskih sporazumov je tako pristal v I. stebru (skupna vizumska politika, azilna politika, imigracije,...),
del pa v III. stebru EU, in sicer tisti del, ki se nanaša na policijsko sodelovanje in sodelovanje sodnih organov
držav þlanic (Mihovec, 2007, str. 119). S tem je EU prviþ pridobila obširne pristojnost za sprejemanje
predpisov na podroþju mejne kontrole, priseljevanja, viznih zadev, azila in policijskega sodelovanja. Dobila
je pravico izdajati neposredno veljavne pravne akte na omenjenih podroþjih. Ta pogodba eksplicitno doloþa,
da morajo bodoþe þlanice v popolnosti in brez izjeme prevzeti tako imenovan schengenski pravni red in temu
ustrezno bodo morale sposobne opravljati nadzor na svojih zunanjih mejah (Amsterdamska pogodba, 1997).
39

Oba navedena sporazuma sta sestavni del schengenskega pravnega reda, ki pa je del evropskega pravnega
reda in velja po vsej EU, razen na obmoþju Velike Britanije in Irske. Slednji sta na lastno zahtevo izvzeti iz
schengenskega obmoþja, vendar sodelujeta v schengenskem sistemu na podroþju policije in sodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah, v boju proti drogam in v SIS-u. Doloþbe schengenskega pravnega reda
izvajajo tudi Islandija, Norveška in Švica, ki sicer niso þlanice Unije, ampak Evropskega gospodarskega
prostora (Vladni portal…, 2010).
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Implementacijski dokument, ki omogoþa izvedbo ciljev Schengenskega sporazuma
je bil sprejet kasneje. Ta dokument oziroma sporazum ima uradni naziv Konvencija o
izvajanju schengenskega sporazuma med vladami držav Gospodarske unije Beneluks,
Zvezne republike Nemþije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih
mejah. Podpisan je bil 19. junija 1990 in je znan tudi pod imenom Schengenska konvencija
(Schengenski izvedbeni sporazum ali Schengen II). Predstavlja. konkretizacijo in
nadgradnjo prvega schengenskega sporazuma iz leta 1985 (Vladni portal…, 2010).
Konvencija je odpravila notranje meje držav podpisnic in ustvarila eno samo zunanjo
mejo, na kateri se v skladu z enotnimi skupnimi pravili izvaja nadzor nad imigracijo.
Sprejeta so bila skupna pravila o vizah, pravici do azila in o mejnih kontrolah na zunanjih
mejnih prehodih. Ta so omogoþila prosto gibanje znotraj držav podpisnic, ne da bi ogrozila
javni red in varnost (Razvoj schengenskega obmoþja, 2010). Konvencija se je v praksi
uveljavila marca 1995. Šele z njeno uveljavitvijo je bila dokonþno rešena dotedanja dilema
glede ukinitve mejnih kontrol na notranjih mejah za vse, ki te meje prestopajo, torej tudi za
državljane tretjih držav40, glede þesar þlanice do tedaj niso bile enotne.
Pomembnejši ukrepi, ki so jih sprejele þlanice »schengenske skupine«:
¾ ukinjeni pregledi na skupnih mejah, ki jih nadomestijo pregledi na zunanjih mejah;
¾ skupna pravila za prehajanje zunanjih meja, enotna pravila in postopki za kontrole;
¾ loþevanje potnikov, ki prihajajo na letališþa, na tiste, ki potujejo znotraj
schengenskega obmoþja, in tiste, ki prihajajo iz tretjih držav;
¾ usklajena pravila o vstopu v države in vizah za kratkoroþno bivanje;
¾ administrativna koordinacija pri nadzoru mej (uradniki za zveze, usklajevanje
navodil in usposabljanje zaposlenih);
¾ opredelitev vloge prevoznikov pri boju proti nezakonitemu priseljevanju;
¾ obvezna prijava za vse nedržavljane EU, ki preþkajo notranje meje;
¾ oblikovanje pravil za prosilce za azil (Dublinska konvencija41, ki jo leta 2003
zamenja Dublinska uredba – Dublin II);
¾ doloþitev pravic þezmejnega nadzora in policijskega zasledovanja prek notranjih
meja schengenskih držav;
¾ izboljšanje pravnega sodelovanja za hitrejši sistem izroþanja in širjenja informacij o
izvrševanju sodb v kazenskih postopkih;
¾ vzpostavitev schengenskega informacijskega sistema (SIS) (Razvoj schengenskega
obmoþja, 2010).
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Leta 2001 je Svet EU sprejel uredbo, ki vsebuje seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu
zunanjih meja držav þlanic imeti vizume za kratkoroþno prebivanje, in tretjih držav, katerih državljani so
oprošþeni te zahteve. Na podlagi schengenskega pravnega reda se lahko namesto vizuma enakovredno
uporabljata dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala schengenska država þlanica, in potna listina. Tako se
državljanu tretje države, ki predloži potni list in veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala
schengenska država þlanica, dovoli vstop v drugo schengensko državo þlanico brez vizuma. To naþelo
enakovrednosti ne velja za dovoljenja za prebivanje, ki jih izdata Velika Britanija in Irska, saj ti državi ne
uporabljata teh doloþb schengenskega pravnega reda. S schengenskim vizumom za državljane tretjih držav
lahko vstopite v eno državo in se prosto gibljete po celotnem schengenskem obmoþju, saj so kontrole na
notranjih mejah odpravljene. Kljub temu je potrebno paziti, da je vizum izdan za celotno schengensko
obmoþje. V kolikor je omejen na posamezno državo ali skupino držav, je gibanje – kljub temu, da ni kontrol
na notranjih mejah - omejeno le na te države. Obmoþje veljavnosti vizuma je navedeno na vizumski nalepki
(Pogosta vprašanja…, 2010).
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Dublinska konvencija iz leta 1990 je postavila temelje skupni azilni politiki EU. Leta 2003 so bile z uredbo
Dublin II doloþene podrobnosti vseevropskega sodelovanja, s katerimi se doloþa država þlanica, ki je
odgovorna za obravnavanje vloge za dodelitev azila.
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Vsi pravni akti, ki sestavljajo schengenski pravni red imajo razliþno moþ veljave.
Schengensko pravo je sicer po svoji naravi mednarodno pravo, ki ga države þlanice s
posebnim aktom sprejmejo v svoj pravni red, s þimer postane tudi zavezujoþ. Odnos
schengenskega prava do notranjega prava je odvisen predvsem od ureditve posamezne
države, dejansko pa je v vseh državah njihova pravna moþ enaka ali celo veþja od zakona
(Dovžan, 2000). Tako tudi vzpostavljanje in uveljavljanje schengenskih sporazumov in
standardov na slovensko-hrvaški meji pomeni predvsem trdno in jasno zakonsko podlago
za delovanje ustrezne infrastrukture in režima v obmejnem pasu, ki je predvsem v funkciji
zagotavljanja veþje varnosti za »schengensko Evropo«.
4.1.1. PROGRAMI DELOVANJA NA PODROýJU PROSTEGA PRETOKA LJUDI,
BLAGA, STORITEV IN KAPITALA V EU

V EU postaja sodelovanje na podroþju pravosodja in notranjih zadev, zaradi ciljev
na podroþju prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala, vedno bolj naþrtno in
pomembno. Prav zato je potrebno omeniti nekaj pomembnih programov, ki v evropskem
prostoru urejajo tudi to podroþje.
Že eden od ciljev Amsterdamske pogodbe je izpostavil postopno oblikovanje
prostora, kjer vladajo svoboda, varnost in praviþnost. To podroþje je zato v naslednjih letih
postalo eno najbolj dinamiþnih in hitro razvijajoþih se podroþij v EU. Razmere v širši
mednarodni skupnosti (predvsem pojav mednarodnega terorizma in organiziranega
kriminala), so države þlanice na nek naþin prisilile na postopno poglobljeno integracijo
tudi na tem podroþju. Tako je bil na izrednem zasedanju Evropskega sveta v finskem
mestu Tampere leta 1999 potrjen tako imenovani Program iz Tampereja. V njem so med
drugim bili sprejeti tudi kriteriji za nadzor zunanjih meja EU, ki so zahtevali, da je
organizacija, ki opravlja nadzor profesionalna in ustrezno specializirana. Gre dejansko za
prvi veþletni program na podroþju pravosodja in notranjih zadev, ki se nanaša na þasovno
obdobje 1999-2004. V programu so bile postavljene kljuþne prednostne naloge na štirih
podroþjih: oblikovanje enotne azilne in migracijske politike, harmoniziran in usklajen
nadzor na mejah ter tesnejše policijsko in pravosodno sodelovanje, ki temelji na
medsebojnem zaupanju in priznavanju sodnih odloþb in doloþb (Svoboda…, 2010).
Po izteku tega programa je Evropski svet leta 2004 sprejel nov veþletni Haaški
program, v katerem je doloþil prednostne naloge in usmeritve za obdobje 2004-2009. S
pragmatiþnem pristopom je poskušal vsebinsko nadgraditi politike in ukrepe, vzpostavljene
z njegovim predhodnikom. Izvajanje tega programa je zaznamoval pristop dvanajstih
novih držav þlanic leta 2004 in 2007, hitro narašþanje števila prošenj za azil in obþutno
poveþanje migracijskih pritiskov na južno zunanjo mejo EU. Na drugi strani se je evropsko
gospodarstvo v tem obdobju že sooþalo z dolgoroþnim upadanjem delovno sposobnega
prebivalstva in obdobjem narašþajoþe gospodarske negotovosti povezane z
brezposelnostjo. Kakor je predvideno v Akcijskemu naþrtu o izvajanju haaškega programa,
ki sta mu bila kasneje dodana še Akcijski naþrt o drogah in Akcijski naþrt o boju proti
terorizmu, med desetimi prioritetnimi nalogami posebno pozornost namenja podroþju
notranjih in zunanjih meja ter podroþju vizumov s ciljem integriranega upravljanja
zunanjih meja. Predvsem pa se je z omenjenim programom, skoraj na vseh podroþjih
praviþnosti in notranjih zadev, spremenil proces odloþanja; namesto soglasnosti med
državami þlanicami se odloþitve sprejemajo po naþelu kvalificirane veþine (Pravosodje in
notranje zadeve, 2010).
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27. maja 2005 je sedem držav þlanic EU podpisalo Prümsko pogodbo z namenom,
da zagotovijo þezmejno sodelovanje, zlasti na podroþju boja proti terorizmu, þezmejnemu
kriminalu in nezakonitemu priseljevanju.42 Ima znaþaj mednarodne pogodbe in predstavlja
pomemben korak k implementaciji naþela dostopnosti, ki je eden od kljuþnih elementov
Haaškega programa. Nekatere države þlanice so že leta 2007 dale pobudo, da bi bistveni
deli te pogodbe postali del evropskega prava in bi se tako uporabljali za vse države þlanice.
Cilj prümskega sklepa je predvsem zagotoviti boljšo izmenjavo informacij in podatkov iz
nacionalnih policijskih podatkovnih baz (izmenjava podatkov na podroþju DNK profilov in
prstnih odtisov, podatkov o registraciji vozil,…). Doloþeni ukrepi, ki pa so se izkazali za
preveþ sporne so bili kasneje izkljuþeni (na primer doloþba o policijskem zasledovanju þez
mejo) (Javna predstavitev…, 2010). Prümska pogodba je zlasti s strani nevladnih
organizacija naletela na veliko neodobravanje, saj sistemu oþitajo, da daje prednost
varnosti pred varovanjem temeljnih þlovekovih pravic, kot je tudi pravica do zasebnosti.
Stockholmski program je tretji veþletni program, ki je opredelil prednostne naloge
in postavil cilje na podroþju pravosodja in notranjih zadev za þasovno obdobje 2010-2015.
Rdeþa nit programa je poudarek na zagotavljanju varnosti, þlovekovih pravic in mobilnosti
ter na krepitvi medsebojnega zaupanja. Vkljuþuje ukrepe EU na podroþju državljanstva,
pravice, varnosti, azila in priseljevanja. Na podroþju notranje varnosti predvideva
okrepljeno sodelovanje na policijskem podroþju in podroþju kazenskega pravosodja; vstop
na evropsko ozemlje pa mora biti varnejši. Program se v boju proti organiziranemu
kriminalu in terorizmu zavzema za odloþnejše in bolj usklajene ukrepe. Nekatere
konkretne novosti v programu so: razvoj bolj prožne politike priseljevanja v skladu s
potrebami trga dela, ki bo spodbujala integracijo priseljencev in prepreþevala nelegalno
priseljevanje; poveþanje solidarnosti med državami þlanicami za sprejem beguncev in
prosilcev za azil; koncept »notranje varnosti«, ki predvideva krepitev policijskega
sodelovanja ter boljše upravljanje velikih informacijskih sistemov za uþinkovitejšo
izmenjavo informacij med evropskimi policijskimi službami (Svoboda…, 2010).
4.1.2. NADZOR DRŽAVNE MEJE IN SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM

Ukinitev mejne kontrole na notranjih mejah pomeni, da se oseb (bodisi državljanov
EU ali državljanov tretjih držav) ne kontrolira, prav tako se notranje meje lahko prehaja na
katerikoli toþki. Na zunanjih mejah gre za vrsto ukrepov, ki zagotavljajo, da ne pride do
zmanjšanja varnosti v državah þlanicah in jih imenujemo izravnalni ukrepi (ukrepi, ki naj
izravnajo varnostni primanjkljaj, ki nujno nastane ob ukinitvi mejnih kontrol na notranjih
mejah). Ti ukrepi se lahko izvajajo na zunanjih mejah EU ali v notranjosti držav, in sicer
skozi þezmejno policijsko sodelovanje, v okviru skupnega informacijskega sistema (SIS)
in skozi harmonizacijo zakonodaje držav þlanic. Za vse države þlanice veljajo enotni
standardi zagotavljanja varnosti na zunanji meji EU. Tako je prehajanje meja tu možno le
na mejnih prehodih, kontrola pa lahko poleg oseb zajema tudi prevozna sredstva in
predmete osebe, ki preþka mejo. Pri državljanih EU, Švice in Evropskega gospodarskega
prostora (Islandija, Liechtenstein in Norveška) se opravi preverjanje pristnosti in
veljavnosti dokumenta. Njihovo pravico do potovanja se lahko omeji le izjemoma, þe to
narekujejo javni red, javna varnost ali javno zdravje. Pri državljanih tretjih držav se opravi
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Med prvotnimi sedmimi podpisnicami so bile: Belgija, Nemþija, Španija, Francija, Luksemburg, Avstrija
in Nizozemska. Osem držav þlanic je k njej pristopilo kasneje: Finska, Italija, Portugalska, Slovenija,
Švedska, Romunija, Bolgarija in Grþija. Slovenija je pogodbo ratificirala marca 2007, avgusta istega leta je
stopila v veljavo (Javna predstavitev…, 2010).
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temeljita mejna kontrola. Policisti preverjajo, ali ti državljani izpolnjujejo pogoje za vstop
ali pa je zoper osebo, ki jo preverjajo, razpisan kakšen ukrep. Prav tako sistematiþno
žigosajo njihove listine, da bi lahko potem v nadaljevanju pazili na dolžino njihovega
nezakonitega bivanja na schengenskem obmoþju. Poleg same veljavnosti potne listine in
vizuma (þe je potreben), policisti preverjajo upraviþenost namena potovanja ali bivanja ter,
ali imajo zadosti sredstev za preživljanje in povratek v izvorno državo. Pogoji za vstop in
bivanje državljanov tretjih držav so med državami þlanicami obmoþja poenoteni. Doloþena
je maksimalna doba bivanja na celotnem ozemlju držav þlanic. Pravila vsebujejo tudi
opredelitev obveznosti odstranitve tujca, þe ne izpolnjuje pogojev za bivanje ter kazni za
nedovoljen prehod meje (Bergant, Plavec, 2008). Izravnalni ukrepi v notranjosti obsegajo
pooblastila policije, da se lahko kjerkoli v notranjosti Slovenije, tudi v obmejnem obmoþju
ob notranji meji, preverja, þe tujci izpolnjujejo pogoje za bivanje na ozemlju Slovenije in
drugih držav þlanic, þe imajo pri sebi za prestop meje in bivanje potrebne dokumente in
drugo. Ta kontrola ni sistematiþna, slednjo bi država þlanica lahko uvedla le za nujno
potreben þas, þe bi bilo potrebno zaradi nacionalne varnosti (Vladni portal…, 2010). To pa
lahko nastopi le v izjemnih primerih, ko gre za resne grožnje javnemu redu ali notranji
varnosti. Država þlanica lahko takrat na notranjih mejah ponovno uvede mejno kontrolo, ki
pa ne sme trajati dlje od trideset dni (podaljšanje je mogoþe le izjemoma).43
Preglednica 8: Posledice schengenske ureditve.
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Vir: Potovanje v Evropi : Schengen, 2010

Med izravnalne ukrepe uvršþamo tudi izboljšanje usklajevanja med policijo,
cariniki in sodstvom ter ukrepe v zvezi z bojem proti terorizmu in organiziranemu
kriminalu. Zato je bil vzpostavljen Schengenski informacijski sistem (SIS), ki ga policisti
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Tako je na primer Avstrija v þasu evropskega nogometnega prvenstva EURO 2008, ki se je odvijalo v
Avstriji in Švici, ponovno uvedla mejno kontrolo.
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uporabljajo pri opravljanju kontrole na zunanjih mejah V bistvu je to centralna
raþunalniška baza podatkov o osebah, ki jim je prepovedan vstop na schengensko obmoþje;
o osebah, ki se išþejo zaradi odvzema prostosti ali izroþitve; o pogrešanih osebah in
predmetih, ki so bili ukradeni ali izvirajo iz kaznivih dejanj. SIS je sestavljen iz C.SIS-a44
ter nacionalnega dela N.SIS-a. Pri tem je natanþno doloþen naþin izmenjave med C.SIS-om
in N.SIS-om, medtem ko za implementacijo N.SIS-a poskrbi država þlanica sama. Za
podporo delovanju tega sistema je obveznost vsake države þlanice ustanoviti urad SIRENE
(ang. Suplementary Information Request at the National Entry), to je operativno
komunikacijski center države þlanice za podroþje SIS-a (Pogosta vprašanja…, 2010). Urad
je pomemben zaradi izmenjave dodatnih informacij z drugimi državami þlanicami, hkrati
pa se v njem vpisujejo ukrepi oziroma iz njega se usmerja sama izvedba ukrepov.
Glede na to, da so zmogljivosti sistema omejene na najveþ osemnajst držav, poleg
tega pa je ta po letih uporabe tudi že zastarel, ga je bilo treba v luþi širitve EU posodobiti.
Evropska komisija je tako napovedala vzpostavitev SIS-a druge generacije (SIS II) do
aprila 2007, vendar se je zaradi tehniþne zahtevnosti projekta njegova vzpostavitev
zamaknila. Portugalska je zato kandidatkam za þlanstvo v schengenskem obmoþju
ponudila uporabo svoje implementacije nacionalnega sistema N.SIS. Kopijam
portugalskega N.SIS-a, ki so ga prevzela nove þlanice tega obmoþja, je bilo dano ime
SISone4all.45 Ta alternativni sistem je sploh omogoþil novim državam þlanicam, da so se
decembra 2007 uspešno prikljuþile na SIS. SIS II je naþrtovan kot precej sodobnejši od
aktualnega centralnega sistema SIS I. Služil bo ne le izmenjavi podatkov o prestopu
zunanjih meja in vizni politiki, temveþ bi bili vanj lahko vkljuþeni podatki o evropskem
zapornem nalogu in izroþitvi, biometriþni podatki, podatki o iskanju za teroristiþne
aktivnosti. Vanj bi se lahko vkljuþilo trideset držav, mogoþe pa bi ga bilo tudi še razširiti in
nadgraditi (Schengenski informacijski…, 2010). Dostop do informacijskega sistema SIS I,
v katerega je trenutno zabeleženih okrog sedemnajst milijonov podatkov, imajo: policija,
ki opravlja mejno kontrolo in postopke s tujci; upravna enota pri izdajanju dovoljenj za
tujce in pri registraciji vozil; konzularna predstavništva pri izdaji vizumov. Pooblašþeni
organi s pomoþjo tega sistema opravljajo ustrezne poizvedbe, prav tako pa vanj vnašajo
nove podatke. Podatki o osebah v tej elektronski bazi štejejo za osebne podatke in so s tem
podvrženi posebnim pravilom obravnave. Vsak posameznik ima pravico, da v zapis
svojega podatka v SIS tudi vpogleda in se z njim seznani. To zahtevo lahko vloži pri kateri
koli državi na schengenskem obmoþju, sam postopek pa teþe po nacionalnem pravu tiste
države, kjer je bila zahteva vložena (Bergant, Plavec, 2008).
Dejstvo je, da sodobna tehnologija namesto »betonskih in železnih mej« na ta naþin
pomaga graditi elektronske zidove, nekakšne »e-meje«, ki temeljijo na bazi podatkov o
nezaželenih vstopih in zapletenih sistemih vizumov. Obdana z elektronskimi zidovi je EU
tako skonstruirala nekakšno »schengensko periferijo« iz držav na svojem ostrem zunanjem
robu (Zavratnik Zimic, 2002).
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C.SIS je centralni SIS, ki je lociran v Strassbourgu v Franciji. V njem so shranjeni vsi podatki, ki jih
države vnašajo prek svojih nacionalnih sistemov in prek katerih izvajajo tudi poizvedovanja v skupni bazi
podatkov.
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Nadgrajeni SIS ena za vse.
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4.2. ýASOVNI PREGLED IN OBSEG ŠIRITVE SCHENGENSKEGA OBMOýJA
Osnovna ideja schengenskih sporazumov za države podpisnice pomeni oblikovanje
in tako organizacijo obmoþja, ki zagotavlja prost pretok oseb, tako državljanov EU, kot
tistih tujcev, ki se na tem obmoþju zakonito nahajajo. Ta idejni koncept naj bi združeval tri
neloþljivih prvine za preživetje sodobne evropske družbe: svobodo, varnost in praviþnost.
Preglednica 9: ýasovni pregled širitve schengenskega obmoþja.
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Vir: Širitev schengenskega obmoþja, 2010

Prvotno schengensko obmoþje se je postopoma širilo na ostale države þlanice in
neþlanice EU. Schengenski sporazum, ki predstavlja prvi korak pri vzpostavljanju tega
obmoþja, so 14. junija 1985 podpisale Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Francija in
Nemþija. Med leti 1990-1996 je nato pristopne protokole k sporazumu podpisalo še osem
þlanic EU. Prva je to storila Italija (27. november 1990), sledili sta Španija in Portugalska
(25. junij 1991), nato pa še Grþija (6. november 1992), Avstrija (28. april 1995) ter
Danska, Finska in Švedska (19. december 1996). Po mnogih zamudah je marca 1995 pet
prvotnih podpisnic sporazuma in konvencije skupaj s Portugalsko in Španijo konþno
vzpostavilo schengensko obmoþje. Avstrija, Grþija in Italija so sporazum in konvencijo
zaþele izvajati šele konec leta 1997, leta 2001 so se obmoþju pridružile še Danska, Finska
in Švedska ter dve neþlanici EU, Islandija in Norveška. Omenjeni državi sta sami zaprosili
za sodelovanje in povezovanje na tem podroþju. Islandiji in Norveški je bil vstop v
schengenski prostor omogoþen predvsem zaradi njune tradicionalne vsestranske
povezanosti z drugimi (skandinavskimi) državami, ki so že þlanice EU. 46
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Islandija in Norveška sta, poleg Švedske, Finske in Danske, þlanici Nordijske unije potnih listin. Znotraj te
unije, ki je bila ustanovljena leta 1954, ni bilo omejitev potovanja. ýe sta želeli Norveška in Islandija zadržati
pravice prostega pretoka oseb, sta morali skleniti sporazum z državami þlanicami schengenskega obmoþja
Norveška in Islandija sicer ne sodelujeta pri sprejemanju dokumentov schengenskega pravnega reda, vendar
ta v polni meri velja tudi za njiju (Nordic Passport Union, 2010).
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Slika 7: Schengenski prostor.

Vir: Derens, 2009

Velika Britanija in Irska sta si izposlovali nekakšno izvzetje od izvajanja
schengenskega pravnega reda in si tako zagotovili poseben položaj v schengenskem
obmoþju. Poseben protokol k Amsterdamski pogodbi namreþ doloþa, da lahko Velika
Britanija in Irska sodelujeta samo v nekaterih ali pa v vseh delih schengenska sporazuma,
þe ostale þlanice sporazuma to soglasne podprejo. Marca leta 1999 je tako Velika Britanija
zaprosila za sodelovanje pri nekaterih doloþbah o policijskem in pravosodnem sodelovanju
v kazenskih zadevah, v boju proti drogam in v SIS-u. Svet EU je prošnjo odobril 29. maja
2000. Junija istega leta je tudi Irska zaprosila za sodelovanje na nekaterih podroþjih, ki se v
grobem prekrivajo s tistimi v katerih sodeluje Velika Britanija. EU je prošnjo Irske
odobrila 28. februarja 2002 (Ferle, 2007). Velika Britanija in Irska sta se torej odloþili za
ohranitev nadzora na mejah z drugimi þlanicami EU in za zdaj naþrtov za vstop v
schengensko obmoþje nimata. V prostor brez nadzora so s posebnimi sporazumi z EU
vkljuþene tudi majhne žepne države San Marino, Vatikan, Andora in Monako.
Zadnja velika širitev schengenskega prostora se je zgodila konec leta 2007, ko je bil
odpravljen mejni nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah za deveterico držav:
Slovenijo, Madžarsko, Poljsko, ýeško, Slovaško, Estonijo, Latvijo, Litvo in Malto.
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Preglednica 10: Dolžina zunanjih kopenskih in morskih meja novih držav þlanic.
'UåDYDþODQLFD

=XQDQMDNRSHQVND
PHMD]V

'ROåLQD
YNP

=XQDQMDPRUVND
PHMDQD

'ROåLQD
YNP

(VWRQLMD
0DGåDUVND

5XVLMR
+UYDãNR
6UELMR
8NUDMLQR
%HORUXVLMR
5XVLMR
%HORUXVLMR
5XVLMR
5XVLMR
%HORUXVLMR
8NUDMLQR
8NUDMLQR
+UYDãNR



















%DOWVNHPPRUMX







%DOWVNHPPRUMX



%DOWVNHPPRUMX




%DOWVNHPPRUMX




-DGUDQX
6UHGR]HPVNHPPRUMX







/DWYLMD
/LWYD
3ROMVND

6ORYDãND
6ORYHQLMD
0DOWD
6NXSDM

Vir: Ozadje schengenske širitve, 2007

Potrebno je torej vsekakor upoštevati, da schengenske meje niso povsem identiþne
z mejami EU. Schengensko obmoþje, na katerem je po ocenah Eurostata iz leta 2009 živelo
dobrih 400 milijonov prebivalcev, danes združuje veþino þlanic EU in tudi nekatere države
neþlanice. Skupaj je v schengenskem prostoru petindvajset držav þlanic, od tega je
dvaindvajset držav þlanic EU. Med starimi þlanicami EU nista v schengenskem obmoþju
Velika Britanija in Irska, med novimi državami þlanicami EU se na ta korak pripravljajo še
Ciper (þlanica EU od leta 2004) ter Bolgarija in Romunija (þlanici EU od leta 2007). Ciper
v schengenski prostor še ni vstopil predvsem zaradi nerešenega politiþnega vprašanja s
Severnim Ciprom; Bolgarija in Romunija pa za ta korak še nista ustrezno pripravljeni.
Pridružitveni sporazum sta podpisali tudi Islandija in Norveška, ki v celoti izvajata
schengenski pravni red. Leta 2002 se je z Evropsko komisijo o vstopu v schengensko
obmoþje zaþela pogajati tudi Švica. Pogajanja je sklenila s podpisom sporazuma o
pridružitvi 26. oktobra 2004. Švicarji so na referendumu 5. junija 2005 s 54,6 % glasov
podprli vstop v schengensko obmoþje. Švica je tako, kot tretja neþlanica EU, konec leta
2008 postala petindvajseta þlanica schengenskega obmoþja (Schweizer sagen…, 2005).
Vkljuþitev v schengensko prostor v bližnji prihodnosti naþrtuje tudi Liechtenstein.
4.3. UVAJANJE IN IZVAJANJE SCHENGENSKEGA MEJNEGA REŽIMA V
SLOVENIJI
Odloþitev o vstopu Slovenije v schengensko obmoþje ni bila težka, saj se o tem
sploh ni bilo potrebno posebej odloþati. To je namreþ omogoþil poseben protokol k
Amsterdamski pogodbi. Slovenija je že 1. maja 2004 zaþela delno izvajati nekatera
doloþila schengenskega pravnega reda, in sicer najprej na podroþjih vizumske politike in
prepreþevanja nezakonitega priseljevanja.
Slovenska pot v schengensko obmoþje se je tako dejansko zaþela že s pripravami na
pogajanja za vstop v EU v zaþetku leta 1999. Najprej je bil opravljen »screening« oziroma
pregled usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU. Pogajanja za
štiriindvajseto poglavje pravnega reda EU (v okviru katerega je od maja 1999 sodil tudi
schengenski pravni red) so potekala vse do decembra 2002. Pri pripravah na vstop v
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schengensko obmoþje je Slovenija v veliki meri izkoristila instrument, ki se je ponujal v
okviru PHARE programa pomoþi državam kandidatkam. Šlo je za tako imenovane
twinning projekte, ki so bili namenjeni prenašanju izkušenj starih þlanic na nove države
þlanice. V Sloveniji je bilo izvedenih osem twinning projektov47 (projekti TMIS – projekti
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja), in sicer na podroþju sodelovanja z notranjimi
ministrstvi Nemþije, Avstrije, Italije in Španije (Zinrajh, 2003). Kot del priprav na þlanstvo
v EU je Vlada RS maja 2001 sprejela tudi Schengenski izvedbeni naþrt.48 Gre za operativni
program ukrepov, ki jih je morala Slovenija uresniþiti za popolno uveljavitev
schengenskega pravnega reda in tehniþnih standardov za nadzor zunanje meje EU. Le-ti so
segali na vsa pristojna ministrstva (za notranje in zunanje zadeve, javno upravo, promet in
pravosodje). Za koordinacijo med resorji je poskrbela Medministrska koordinacija za
vzpostavitev varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na zunanji meji EU, pod
vodstvom ministra za notranje zadeve (Bergant, Plavec, 2008).
Usklajevanje slovenske zakonodaje s pravnim redom EU je zahtevalo tudi nekaj
posegov v njeno nacionalno zakonodajo. Spremeniti je bilo treba Zakon o nadzoru državne
meje, Zakon o policiji, Zakon o tujcih in njihovih podrejenih pravnih predpisov
(Schengenski izvedbeni naþrt, 2010). V Zakon o varstvu osebnih podatkov so bili vneseni
visoki standardi zašþite osebnih podatkov. S sosedami, kjer so meje postale notranje meje
brez kontrole, je bilo treba skleniti sporazume o þezmejnem policijskem sodelovanju. Z
Avstrijo, Madžarsko in Italijo so bili podpisani sporazumi, ki omogoþajo delovanje naše
policije na ozemlju katere od sosednjih držav in delovanje njihove policije pri nas.
Potrebno je bilo intenzivirati policijsko sodelovanje pri nadzoru zunanje meje EU - tudi z
47

Projekt twinning je instrument EU, financiran s sredstvi programa Phare. V RS se je twinning uporabljal
kot instrument pri podpori in prenosu pravnega reda EU v nacionalno zakonodajo. Twinning oziroma sistem
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja se je zaþel uporabljati leta 1998. Njegov namen je dodelitev tako
imenovanega predpristopnega svetovalca, ki je aktiven državni uradnik pooblašþene vladne službe (ang.
mandated body) iz držav þlanic EU, v primerljive institucije držav kandidatk. Predpristopni svetovalec
pomaga pri prilagajanju institucionalnih in administrativnih struktur standardom EU. Posamezen projekt
lahko traja najmanj dvanajst mesecev (Zinrajh, 2003). Pripravil je izhodišþa za prestrukturiranje slovenske
policije (v letih 2000-2003) za prevzem nalog pri nadzoru državne meje, in se je izvajal tako na podroþju
zakonodaje, informacijske tehnologije in izobraževanja, kakor tudi na podroþju izravnalnih ukrepov in
kadrov.
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Schengenski izvedbeni naþrt je Vlada RS, kot del priprav na þlanstvo v EU, sprejela 24. maja 2001. V
njem je opredelila naloge in roke za uveljavitev schengenskih standardov nadzora prihodnje zunanje meje.
Na podlagi tega naþrta se je zaþela izvajati vrsta dejavnosti, katerih izvedba naj bi do konca leta 2005
zagotovila, da bo RS sposobna uveljaviti ustrezno raven nadzora zunanje meje EU. Zaradi predvidenega
odloga vkljuþitve držav pogodbenic in novih držav v SIS II v letu 2007, je Vlada RS 23. junija 2005 sprejela
Dopolnitev izvedbenega naþrta za uveljavitev schengenskih standardov nadzora zunanje meje EU za þasovno
obdobje 2005-2007. Po vsebini in metodološki zasnovi je to naþrt za izvedbeni program ukrepov, ki jih je
morala RS uresniþiti za popolno uveljavitev schengenskega pravnega reda in tehniþnih standardov za nadzor
zunanje meje EU. Namen novega izvedbenega naþrta je bil prilagoditi dinamiko uresniþevanja nalog
predvidenemu popolnemu prevzemu schengenskega pravnega reda. Pri tem so bila upoštevana nova
spoznanja glede potrebnih materialno-tehniþnih sredstev in opreme, osebja in drugih virov. Izvedbena naþrta
v celoti predstavljata naloge posameznih ministrstev pri prilagajanju slovenske zakonodaje pravnemu redu
EU, usklajenost vizumske politike RS s schengenskimi standardi, uresniþevanje doloþb schengenskega
sporazuma o varstvu podatkov, program vzpostavitve infrastrukture na zunanji meji EU, uresniþevanje
organizacijsko-kadrovske zasnove za nadzor državne meje, izobraževanje in usposabljanje uslužbencev za
izvajanje schengenskih standardov, vzpostavitev informacijskega telekomunikacijskega sistema in delovanje
SIS-a, vzpostavitev potrebnih oblik mednarodnega sodelovanja, tehniþno opremo, potrebne novogradnje ali
prenove objektov za nadzor državne meje, ukrepe na letališþih, v pristanišþu in ukrepe v notranjosti države
ter dejavnosti ob schengenskem ocenjevanju posebnih komisij, ki jo sestavljajo predstavniki þlanic EU,
Generalnega sekretariata Sveta EU in Evropske komisije. (Schengenski izvedbeni naþrt, 2010)
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mešanimi patruljami. V ta namen smo sklenili s Hrvaško ustrezen sporazum in štiri
izvedbene protokole, vkljuþno s protokolom o skupnih patruljah za varovanje državne
meje. Organizacijske in kadrovske priprave policije so obsegale tudi novo zaposlovanje za
potrebe varovanja državnih meja. V skladu z izvedbenim naþrtom je bilo predvidenih
3.092 policistov. To število je Slovenija dosegla s prerazporeditvijo kadrov z notranje na
zunanjo mejo in z dodatnim zaposlovanjem. Premešþenih naj bi bilo okoli 460 policistov
(v veþini primerov zlasti iz policijskih uprav Slovenj Gradec, Nova Gorica in Koper)
(Pogosta vprašanja..., 2010).
Slovenija je dobila dovoljenje za vstop v schengensko obmoþje, ko je Svet EU v
okviru evalvacijskega procesa (ocenjevanje pripravljenosti novih držav þlanic se je zaþelo
v letu 2006) ugotovil: da slovenski obmejni organi na meji s Hrvaško zagotavljajo popoln
nadzor v skladu s standard EU, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, da je
sodelovanje med varnostnimi organi v državi in drugimi þlanicami formalno in praktiþno
urejeno ter da je skladno urejeno podroþje vizumov (Zinrajh, 2003).49 Slovenija je tako 21.
decembra 2007 skupaj s ýeško, z Estonijo, Latvijo, Madžarsko, Malto, s Poljsko in
Slovaško postala »varuh« zunanje meje EU. To pomeni, da Slovenija v imenu držav þlanic
tega obmoþja izvaja nadzor zunanje meje na meji s Hrvaško, kar vkljuþuje tudi mejni
nadzor na mejnih prehodih in varovanje meje na meji zunaj obmoþja mejnih prehodov.
Poleg nadzora se na zunanjih mejah na posebej doloþenih nadzornih toþkah opravlja tudi
fitosanitarni, carinski in inšpekcijski nadzor (Slovenija v Evropski uniji, 2009, str. 62).
Meja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko je postala odprta za prosti pretok ljudi, blaga,
storitev in kapitala. Na naši, približno 670 km dolgi zunanji južni meji s Hrvaško, pa je
Slovenija uvedla poostren mejni režim. Doloþila schengenskega pravnega reda so se
priþela v celoti izvajati, þeprav na nekaterih obmoþjih meja še danes ni natanþno
opredeljena zaradi mejnih sporov oziroma nerešenih mejnih vprašanj med državama.
Vendar to ni onemogoþilo vstopa Slovenije v schengensko obmoþje, saj izvajanje
schengenskega sporazuma ne predpostavlja mednarodno priznanih meja posamezne države
(mednarodnopravna pogodba med Slovenijo in Hrvaško o skupni državni meji še vedno ni
podpisana), kot pogoj za sam pristop k sporazumu.
Ker je slovenska južna meja postala zunanja meja EU, je bilo potrebno obnoviti in
izboljšati celotno mejno infrastrukturo. Nekatere mejne prehode50 smo morali prenoviti
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Svet EU za pravosodje in notranje zadeve je 8. novembra 2007 obravnaval ugotovitev evalvacijske
skupine, da je Slovenija kot kandidatka pripravljena na odpravo nadzora na svojih notranjih mejah EU.
Ocena se je nanašala tako na pripravljenost na fiziþno varovanje meje, kot tudi na uporabo SIS-a. Na svojem
plenarnem zasedanju se je glede pripravljenosti kandidatk še istega meseca podobno izrekel tudi Evropski
parlament. 14. decembra 2007 so jo na zasedanju Evropskega sveta potrdili tudi voditelji držav in vlad. V
skladu s þasovnico je bila mejna kontrola na kopenski in morski meji z državami þlanicami EU ukinjena 21.
decembra 2007, na zraþni meji pa 30. marca 2008. Do zamika v obeh datumih je prišlo zato, ker je odprava
kontrole na letališþih možna le ob spremembi letalskih voznih redov, ki so predvideni dvakrat letno:
spomladi in jeseni (marca in oktobra) (Bergant, Plavec, 2008). Odlog ukinitve zraþne meje, v primerjavi s
kopensko in morsko mejo, torej ni bil povezan z morebitno nepripravljenostjo naših letališþ.
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Mejni prehod je kraj, ki je doloþen za prehod zunanjih meja EU in ga doloþi Vlada z uredbo. Pripada mu
tudi obmoþje, ki zajema neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa
in opravljanje kontrole.
Mejni prehod za mednarodni promet je kraj, doloþen za prehod državljanov RS in državljanov vseh drugih
držav. Poleg policijskega nadzora se opravlja tudi carinski nadzor, na šestih najbolj obremenjenih mejnih
prehodih (ang. »border inspection posts« ali BIP-ih) pa tudi veterinarski in fitosanitarni inšpekcijski nadzor
(Obrežje, Gruškovje, Jelšane in Dobova, pristanišþe Luka Koper in letališþe Jožeta Puþnika).
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oziroma zgraditi povsem na novo, druge je bilo potrebno celo odpraviti. Na meji z RH je
danes 57 mejnih kopenskih prehodov, in sicer 25 mednarodnih, 10 meddržavnih in 22
mejnih prehodov za obmejni promet. Leta 1991 je bilo ob tej meji 26 mejnih prehodov
razliþnih kategorij (Klemenþiþ, 2001).
Preglednica 11: Število slovenskih mejnih prehodov na zunanji schengenski meji.
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Vir: Predstavitev slovenskih…, 2010
4.3.1. PROTOKOLI O ýEZMEJNEM POLICIJSKEM SODELOVANJU

Pri opravljanju zahtevnih nalog varovana zunanje meje EU slovenska in hrvaška
policija tesno sodelujeta. Sodelovanje med njima ne poteka samo na najvišjem državnem
nivoju, ampak tudi na nivoju posameznih policijskih postaj oziroma na samih mejnih
prehodih. To omogoþajo nekateri izvedbeni protokoli, ki so nastali na podlagi posebnega
sporazuma med vladama RS in RH o þezmejnem sodelovanju obeh policij. Med njimi
omenjamo predvsem dva, in sicer Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve
Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške,
Ravnateljstvom policije, o izvajanju mešanega patruljiranja ob državni meji med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Ur. l. RS, št. 92/2004) in Protokol med
Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za
notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu þez državno
obmoþje drugega pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem državnem obmoþju (Ur.
l. RS, št. 92/2004). Oba protokola sta bila podpisana v Rovinju 18. junija 2004.51 To
pomeni, da sta bila sprejeta že pred uvedbo schengenskega mejnega režima in še danes
predstavljata pomembno izhodišþe za usklajevanje policijskih aktivnosti ob skupni državni
meji.
Prvi protokol o izvajanju mešanega patruljiranja ob državni meji med RS in RH
ureja podrobnosti in enotne standarde pri izvajanju mešanega patruljiranja na slovenskem
in hrvaškem državnem obmoþju. Predvideva mešane patrulje, ki so praviloma sestavljene
iz dveh domaþih in enega gostujoþega policista ter vzpostavlja varnost na skupni državni
meji predvsem s prepreþevanjem nedovoljenih migracij in þezmejne kriminalitete. Mešano
patruljiranje za RS na obravnavanem obmoþju praviloma usklajujejo: Policijska uprava
Murska Sobota (obmoþje obþin Ljutomer in Razkrižje) z medžimursko policijsko upravo
Mejni prehod za meddržavni promet je kraj, doloþen za prehod državljanov EU, državljanov Evropskega
gospodarskega prostora (Islandija, Norveška, Liechtenstein), Švice in Hrvaške.
Mejni prehod za obmejni promet je kraj, doloþen za prehod potnikov z doloþenega obmejnega obmoþja RS in
doloþenega obmejnega obmoþja RH v skladu z mednarodno pogodbo (SOPS) (Mejni prehodi, 2008).
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Nastala sta na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o
þezmejnem policijskem sodelovanju (Ur. l. RS, št. 26/2003), ki je bil podpisan 6. novembra 2002 v Zagrebu.
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ter Policijska uprava Maribor (obmoþje obþin Ormož in Središþe ob Dravi) z
medžimursko, varaždinsko in krapinsko-zagorsko policijsko upravo. Mešane patrulje lahko
delujejo ob skupni državni meji v desetkilometrskem pasu od mejne þrte v notranjost
državnega obmoþja pogodbenikov. Za potrebe uþinkovite izvedbe doloþene policijske
naloge se lahko mešano patruljiranje izvede tudi zunaj desetkilometrskega obmoþja. Prve
nujne policijske ukrepe izvedejo policisti mešene patrulje na kraju samem, izvajanje vseh
nadaljnjih policijskih pooblastil je v pristojnosti policistov pogodbenika, na državnem
obmoþju katerega se ukrepa. (Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje
zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike
Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o izvajanju mešanega…, 2004)
Pri prehodu državne meje pa morajo policisti v mešanih patruljah upoštevati tudi
doloþbe protokola o prehodu oseb s policijskimi vozili þez državno obmoþje drugega
pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem državnem obmoþju. Državno obmoþje
drugega pogodbenika se lahko v tem primeru prehaja samo, kadar do dela državnega
obmoþja ni mogoþ dostop iz lastne države oziroma kadar ni povezave z državno, lokalno
ali drugo javno cesto po kateri se odvija promet. Posebej so doloþene tudi tiste cestne
relacije, ki jih lahko osebe v policijskih vozilih uporabljajo brez predhodne najave.52 Prav
tako pa morajo v skladu s tem protokolom policijska vozila na državnem obmoþju drugega
pogodbenika voziti brez ustavljanja, ne smejo uporabljati posebnih svetlobnih in zvoþnih
znakov na vozilih. Pomembno je tudi, da osebe v policijskih vozilih na državnem obmoþju
drugega pogodbenika nimajo nobenih uradnih pooblastil. (Uredba o ratifikaciji Protokola
med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za
notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu…, 2004)
4.4. RAZMERJE MED SOPS-om IN SCHENGENSKIM IZVEDBENIM
SPORAZUMOM
Postopno uveljavljanje mejne kontrole med Slovenijo in Hrvaško od leta 1991
dalje, je na terenu povzroþilo oblikovanje ustrezne mejne infrastrukture. Najprej je zaþela
nastajati na glavnih prometnicah med državama, kjer pa teh še ni bilo, so obþasno delovale
policijske patrulje. Ministrstvi za notranje zadeve obeh držav sta se v letih 1991-1992 na
nove razmere ob meji odzvali tudi z zapisniškim dogovorom o nekaterih olajšavah za
obmejno prebivalstvo. Mejo so lahko prestopali tako kot prej, le da so morali s seboj imeti
osebno izkaznico ali potni list in se držati carinskih omejitev za prenos blaga. Te olajšave
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Osebe v policijskih vozilih RH lahko brez najave uporabljajo naslednjo cestno povezavo na slovenskem
delu obravnavanega obmoþja: (1) cesto ob levi strani Zelene jame do leve obale reke Drave pod jezom
Ormoškega jezera v dolžini približno 600 m; (2) cesto od naselja Trnovec proti reki Dravi v dolžini približno
200 m; (3) cesto Šprinc–Robadje pri vodnem stolpu v dolžini približno 600 m; (4) cesto Robadje–Presika v
dolžini približno 1.200 m; (5) cesto Robadje–Globoka–Robadje v dolžini približno 200 m; (6) cesto Banfi–
Vešþica v dolžini približno 300 m; (7) cesto od mejnega prehoda Banfi/Razkrižje v dolžini približno 300 m;
(8) cesto Banfi–Šafarsko v dolžini približno 100 m. Osebe v policijskih vozilih RS lahko brez najave
uporabljajo naslednje cestne relacije na državnem obmoþju RH: (1)cesto ob levem bregu Ormoškega jezera
do pristopa na lovsko strelišþe v dolžini približno 600 m; (2) cesto Robadje–Gomila pri Kogu proti
stanovanjski hiši Kog št. 14 v dolžini približno 600 m; (3) cesto od mejnega prehoda Razkrižje/Banfi do
posestva Cmager v dolžini približno 100 m, (4) cesto Robadje–Šprinc pri vodnem stolpu v dolžini približno
600 m; (5) cesto za dostop na desni breg reke Mure: cesto od mejnega prehoda Gibina/Bukovje–Lapšina (na
obmoþje Meka) v dolžini približno 4.500 m. (Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje
zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške,
Ravnateljstvom policije, o prehodu…, 2004)
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so veljale do uveljavitve Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS), ki naj bi obmejnim obmoþjem ponudil omiljen
mejni režim (Pipan, 2007, str. 239). Ta režim je Slovenija, predvsem zaradi interesa po
ohranjanju dobrososedskih odnosov, postavila ob bok schengenskemu mejnemu režimu.53
Sporazum je nastal v želji, da državi uredita pretok oseb med obmejnima obmoþjema,
izboljšata življenjske razmere obmejnega prebivalstva in da omogoþita þim bolj prosto
gospodarsko sodelovanje na obmejnem obmoþju. Vpeljuje tudi nekatere novosti, kot so
skupna turistiþna obmoþja ter nemotena oskrba obmejnega prebivalstva z zdravstveno
neoporeþno vodo za pitje, plinom in elektriko ter poštnimi in telekomunikacijskimi
storitvami, ko napeljava iz ene pogodbenice oskrbuje prebivalstvo v drugi pogodbenici
(Zakon o ratifikaciji…, 2001).
Sporazum omogoþa predvsem:
¾ lažje prehajanje meje;
¾ poglabljanje in širitev sodelovanja na obmejnih obmoþjih;
¾ ugodnosti na podroþju deviznih in carinskih olajšav za imetnike obmejnih
prepustnic;
¾ širše in bolj naþrtno gospodarsko sodelovanje na obmejnem obmoþju;
¾ sodelovanje pri varstvu okolja in gradnji ter vzdrževanju infrastrukture;
¾ liberalizacijo morskega in kopenskega prometa, turizma ter obmoþja
sladkovodnega in morskega ribištva (Zakon o ratifikaciji…, 2001).
Z omenjenim sporazumom sta državi doloþili tudi vse razliþne oblike prehajanja
meddržavne meje na obmejnem obmoþju. V prilogi SOPS-a so tako našteta vsa naselja, ki
spadajo v obmejno obmoþje. Doloþena so predvsem na podlagi desetkilometrske
oddaljenosti od mejne þrte. Upoštevani so še nekateri drugi kriteriji: gospodarski, lastniška
razmerja, intenzivnost stikov, prometne razmere in podobno. Najpomembnejše dokumente
za prehajanje meje doloþene v sporazumu so pristojni organi v Sloveniji zaþeli izdajati 18.
marca 2002 (Pipan, 2009, str. 124). V okviru SOPS-a imajo obmejni prebivalci namreþ
pravico do posebnih dokumentov za maloobmejni promet (obmejna prepustnica)54, lastniki
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SOPS se zgleduje se po podobnih meddržavnih sporazumih, ki jih je nekdanja SFRJ v preteklosti sklenila z
Avstrijo in Italijo. Državi sta ta politiþni akt po dolgih pogajanjih parafirali 25. aprila 1997 in podpisali 28.
aprila 1997. Hrvaška je sporazum še istega leta (16. septembra 1997) ratificirala v Saboru. Slovenija je z
ratifikacijo odlašala nadaljnja štiri leta, saj naj bi, po mnenju ene izmed koalicijskih strank in celotne
opozicije v mandatu Državnega zbora 1996–2000, sporazum kljub 59. þlenu prejudiciral mejo med
državama. Vendar pa je v 59. þlenu jasno navedeno, da doloþbe tega sporazuma v niþemer ne prejudicirajo
doloþitve in oznaþitve državne meje med pogodbenicama. Po slovenski ratifikaciji sporazuma 19. julija 2001
je ta stopil v veljavo 5. septembra 2001 (Bohte, 2000).
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Obmejna prepustnica je potna listina, s katero lahko imetnik prehaja mejo na mejnih prehodih za obmejni
promet, meddržavnih in mednarodnih mejnih prehodih ter neprekinjeno biva na obmejnem obmoþju sosednje
države najveþ sedem dni. Mejo se lahko prehaja tudi na drugih, za to doloþenih mestih, þe je prepustnica
ustrezno vidirana. Imetnik lahko pri vrnitvi s sosednjega obmejnega obmoþja enkrat dnevno brez plaþila
carine in drugih uvoznih dajatev prinese blago za osebno uporabo in za svoje gospodinjstvo do doloþene
vrednosti. Lahko jo pridobijo državljani RS in RH, ki imajo prijavljeno stalno prebivališþe na obmejnem
obmoþju, doloþenem v sporazumu. Osebe, mlajše od petnajst let, se lahko vpišejo v obmejno prepustnico
enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. Otroci, starejši od petih let, imajo lahko svojo
prepustnico. Izjemoma lahko za izdajo zaprosijo tudi državljani brez prebivališþa v obmejnem pasu na
podlagi 54. þlena sporazuma. Izda se z veljavnostjo pet let. Po poteku se lahko podaljša še za nadaljnjih pet
let. (Zakon o ratifikaciji…, 2001)
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zemljišþ pa tudi pravico do kmetijskih vložkov.55 Zaradi neustreznih ali neobstojeþih
cestnih povezav ter velike oddaljenosti od meddržavnih mejnih prehodov lahko dnevni
delovni migranti, šolarji, lastniki nepremiþnin in zemlje v obmejnem pasu sosednje države
prehajajo državno mejo tudi izven njih. V prilogi SOPS-a je opredeljenih sedemindvajset
mejnih prehodov za obmejni promet, ki so namenjeni za promet obmejnih prebivalcev s
prepustnicami. Ta mesta so bila doloþena po predhodnem preverjanju na terenu in
upraviþenci imajo ta mesta vpisana v obmejne prepustnice, kar policija lahko na terenu tudi
redno preverja. Kopensko mejo s Hrvaško je mogoþe z obmejnimi prepustnicami in
kmetijskimi vložki prestopiti tudi na 115 posebej doloþenih toþkah. Te toþke je, v skladu s
schengenskim pravnim redom, bilo potrebno do konca leta 2007 zapreti z zapornicami,
katerih kljuþe imajo samo upraviþenci do njihove uporabe. To so lahko samo domaþini in
kmetje, ki imajo obdelovalno zemljo na drugi strani meje (Brez veþjega zanimanja…,
2007). V RS je bilo do 31. marca 2006 izdanih 17.444 obmejnih prepustnic in 5.266
kmetijskih vložkov, medtem ko je bilo v RH izdanih 9.337 obmejnih prepustnic in 1.762
kmetijskih vložkov (Zapisnik XVI. zasedanja…, 2006).
Sporazum omogoþa tudi prehajanje meje z dovolilnico za enkratni prehod državne
meje in s turistiþno dovolilnico57, ki se izda za prestopanje meje znotraj turistiþnih con.
Obseg turistiþnih con, ki segajo þez državno mejo, na predlog sosednjih obmejnih obþin
doloþi Stalna mešana komisija v skladu s krajevnimi obiþaji. Njihov namen je omogoþiti
56
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Kmetijski vložek se lahko izda le doloþeni kategoriji oseb (vezano na obdelavo nepremiþnin na sosednjem
obmejnem obmoþju) kot vložek v predhodno izdano obmejno prepustnico. Služi za prehod meje na vpisanih
mejnih prehodih ali na za to doloþenih prehodnih mestih, prehodnih toþkah in neposredno na posesti. Imetnik
ima pravico, da na vpisanih posestvih ali v vpisanih obþinah na sosednjem obmoþju biva do sedem dni,
izjemoma pod pogoji, doloþenimi v sporazumu, tudi veþ. ýe ima vpisan direktni prehod, sme z namenom
obdelave posesti prestopiti državno mejo na vsakem mestu na posestvu, ne sme pa hoditi s svojega posestva
v notranjost obmoþja. Imetniki vložka smejo prenesti þez mejo iz svoje posesti na eni strani meje na obmoþje
stalnega prebivališþa na drugi strani kmetijske pridelke, gozdne sadeže, les ter proizvode živalskega izvora,
ki so jih pridelali na svojem posestvu oziroma v svojem gozdu na sosednjem obmejnem obmoþju. Lahko ga
pridobijo osebe, ki imajo obmejno prepustnico in izpolnjujejo pogoje iz 11. þlena sporazuma (dvolastniki;
družinski þlani in delovna sila dvolastnikov; imetniki þred in posameznih živali ter þebel, ki se ženejo na
pašo na sosednje obmoþje ter njihovi pastirji in rejci; osebe s služnostno pravico izkorišþanja gozdov in vode
na sosednjem obmoþju: gozdarji in oglarji, ki delajo na sosednjem obmoþju; lastniki zemljišþ, najemniki,
zakupniki, uživalci ter njihovi družinski þlani in njihova delovna sila, ki morajo, da bi lahko prišli na
najprimernejši naþin do svojih posesti, ki ležijo na istem obmejnem obmoþju, uporabljati ceste in poti, ki
peljejo þez sosednje obmejno obmoþje; delavci zadrug in drugih pravnih oseb, ki imajo taka posestva).
(Zakon o ratifikaciji…, 2001)
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Dovolilnica za prehod meje se lahko izda državljanom pogodbenic, državljanom tretjih držav pa le s
soglasjem za mejno kontrolo pristojnih organov na mejnem prehodu pogodbenic. Izda jo za mejno kontrolo
pristojni organ na mejnem prehodu za obmejni promet na podlagi predložitve potnega lista ali osebne
izkaznice oziroma drugega identifikacijskega dokumenta, in sicer za enkratno uporabo do sedem dni. (Zakon
o ratifikaciji…, 2001)
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Turistiþna dovolilnica se lahko izda za prestopanje meje znotraj turistiþnih con, za gibanje v vodah mejnih
vodotokov in obmejnem obmoþju ter na obmejnem obmoþju na morju in za prehajanje meje na pešpoteh in
kolesarskih poteh. Omogoþa prehajanje meje samo z osebno prtljago, ki je potrebna med potovanjem in je
oprošþena plaþila carine. Lahko se izda z veljavnostjo do trideset dni državljanom pogodbenic in
državljanom tretjih držav, slednjim le, þe v nobeni od pogodbenic ne potrebujejo vstopnega vizuma.
Državljanom pogodbenic s stalnim prebivališþem v pogodbenici se turistiþna dovolilnica lahko izda z
veljavnostjo do enega leta. Imetnik lahko z veljavno dovolilnico skupaj z uradnim dokumentom, na podlagi
katerega je bila izdana dovolilnica, prestopi mejo veþkrat in se mudi na obmejnem obmoþju druge
pogodbenice. Turistiþno dovolilnico izda pristojna policijska postaja, na obmoþju katere je turistiþna cona.
(Zakon o ratifikaciji…, 2001)
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hojo, kolesarjenje, planinarjenje, zimske in vodne športe ter športni ribolov na obmejnem
obmoþju. Turistiþno cono je dovoljeno zapušþati samo v pogodbenici, v kateri je imetnik
dovolilnice vstopil v turistiþno cono. Pešpoti in kolesarske poti, ki peljejo þez državno
mejo se lahko uredijo tudi zunaj turistiþnih con in mejnih prehodov. Imetnik dovolilnice, ki
prestopi mejo na taki poti, se mora isti dan vrniti v državo, kjer je zaþel potovanje, in to na
isti ali drugi pešpoti ali kolesarski poti oziroma na najbližjem mednarodnem,
meddržavnem mejnem prehodu ali mejnem prehodu za obmejni promet. (Zakon o
ratifikaciji…, 2001)
V SOPS so vkljuþena še posamezna poglavja o deviznih in carinskih olajšavah, o
pomorskem in kopenskem prometu ter gospodarskem sodelovanju na obmejnem obmoþju.
Izpostavili bi še 42. in 43. þlen58 tega sporazuma, ki se nanašata na gospodarski razvoj
obmejnih obmoþij in na podroþje varstva okolja.
Na podlagi tega sporazuma je bila, z namenom razvijanja obmejnega prometa in
pravilne uporabe tega sporazuma, ustanovljena tudi Stalna mešana komisija. Ta ima
pravico odobriti izdajo obmejne prepustnice in kmetijskega vložka tistim osebam, ki ne
izpolnjujejo pogojev iz tega sporazuma. Njeni sklepi se sprejemajo s soglasjem obeh
delegacij in zaþnejo veljati, ko jih odobrita vladi pogodbenic (Zakon o ratifikaciji…,
2001). Zadnje 17. zasedanje komisije je bilo v Mašunu pri Ilirski Bistrici leta 2007. Glavna
tema tega zasedanja so bile spremembe v mejnem režimu na slovensko-hrvaški meji po
vstopu Slovenije v schengenski prostor, posebej na tistih cestnih komunikacijah, kjer so
bile zaradi kontroliranega prehajanja državne meje predvidene zapornice. Potrjena so bila
pravila za podeljevanje in ravnanje s kljuþi upraviþencem za prehajanje meje na teh cestnih
komunikacijah. Do konca leta 2007 je bilo podeljenih 515 kljuþev, od tega 64 hrvaškim in
451 slovenskim državljanom. Stalna mešana komisija je na tem zasedanju zato ponovno
pozvala vse upraviþence do prehajanja meje na komunikacijah, kjer so predvidene
zapornice, da þim prej zaprosijo za kljuþ (17. zasedanje…, 2007).
V osnovi nobena doloþba schengenskega pravnega reda ne prepoveduje bilateralnih
maloobmejnih sporazumov držav þlanic EU s sosednjimi državami neþlanicami. Zato je
tudi na našem obmoþju možno soþasno delovanje schengenskega in maloobmejnega
mejnega režima. Vendar je pomembno dejstvo, da je SOPS morala Slovenija polno izvajati
že pred vstopom v EU.
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42. þlen. Pogodbenici se bosta s ciljem zagotovitve skladnega gospodarskega razvoja obmejnih obmoþij
obvešþali o naþrtovanih posegih v prostor na obmejnem obmoþju, o naložbah na tem obmoþju in o vseh
drugih vprašanjih, ki po svoji naravi vplivajo ali lahko vplivajo na življenjske in delovne razmere ljudi na
obmejnem obmoþju.
43. þlen: 1. Pogodbenici se zavezujeta, da se bosta izogibali vseh ekološko spornih posegov na obmejnem
obmoþju in se bosta obvešþali o tistih naþrtovanih posegih, ki bi lahko imeli posledice v drugi pogodbenici.
2. Pogodbenici sta dolžni sodelovati pri odpravljanju vzrokov in posledic onesnaževanja okolja.
3. Gozdarske službe pogodbenic bodo sodelovale pri gospodarjenju z gozdovi z obeh strani meje,
ki so enoten gozdni ekosistem. Enako velja za obravnavanje naravnih vrednot oziroma kulturne dedišþine.
(Zakon o ratifikaciji…, 2001)
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5. POLITIýNOGEOGRAFSKA ANALIZA OBRAVNAVANEGA OBMOýJA
V osrednjem delu našega diplomskega dela z analitiþnim pristopom poskušamo
ugotoviti in prikazati geografske uþinke schengenskega mejnega režima na obravnavanem
obmoþju. Oprli smo se na anketiranje, opazovanje na terenu in na razgovore s
posamezniki, ki so neposredno vpleteni v dinamiko in procese razvoja v izbranem
obmejnem pasu. Na tej podlagi so nastale tudi nekatere iztoþnice za razmišljanje o
njegovem prihodnjem razvoju. V ospredje smo postavili predvsem nekatere ovire in težave
v obmejnem pasu, ki so povezane z vzpostavitvijo zunanje meje. Pozorni smo bili tudi na
nekatere spremembe, ki se odražajo tako v organizaciji prostorske strukture obmejnega
obmoþja med Muro in Dravo, kakor tudi v socialnih odnosih, delovanju in razmišljanju
tamkajšnjega prebivalstva. Rezultate našega terenskega (anketnega) dela v obliki
posameznih problemskih sklopov vkljuþujemo v vsako podpoglavje.
Glede na vrsto izredno pomembnih dogodkov, ki so Slovenijo v samo šestnajstih
letih pripeljali v schengenski prostor, nas je najprej zanimalo, kakšen je bil pomen
posameznega dogodka in njegov vpliv na spremembo kakovosti življenja59 lokalnega
prebivalstva. Veþina anketirancev na celotnem obmoþju prouþevanja pripisuje najveþji
pomen vzpostavitvi slovensko-hrvaške meje leta 1991 (58,3 %) in vstopu Slovenije v EU
(51,6 %). Izpostavili so predvsem njun negativni vpliv v smislu poslabšanja njihovega
naþina življenja. V razgovoru so poudarili zlasti ekonomski vidik (veþja brezposelnost,
poslabšanje materialnega položaja) ter težave povezane s prehajanjem mejne þrte in
vzdrževanjem neformalnih þezmejnih stikov. Precej manjši delež anketirancev je za velik
vpliv na njihovo vsakodnevno življenje izpostavilo vzpostavitev schengenskega mejnega
režima (20,8 %) in SOPS-a (11,7 %). Odgovori se niso zelo razlikovali glede na
oddaljenost od mejne þrte. Vendar pa lahko glede na naselje anketiranja izpostavimo, da so
anketiranci bližje meji (na obmoþju obþine Razkrižje in Središþe ob Dravi) nekoliko bolj
poudarjali pomen mejnega režima in SOPS-a. To je tudi razumljivo, saj se z njunimi uþinki
dejansko najbolj neposredno sooþajo. Medtem ko se je njihova kakovost življenja zaradi
strožjega mejnega režima predvsem poslabšala, je veþina anketirancev SOPS izpostavila v
pozitivnem smislu. Na celotnem obmoþju je najvišji delež anketirancev SOPS oznaþil kot
dejavnik, ki najmanj vpliva (60,8 %) na kakovost njihovega življenja oziroma nanj sploh
nima vpliva (27,5 %). Poudariti pa moramo še eno pomembno dejstvo, ki zadeva povezavo
med starostno strukturo naših anketirancev in njihovimi odgovori. Za veþino mlajših
anketirancev je imel poostren mejni režim veþji vpliv na kakovost njihovega življenja, kot
sama vzpostavitev slovensko-hrvaške meje. Ta podatek kaže na to, da je bila za njih nova
državna meja že neko pravno in politiþno dejstvo. Sami namreþ nimajo neposredne
izkušnje iz obdobja, ko je ta bila še dokaj nepomembna.
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Kakovost življenja je lahko zelo subjektivna kategorija. Na podvprašanje, kaj za anketirance pomeni
visoka in zadovoljiva kakovost življenja, so ti najpogosteje odgovarjali, da je to zagotovljena zaposlitev,
lastna hiša, dobri sosedski odnosi, þisto in urejeno okolje. Prebivalci neposredno ob državni meji so
izpostavili tudi urejene politiþne odnose s Hrvaško.
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Grafikon 2: Vpliv posameznega dogodka na kakovost življenja anketiranih prebivalcev.
9]SRVWDYLWHYVFKHQJQD
OHWD
9VWRSY(8OHWD
9HOLNYSOLY
0DMKHQYSOLY
%UH]YSOLYD

8YHOMDYLWHY6236DOHWD

9]SRVWDYLWHYVORKUY
PHMHOHWD
















'HOHåRGJRYRURYY

Vir: anketiranje, 2010; N=120

Za nekoliko jasnejšo sliko smo se posebej osredotoþili samo na vpliv vzpostavitve
schengenskega mejnega režima na kakovost življenja anketiranih prebivalcev, in sicer
glede na njihovo oddaljenost od mejne þrte. Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da se
njegov negativni vpliv z oddaljevanjem od mejne þrte postopoma zmanjšuje. Kar 48,3 %
anketirancem znotraj dvokilometrskega pasu od mejne þrte, se je kakovost poslabšala
oziroma zelo poslabšala. Na drugi strani je to izjavilo 30 % anketirancev, ki so oddaljeni
od državne meje veþ kot dva kilometra. Pri veþ kot polovici anketirancev na obeh
obmoþjih se kakovost življenja zaradi uvedbe zunanje meje EU ni bistveno spremenila.
Skromno število tistih, ki jim je nov mejni režim prinesel nekaj pozitivnih sprememb v
vsakodnevno življenje, te razumejo predvsem v smislu zagotavljanja veþjega obþutka
varnosti.
Grafikon 3: Vpliv vzpostavitve schengenskega mejnega režima na kakovost življenja
anketiranih prebivalcev.
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5.1. MEJNA ýRTA IN OBMEJNI PAS
ýeprav lahko državno mejo60 oznaþimo tudi kot praktiþno neviden in neotipljiv
element v prostoru, ji prav pravno-politiþni status in z njim povezani dejavniki družbenega
delovanja lahko dajejo doloþeno moþ. Ta jo lahko naredi v kulturni pokrajini na razliþne
naþine veliko bolj prepoznavno. Pri uvajanju in izvajanju kakršnekoli nove funkcije
(naloge) državne meje postanejo pomembna tudi vprašanja povezana z natanþno
definiranim državnim ozemljem. Vemo da je državno ozemlje, poleg prebivalstva in
državne oblasti, osnovni konstitutivni element vsake države.
Ob vzpostavljanju schengenskega mejnega režima se je tudi na obmoþju med Muro
in Dravo ponovno izpostavilo vprašanje jasnega in nedvoumnega poteka državne meje na
posameznih odsekih. To je sprožilo tudi dvome o dejanskem obsegu obmoþja jurisdikcije
posamezne države. Na nek naþin ta dejstva še vedno predstavljajo doloþen konfliktni
potencial in zato vplivajo na kvaliteto politiþnih odnosov med obema državama. Vendar pa
nenazadnje najbolj škodijo prav prebivalstvu v obmejnem pasu. Zato bomo v nadaljevanju
podrobneje analizirali mejno þrto na obravnavanem obmoþju in izpostavili najbolj kritiþne
toþke razmejevanja na njenem odseku.
V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da vstop v schengenski prostor spremljajo tudi
posebne zahteve po poostrenem policijskem varovanju in nadzoru mejne þrte (zunanje
meje EU). To v praksi pomeni predvsem veþjo navzoþnost slovenskih varnostnih organov
na terenu. Na njihovo navzoþnost se je lokalno prebivalstvo veþinoma že navadilo, saj jo
ob zunanji meji povezuje zlasti z zagotavljanjem veþje varnosti. Z rezultati anketiranja
bomo zato predstavili tudi nekatere temeljne vidike poostrenega policijskega nadzora, ki se
odražajo v prostorski in socialni strukturi.
5.1.1. NALOGA DRŽAVNE MEJE

Prebivalce na obmejnem obmoþju smo vprašali za mnenje o potencialni funkciji
državne meje. Kar 31,7 % anketirancev v bližini države meje je soglašalo s trditvijo, da
mora državna meja zagotavljati predvsem varnost državljanom. Nekoliko drugaþni so bili
odgovori anketirancev, ki živijo na obmoþju oddaljenem veþ kot dva kilometra od državne
meje. Ti so na prvo mesto postavili njeno funkcijo v smislu nadzorovanja priseljevanja
(36,6 %), kar bolj izpostavlja tudi celotno obmoþje prouþevanja (32,5 %). Izrazitejše je
torej izpostavljena funkcija meje pri kontroli priseljevanja, kot pa njena splošno varovalna
funkcija. Sorazmerno skromen delež odgovorov tistih, ki državno mejo razumejo v smislu
šþitenja gospodarskih interesov (5 %) kaže na to, da je na tem obmoþju prisotno relativno
šibko þezmejno gospodarsko sodelovanje. Lahko sklepamo, da je sosednje hrvaško
obmejno obmoþje prav tako gospodarsko slabo razvito in zato težko nastopa v vlogi
spodbujevalca tovrstnega sodelovanja. Ni nas presenetil dokaj visok delež prebivalcev v
bližini meje (21,7 %), ki so zlasti v naseljih obþine Razkrižje (Gibina, Razkrižje, Šprinc)
poudarili pomen državne meje za ohranjanje slovenske kulture in jezika. Zgodovinski
razvoj razmejevanja in boj za rabo slovenskega jezika v cerkvenem življenju, je tu pustil
velik peþat. S trditvijo ohranjanja ozemeljske celovitosti je soglašalo veþ anketirancev, ki
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V Zakonu o nadzoru državne meje (Ur. l. RS, št. 1/91) sta podani naslednji definiciji državne meje in
mejne þrte: »Državna meja je prostor treh dimenzij, ki se razprostira nad zemeljsko površino v višino, na
površini tal in v zemeljsko globino; mejna þrta je namišljena ali oznaþena þrta, ki po kopnem, morju, rekah in
jezerih deli obmoþje RS od obmoþja sosednje države«.
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so od državne meje oddaljeni veþ kot dva kilometra (26,6 %). Zlasti anketiranci v naseljih
na obmoþju obþine Ljutomer, ki ima najkrajši del državne meje s Hrvaško, so se pogosteje
odloþali za ta odgovor.
Grafikon 4: Naloge državne meje po oceni anketiranih prebivalcev.
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Vir: anketiranje, 2010; N=60; 60; 120
5.1.2. PROBLEMATIKA DEFINIRANJA POTEKA MEJNE ýRTE NA DRAVI, MURI IN
NA RAZKRIŽJU

Administrativnost nekdanjih republiških meja lahko razumemo tudi v tem smislu,
da je kot abstraktna mejna þrta obstajala le za prikaz na kartah, nikakor pa ne v naravi.
Loþevala je sicer dva naroda in dva upravna sistema, toda na življenje ljudi živeþih ob njej,
kakor tudi na tiste, ki so jo prehajali ni imela pomembnega vpliva. V bistvu lahko tedanjo
njeno funkcijo razumemo predvsem v smislu nekakšnega povezovalnega elementa dveh
perifernih obmoþij. Tudi naši anketiranci neposredno ob sami meji so mnenja, da njihov
obmejni pas zaznamuje zelo podoben govor in obiþaji, kot jih lahko najdemo na drugi
strani meje. Poleg tega dokaj prepletene sorodstvene, trgovske in prijateljske vezi to
obmoþje celo bolj oddaljujejo od ostalih slovenskih pokrajin, kot od sosednjega
þezmejnega hrvaškega obmejnega obmoþja.
Treba je razumeti, da je življenje ljudi ob mejah drugaþno in v prvi vrsti predvsem
pogojeno z njimi, saj le-te neposredno vplivajo na vsakodnevno življenje posameznika in
družbe. Zato nas je zanimalo, ali imajo prebivalci obmejnega obmoþja med Muro in Dravo
tudi zaradi samega poteka državne meje danes kakšne težave. Velika veþina anketirancev
(80 %) je odgovorila pritrdilno, od tega jih kar 51,7 % te težave zaznava samo obþasno. Po
priþakovanju imajo najveþ težav z njenim potekom prebivalci neposredno ob državni meji.
Moramo pa poudariti, da so anketiranci to vprašanje povezovali predvsem s samim
strožjim mejnim režimom, manj pa s problematiko dejanskega poteka mejne þrte v naravi
in iz tega izhajajoþih njihovih novih težav, ki so nastale po uvedbi schengenskega mejnega
režima. Pri naštevanju težav so najpogosteje navajali omejitve pri prostem gibanju,
veþkratno prestopanje mejne þrte, pogosto preverjanje dokumentov, kmetijska zemljišþa na
60

drugi strani meje, enostranske ukrepe hrvaških oblasti pri prejudiciranju meje in
nerazpoznavnost mejne þrte v pokrajini.
Grafikon 5: Težave anketiranih prebivalcev zaradi poteka mejne þrte.
$OLLPDWHGDQHV]DUDGLSRWHNDPHMQHþUWHNDNãQHWHåDYH"




'D
2EþDVQR
1H


Vir: anketiranje, 2010; N=120

Slovensko-hrvaško mejo lahko v prvi vrsti oznaþimo kot zgodovinsko mejo, saj je
nastajala skozi stoletja in že ob svojem nastanku je bila utemeljena tudi z etniþnimi
strukturami. Zgodovina same razmejitve nakazuje, da so glede poteka meje bila nesoglasja
že med nekdanjimi oblastmi, in da je pri upravni razdelitvi tega obmoþja prav tako
prihajalo do nekaterih sprememb (Celar, 2002, str. 104). Dejstvo pa je, da se v okviru
nekdanje Jugoslavije natanþnemu doloþanju poteka te mejne þrte ni posveþalo veliko
pozornosti.
Slika 8: Sporni potek mejne þrte v severovzhodni Sloveniji.

Vir: Košak, 2010
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Na zgornji sliki so prikazana obmoþja spornega poteka mejne þrte med Slovenijo in
hrvaško v severovzhodni Sloveniji. Veþja odstopanja od katastrske meje so obkrožena z
rdeþo barvo, manjša pa so obarvana z modro barvo. V nadaljevanju navajamo analizo
poteka mejne þrte na obravnavanem obmoþju in podrobnejši opis zgodovine razmejitve
med državama na dveh toþkah, in sicer na Razkrižju in na obmoþju Štrigove.
Mejno vprašanje s Hrvaško je bilo leta 1991 lahko rešeno le naþelno in še danes
nima konkretizacije na ravni mednarodnega prava. Izvajanje doloþil schengenskega
pravnega reda je zato na spornih obmoþjih urejeno tako, da naj bi se državi vzdržali
vsakršnih enostranskih akcij. Morebitne težave pa naj bi reševali le na osnovi dogovarjanja
in sodelovanja s sosednjo državo. Kot izhodišþe za doloþitev mejne þrte med Slovenijo in
Hrvaško še vedno velja njeno stanje na dan 25.6.1991, kot najpomembnejši kriterij pa so
izpostavili upravne meje oziroma meje katastrskih obþin.61 Obe državi sicer trdita, da je
meja na kopnem taka, kot je bila na ta datum, vendar pa si to stanje razlagata razliþno. ýe
primerjamo doloþene dokumente obeh držav, lahko zelo hitro ugotovimo velike razlike pri
katastrih, ki so bili narejeni tudi v razliþnih obdobjih. Poleg tega, da katastrski registri niso
bili usklajeni že med nekdanjimi jugoslovanskimi republikami, tudi posamezni republiški
organi (policija, pošta, administracija) v preteklosti niso izvajali svojih pooblastil v skladu
z katastrskimi razmejitvami na vseh delih ozemlja.
Z analizo poteka mejne þrte zaþenjamo na Dravi, in sicer na toþki, kjer se državna
meja z njo prviþ sreþa. To je približno 2,5 km jugovzhodno od Formina. Vzporedno z
naravnim tokom Drave je speljan tudi kanal HE Formin in mejna þrta tu poteka veþinoma
po ravnini, vzporedno med obema tokovoma (med naravnim tokom Drave na hrvaški
strani in kanalom HE, ki je na slovenski strani meje). Tri kilometre pred Ormožem se meja
seka s kanalom HE tako, da sta naravni in reguliran tok tu na hrvaški strani. Nekoliko
dalje, tik pred samim Ormožem, se oba tokova združita v en sam kanal, meja pa poteka po
njegovi sredini. Znaþilna je obrambna lega Ormoža na naravni terasi nad levim bregom
reke Drave, ki je mestu že v preteklosti dajala pomembno vlogo varovanja meje (zlasti
nekdanje meje z Ogrsko). Meja poteka po sredini mostu Ormož – Otok Virje in se nato
spusti k Ormoškemu jezeru.62 Jezero je nastalo kot reþna akumulacija zaradi zajezitve
Drave za HE Varaždin, ki so jo priþeli graditi leta 1971 (obratovati je zaþela leta 1975). Za
nastanek Ormoškega jezera so bila uporabljena zemljišþa Agrarne skupnosti Frankovci,
katera pa ji v denacionalizacijskem postopku niso bila vrnjena. Potopljeno zemljišþe je bilo
odkupljeno s strani investitorja elektrarne (Elektroprivreda Hrvatska). Umetno jezero je v
funkciji energetskega objekta sosednje države, zato je ob vzpostavljanju predloga državne
meje bil uporabljen kriterij zaokroževanja umetnih vodnih objektov v korist tiste države, v
kateri se nahajajo energetski objekti in v funkciji katere so omenjene umetne vodne
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Na obmoþju sedanje Slovenije so bili od sredine 18. stoletja do prve polovice 19. stoletje izdelani trije
katastrski operati. Imenujemo ji po cesarjih, in sicer Terezijanski (izdelan v letih 1748-1756), Jožefinski
(nastal v letih 1785-1789) in Franciscejski kataster (za obmoþje Štajerske je bil izdelan v letih 1820-1825).
Ob koncu 19. stoletje je potekala obnova katastrskega operata (reambulacija) za posamezne katastrske
obþine. Leta 1953 je bila izdana Uredba o zemljiškem katastru (Ur. l. FLRJ, št. 43/53), ki je predpisovala, da
se mora meje katastrskih obþin doloþiti, omejiti na terenu in opisati v zapisniku. Razmejitev obmoþja
posameznih katastrskih obþin je opravila posebna komisija. Pri novih izmerah je ob slovensko-hrvaški meji
prišlo do veþjih neusklajenosti, saj komisije med posameznimi republikami sploh niso delovale, ali pa sploh
niso bile obvešþene o novi izmeri. Veþja nesoglasja so pri tem nastala predvsem ob Muri in ob Dragonji
(Celar, 2002, str. 203).
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Ormoško jezero je nastalo na reki Dravi vzhodno od Ormoža. Veliko je 150 ha (ostalih 150 ha vodne
površine jezera je na hrvaški strani meje), njegova povpreþna globina je 6 m in predstavlja eno od veþjih
umetnih jezer v Sloveniji. Zaradi velike koliþine hranljivih snovi je pomemben sekundarni vodni biotop.
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površine. 63 Na tak naþin je pripadel RS na obmoþju obþine Ormož celotni odvodni kanal
HE Formin. Nekje do sredine jezera poteka meja po sredini, a se nato njena oblika moþno
spremeni. Že tu lahko opazimo sledenje meje nekdanjemu meandriranju reke pred samo
zajezitvijo. Od jezera naprej tok reke ni veþ reguliran, reþni meandri potekajo v nasprotni
smeri z mejo, ki prav tako moþno vijuga. Vzrok temu so predvsem spremembe toka reke,
saj je meja v preteklosti verjetno potekala po sredini toka, sedaj pa ga seka na šestih mestih
preden Drava zapusti Slovenijo. Skoraj deset kilometrov dolga državna meja od
Ormoškega jezera do zadnjega preþkanja reke Drave poteka po dolini, ki je tu prepletena z
reþnimi rokavi, mrtvicami in meandri. To obmoþje je zato neprimerno za poselitev, prav
tako nima ustrezne þezmejne prometne infrastrukture, ki bi povezovala obmejni obmoþji
obeh držav. Na slovenski strani najbližje mejni þrti poteka le železniška proga Ormož –
ýakovec, ki jo v bližini kote 179,4 preþka državna meja (Pogodba…, 2001). Meja tako pri
Središþu ob Dravi izstopi iz ožjega obreþnega pasu. Lahko torej sklepamo, da državna
meja ob Dravi sovpada z dejanskim tokom reke le na že v preteklosti reguliranih delih
reþne struge. Preostali del meje poteka po nekdanjih meandrih reke in se novemu toku reke
pravzaprav ni prilagajal. Prav zaradi vseh teh dejstev se vprašanjem o jasni katastrski
razmejitvi ni posveþalo veliko pozornosti.
Slika 9: Potek mejne þrte na Ormoškem jezeru in ob reki Dravi.

Vir: DTK50: pregledovalnik…, 2010

Meja, ki poteka približno 1,5 km južno od Središþa ob Dravi, se pred hrvaškim
naseljem Trnovec usmeri proti severu in severozahodu v dolino potoka Zelena. Tudi na
obmoþju preþkanja Vzhodnih Slovenskih goric je mejna þrta veþinoma vezana na manjše
vodotoke. Od mejnega prehoda Središþe ob Dravi I meja poteka do potoka Trnava, kjer se
ponovno usmeri proti severu, mimo kmetije Kocijan, v dolino potoka Šantavec. Mejna þrta
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Na osnovi dogovora iz leta 2001 med takratnima predsednikoma vlad obeh držav J. Drnovška in I. Raþana,
naj bi celotna gladina Ormoškega jezera postala last Hrvatov. To pa se ne sklada s katastrskimi mejami.
Pogodba med republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o skupni državni meji (sporazum Drnovšek-Raþan)
je do sedaj edini dogovor glede meje v naravi, ki je bil sprejet med državama. Sporazum Drnovšek-Raþan
(19. 7. 2001) sta parafirali obe vladi, a ni bil potrjen v hrvaškem saboru. ýeprav ni nikoli zaživel, se Hrvaška
danes na tem obmoþju vede tako, kot da sporazum vendarle drži in je jezero njeno (Šoštariþ, 2009). Zaradi
poteka mejne þrte so ormoški obþinski svetniki konec leta 2009 od Vlade RS zahtevali redefinicjo meje s
Hrvaško na obmoþju Ormoškega jezera, ki naj se v postopku arbitraže doloþi po obstojeþi katastrski meji.
Gre za pomemben vodni vir (tudi za ribiþe in lovce), ki je zanimiv tudi za izkorišþanje v turistiþne namene.
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nato preþka cesto Presika - Štrigova in dalje poteka po potoku Presika, ob katerem se
najbolj približa cestni povezavi Ormož - Stroþja vas. Po približno 1,5 km vzporednega
poteka s cesto, zavije proti severovzhodu mimo Globoke in Šprinca ter z južne strani obide
kmetijo Bedekoviþ. Meja se na tem obmoþju ves þas drži meja katastrskih obþin in je tudi
zaradi tega veliko bolj razgibana in zavita. Kmalu se spet usmeri proti vzhodu, nato spet
ponovno proti jugu in naprej preko ceste Razkrižje-Banfi. Tu zavije proti vzhodu tako, da
obide kmetijo Cmager, se ponovno usmeri proti severu in poteka dobrih 350 m po južni
strani ceste Šafarsko – Gibina. Pri mejnem prehodu Gibina se spusti proti reki Muri in se
sredine njene struge drži le kratek þas. Prav na tem sektorju meje s Hrvaško, ki smo ga
predstavili zgoraj, je ostalo tudi nekaj drobnih, a za ljudi pomembnih nerešenih
razmejitvenih vprašanj. Najveþji mejni problem, že takoj po drugi svetovni vojni, je bilo
vprašanje Štrigove in Razkrižja. Podrobneje se mu bomo posvetili zato, ker je Hrvaška
prav na tem obmoþju, še tik pred vstopom Slovenije v schengnsko obmoþje želela
prejudicirati potek mejne þrte.
Mejna þrta na obmoþju med Muro in Dravo poteka predvsem po strugi obeh rek
(Drava, Mura) in po dolinah njunih manjših pritokov (Zelena, Trnava, Šantavec, Presika).
Razvodna slemena predstavljajo mejo le v delu Medmurskih goric med Gibino in Stroþjo
vasjo (Belec, 1993, str. 74). Ocenjujemo, da je slabih 40 km mejne þrte vezano na
vodotoke, kar predstavlja 79,8 % mejne þrte na obravnavanem obmoþju.
Preglednica 12: Dolžina mejne þrte po naravnih obmoþjih.
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Vir: Pomurje, 2009

Ugotovili smo že, da je zgodovinsko gledano južna meja Prekmurja od Veržeja do
tromeje Slovenije, Hrvaške in Madžarske novejšega datuma, saj izvira iz leta 1919 oziroma
1929. Medžimurje je skupaj s Štrigovo in njenimi okoliškimi naselji, na podlagi hrvaškoogrske pogodbe iz leta 1868, bilo vse do leta 1918 pod ogrsko upravo. S prvo ozemeljsko
delitvijo v Kraljevini SHS leta 1922, je Medžimurje pripadlo mariborski oblasti in bilo od
nje loþeno šele z nastankom banovin leta 1929. To pomeni, da je bilo vrnjeno pod hrvaško
upravo v takratno Savsko banovino. Ozemeljsko razdelitev med Dravsko in Savsko
banovino so ponovno popravljali leta 1931. Takrat je bila obþina Štrigova v celoti loþena
od okraja ýakovec in z vsem ozemljem na desnem bregu Mure prikljuþena okraju
Ljutomer pod slovensko upravo v takratno Dravsko banovino. Pri tej razmejitvi so
upoštevali željo veþine njenih prebivalcev, ker so bili gospodarsko, prometno in deloma
tudi kulturno bolj vezani na Slovenijo kot pa na Hrvaško. Z odlokom Dravske banovine
leta 1937, je bila obþina Štrigova razdeljena na dva dela. Medtem ko je manjši del obþine
ostal, se je na drugi strani že oblikovala nova obþina Razkrižje (pouk v slovenšþini je tu
potekal že od leta 1933). Slovenske duhovnike sta dobila Razkrižje in Robadje že 1928.
leta. Obe obþini sta do druge svetovne vojne še vedno ostali v okviru Slovenije oziroma
Dravske banovine (Celar 2002, str. 104). ýe na kratko povzamemo je omenjeno ozemlje v
letih 1918 do 1922 sodilo v upravno razdelitev Hrvaške (del oblasti ýakovec), v letih
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Belec (1968) uporablja to ime za Spodnje Ptujsko polje in Dobravo s Središkim poljem.
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1922-1929 v upravno razdelitev Slovenije (del mariborske oblasti), v letih 1929-1931 je
bilo del Hrvaške in v letih 1931-1941 spet del Slovenije. To pomeni, da je bilo v letih od
1918-1941 sporno ozemlje šest let v sestavi Hrvaške in sedemnajst let v sestavi Slovenije.
Do konca vojne je obþini Štrigova spet vladala Madžarska. Po koncu druge svetovne vojne
Štrigova, za katero se je potegovala tudi Hrvaška, kljub prizadevanju lokalnih oblasti ni
bila veþ v sestavi Slovenije (Repe, 2004, str. 45). Ni neznano, da naj bi se leta 1947 mejni
spori na tem obmoþju po nalogu varnostno-obvešþevalne službe SFRJ reševali tudi s
poboji ljudi (31 oziroma po drugih podatkih veþ kot 50 pretežno Slovencev iz Štrigove in
okolice) (Košak, 2010). Vprašanje Štrigove je po drugi svetovni vojni reševala posebna
slovensko-hrvaška komisija, ki je Štrigovo z okolico razdelila: Razkrižje je pripadlo
Sloveniji, Štrigova pa Hrvaški. Medtem ko so se hrvaški uþitelji in policisti iz Razkrižja
umaknili, je problem cerkvene delitve oblasti ostal. To vprašanje in predvsem vprašanje
uporabe slovenskega jezika v tamkajšnji slovenski cerkvi je tudi kasneje razburjalo
prebivalce obeh držav. Razkrižanci so si vseskozi prizadevali za uvedbo slovenskega
jezika v cerkvi in pri verouku, ki ga je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja na prošnjo
staršev pouþevala Vida Žabot. Zadnji hrvaški župnik je bil Stjepan Slaviþek, ki je prišel v
Razkrižje leta 1954. Še do leta 1994 je razkriška župnija spadala pod zagrebško nadškofijo.
Prav tega leta pa so na sedežu v Vatikanu odloþili, da razkriška župnija s slovenskim
župnikom po novem sodi pod mariborsko škofijo. Z ustanovitvijo škofije Murska Sobota
leta 2006 je župnija Razkrižje postala njen sestavni del.
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Slika 10: Srez Ljutomer.

Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937

Pri Razkrižju uradno naj ne bi bilo velikih nejasnosti glede poteka meje s Hrvaško.
Tu namreþ meja naþeloma ni sporna, saj poteka po katastrski meji. Vendar pa katastrska
meja med Razkrižjem na slovenski in Banfijem na hrvaški strani poteka zelo vijugasto in
zavito ter tako dejansko posamezne hiše in gospodarska poslopja reže na pol. Pri tem tudi
ustvarja številne žepe in jezike. Tako je kar nekaj družin prometno odrezala od
slovenskega ozemlja ter s tem njihove þlane prisilila, da so do svojega doma na
slovenskem ozemlju lahko prišli le þez mejni prehod in delno þez hrvaško ozemlje. Tako je
bilo možno do domaþije družine Cmager do pred petimi leti priti le þez slovenski mejni
prehod Razkrižje - Banfi in þez hrvaško ozemlje. Slovenija je kasneje, namesto da bi se s
Hrvaško dogovorila za manjše popravke meje, raje zgradila povsem novo dovozno cesto
do njih. Na podoben naþin so na tem obmoþju rešili tudi probleme nekaterih drugih
domaþij. Tako so vsaj na nek naþin prepreþili morebitne prodaje hiš in izselitev nekaterih
slovenskih družin iz tega obmoþja. Danes je na obmoþju Razkrižja še najmanj trinajst
slovenskih družin, ki živijo samo malo þez mejo na hrvaški strani in jim vijugasta meja
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otežuje dostop do doma. Zato si želijo, da bi mejo na tem obmoþju nekoliko popravili.
Živijo pravzaprav v nekakšnih kotih na obmoþju hrvaškega katastra; razen morda treh
družin, ki menijo, da meja tudi glede katastra ni povsem jasna in da so nekje vmes. Tako
tudi hiša družine Bedekoviþ, ki jo lahko vidimo na spodnji sliki stoji povsem v kotu zavoja
meje. Posest imajo na obeh straneh meje, zato so na slovenski strani postavili brunarico in
tam prijavili stalno prebivališþe. Tudi na hrvaški strani je nekaj hrvaških družin, ki se
morajo do svojega doma voziti þez slovenska dvorišþa, saj s hrvaškega ozemlja nimajo
dostopa do njih (Košak, 2010). Glede dokonþne doloþitve meje na tem prostoru bi bilo
mogoþe iskati tudi takšne rešitve, da bi se državi dogovorili za bolj življenjski potek meje
in pri tem bolj upoštevali želje lokalnih prebivalcev. Ena od možnih rešitev bi bila tudi
zamenjava zemljišþ. Dejstvo pa je, da želi veþ prebivalcev, ki so zdaj na Hrvaškem v
Slovenijo, nihþe pa noþe iz Slovenije na Hrvaško.
Slika 11: Mejni žep v bližini mejnega prehoda Razkrižje.

Vir: Košak, 2010

Leta 2007 je veliko vznemirjenja med prebivalci Razkrižja povzroþil tudi hrvaški
poseg v širitev oziroma v preselitev obstojeþega mejnega prehoda Banfi za okrog 300 m
proti severu, na samo þrto katastrske meje med državama. Hrvaška je tako želela še pred
uveljavitvijo novega schengenskega mejnega režima preseliti svoj del meddržavnega
mejnega prehoda Razkrižje-Banfi v bližino naše države na parcelo na obmoþju, kjer
državna meja še ni doloþena. Gre za širitev na zemljišþe, ki je v slovenski lasti, a sodi v
kataster sosednje države. Ob spremembi lege hrvaškega dela mejnega prehoda bi tri
slovenske družine v treh hišah obstale v prostoru med obema prehodoma. Te tri družine so
že leta 1991 vložile prošnjo za korekcijo meje na mešano meddržavno komisijo za meje.
Predstavniki slovenske države o nameravanih posegih v ta obmejni prostor takrat niso bili
obvešþeni, kar je v nasprotju z 42. þlenom SOPS-a in kaže na nepremišljene poteze
Hrvaške. Do natanþne doloþitve poteka državne meje med državama, se namreþ nobene
aktivnosti ob državni meji ne more izvajati samostojno in enostransko.
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V severovzhodni Sloveniji lahko izpostavimo še eno veþje problemsko obmoþje kar
zadeva poteka meje. Ne sodi sicer v obmoþje našega prouþevanja, ki se konþa pri naselju
Gibina, a ga posebej omenjamo kot primer, kako izredno so zapleteni postopki doloþanja
mejne þrte. Gre za celotno poreþje Mure ob slovensko-hrvaški meji. Na splošno pri mejah
na vodotokih (kar 44 % meje s Hrvaško poteka po hidrografskem razmejitvenem principu)
lahko nastopijo velike težave z njihovo doloþitvijo, saj so reþne struge zaradi reþnega
delovanja (erozije, meandriranja, prestavljanja struge) in regulacij ene najmanj stabilnih
mejnih linij. Mura je v veþ kot stoletju od zadnjih katastrskih meritev spremenila tok, tako
da ponekod teþe tudi do dva kilometra južneje od nekdanje struge.65 Meja po reki Muri, v
dolžini približno 37 km, poteka od naselja Gibina do tromeje med Slovenijo, Hrvaško in
Madžarsko. Predstavlja najopaznejši odmik med mejno þrto in reþno strugo, saj skoraj
nikjer ne poteka toþno po strugi reke. Problem odseka meje, ki poteka ob Muri je nastal,
ker politiþna meja še vedno sledi stari reþni strugi, ki pa ne sovpada z današnjo regulirano
strugo Mure. Meja tako reþno strugo veþkrat seka in posledica tega so nekatere manjše
enklave na obeh straneh meje, ki so odrezane od zaledja matiþne države. Prav zaradi tega
je Slovenija poleg katastra kot dopolnilni kriterij za doloþitev mejne þrte predlagala še
upoštevanje naravnih meja po vodotokih, to je meje po sredini reþne struge (Belec, 1997,
str. 185). Poreþje Mure je bilo v preteklosti vedno pod slovensko oblastjo, vendar ga ima
Hrvaška v svojih katastrih za svojega. Katastrsko to obmoþje res pripada Hrvaški, a
obstajajo nekateri dokazi (slovenski splošni in posamiþni pravnih akti), da je na dan 25.
junija 1991 jurisdikcijo na tem obmoþju izvajala Slovenija. Do leta 1993 je slovenska
policija nadzorovala obmoþje do reke Mure, torej tudi njen levi breg. Slovenija je na tem
obmoþju zgradila nasipe ob reki Muri in jih vsa leta tudi vzdržuje. Prebivalci naselja
Mirišþe pri Hotizi so imeli vse dokumente izdane v Sloveniji in tu tudi registrirana vozila
ter volilno pravico v Sloveniji.66 Hrvaška za to obmoþju še vedno zagovarja kot kriterij
razmejitve meje katastrskih obþin, þeprav so bila tudi tu ugotovljena neskladja zaradi
dvojne lastniške evidence. Že daljnega leta 1956 so se predstavniki geodetskih uprav
Slovenije in Hrvaške dogovorili, da se bo katastrska meja uskladila s tokom reke Mure. Na
podlagi tega dogovora, naj bi se spremenila katastrska meja med republikama tako, da bi
Hrvaška na desnem bregu Mure dobila okoli 260 ha, v zameno pa naj bi Slovenija dobila
enako velik del ozemlja ob Hotizi. Dogovor po vednosti slovenske strani ni bil izveden v
praksi. Vendar pa je Hrvaška del dogovora za desni breg Mure uresniþila. Na novo je
vzpostavila kataster za ta del, tako da je 207 ha (od prej omenjenih 260 ha) slovenskih
zemljišþ na desnem bregu Mure med obþinama Pince in Ferketinec pripadlo Hrvaški
(Celar, 2002). Tistega dela dogovora, ki se tiþe levega brega Mure, in ki naj bi pripadel
Sloveniji, pa hrvaška stran ni uresniþila. Tudi na pogajanjih za sklenitev parafirane
pogodbe med Slovenijo in Hrvaško o skupni državni meji je Hrvaška imela za osnovo nov,
popravljen kataster za desni breg Mure. Hrvaška tako dogovora ni uresniþila v celoti,
ampak samo v delu, ki ji ustreza (Aide Memorie, 2010). Meddržavni sporazum v
prihodnosti predvideva državno mejo na novi, regulirani strugi Mure.
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Katastrske meje iz 19. stoletja se spremenjenemu toku reke niso prilagodile. Posledica tega je, da je okoli
800 ha hrvaških katastrskih obmoþij na levem bregu Mure, 260 ha slovenskih pa na desnem bregu (Aide
Memorie, 2010).
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Hrvaška meni, da so na levem bregu Mure njena vsa zemljišþa, ki so v njenem katastru, tudi zaselek
Mirišþe. Danes v Mirišþu živi devet ljudi (Slovencev), ki imajo svoje hiše na obmoþju hrvaškega katastra. V
okolici Mirišþa in tudi na desnem bregu Mure je veliko slovenskih njiv, ki bi jih bilo mogoþe kompenzirati z
njihovim zaselkom.
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5.1.3. VIDIKI POOSTRENEGA POLICIJSKEGA NADZORA DRŽAVNE MEJE

Mejne politike postajajo þedalje bolj pomembnejše kot eden kljuþnih instrumentov
za izvajanje varnostne politike nacionalnih držav. Slovenija je klasiþno mejno kontrolo na
slovensko-hrvaški meji postopoma uveljavljala od leta 1991 dalje. Celotno mejno
infrastrukturo po SOPS-u, vkljuþno z maloobmejnimi prehodi, je bilo potrebno zgraditi do
1. maja 2004, ko je Slovenija postala polnopravna þlanica EU. Z vstopom v EU se je
Slovenija zaþela intenzivno pripravljati na vzpostavitev schengenskega mejnega režima, in
sicer pod strogimi navodili Evropske komisije. Nov mejni režim je pomenil predvsem
utrjevanje poostrene kontrole nad gibanjem v obmejnem obmoþju, ki je zaradi tega postalo
predmet številnih policijsko varnostnih ukrepov (preverjanje identitete, nadzor nad
osebnimi stiki ljudi,…).
Grafikon 6: Odnos med policijo in lokalnim prebivalstvom po mnenju anketiranih
prebivalcev.
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Vir: anketiranje, 2010; N=60; 60

Prebivalci med Muro in Dravo strožje ukrepe varovanja državne meje67 niso
sprejeli z navdušenjem, ampak predvsem kot ukrepe, ki jih narekuje evropska in njej
prilagojena nacionalna zakonodaja. Motita jih predvsem strožji nadzor meje pri prehajanju
mejne þrte in poveþano število policistov na terenu. Vendar na drugi strani, zaradi
pomembnosti zunanje meje EU v smislu prepreþevanja ilegalnih migracij, tovrstne ukrepe
razumejo. Precej težav so na zaþetku imeli tudi v stikih s policisti, ki so skladno z veþjimi
potrebami po varovanju meje prihajali iz drugih obmoþij Slovenije. Zaradi nepoznavanja
domaþinov, njihovih navad in razmer v obmejnem pasu je med njimi veþkrat prihajalo do
manjših nesporazumov. Lokalni prebivalci so se veþinoma že navadili na vsakodnevno
navzoþnost policistov, kar potrjujejo tudi rezultati anketiranja. Na vprašanje, kako
ocenjujejo svoj odnos s policisti, je 58,3 % anketirancev v neposredni bližini meje
odgovorilo kot zadovoljiv. V 55 % je ta odgovor prevladujoþ tudi med anketiranci, ki so od
meje oddaljeni veþ kot dva kilometra. Veþji delež prebivalcev (31,7 %) na obmoþju znotraj
dvokilometrskega pasu od mejne þrte, je za razliko od bolj oddaljenih prebivalcev (26,4
%), odnos ocenilo kot dober. Prebivalci, ki so bolj oddaljeni od meje pa pogosteje navajajo
odgovor slab, ali pa glede samega odnosa nimajo nekega jasnega stališþa. Njihovi stiki s
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Nadzor državne meje se izvaja na treh organizacijskih ravneh: na lokalni ravni so to policijske postaje na
zunanji meji ter policijske postaje za izravnalne ukrepe in postopke s tujci (ilegalnimi prebežniki); na
regionalni ravni oziroma na posameznih policijskih upravah se naloge izvajajo v okviru oddelkov za državno
mejo in tujce; na državni ravni pa nadzor državne meje sodi v Sektor mejne policije v okviru katerega deluje
tudi specializirana enota za nadzor državne meje (Veþletni program…, 2010, str. 2).
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policisti so namreþ manj pogosti in zato odnos z njimi manj ocenjujejo z vidika posledic
poostrenega nadzorovanja obmejnega obmoþja.
Zanimalo nas je tudi kakšen pomen ima zanje veþja prisotnost policije. Iz grafikona
je razvidno, da veliki veþini prebivalstva neposredno ob meji veþja prisotnost policije
pomeni predvsem veþji obþutek varnosti, šele nato jo povezujejo s težavami pri prehajanju
meje. Zanemarljivo majhen je delež tistih, na katere veþja prisotnost policije nima
nobenega vpliva. Nasprotno pa prebivalci oddaljeni od meje veþ kot dva kilometra
nekoliko bolj izpostavljajo neprijetnosti zaradi težav pri prehajanju meje. To se na nek
naþin ujema s prejšnjim grafikonom, saj je na tem obmoþju nekoliko višji tudi delež tistih,
ki odnos s policijo ocenjujejo kot slab. Veþina teh prebivalcev ima edini stik s policijo
zlasti v þasu dopustov, ko potujejo preko obstojeþih mejnih prehodov na Hrvaško.
Grafikon 7: Pomen veþje prisotnosti policije po mnenju anketiranih prebivalcev.
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5.2. MEJNA INFRASTRUKTURA IN PREHODNOST SCHENGENSKE MEJE
Schengenski mejni režim, ki na eni strani predpostavlja prost pretok oseb, blaga,
storitev in kapitala, prav to omejuje na svojih zunanjih mejah. Gre za nekakšno protislovje
v sodobni družbi. Kapital in tehnologija sta namreþ že omogoþila razliþne naþine in oblike
pretoka blaga in ljudi po vsem svetu, hkrati pa oba že gradita nove, drugaþne »elektronske
meje«; v našem primeru med EU in ostalimi državami. Mejni prehodi na zunanjih mejah
EU so na ta naþin, v funkciji selekcijske in izolacijske politike, postali ozka migracijska
grla, kjer se strogo nadzoruje vse in vsakogar, ki želi vstopiti v »trdnjavo Evropo«
(Zavratnik Zimic, 2002, str. 74-75).
Uvajanje schengenskega mejnega režima na slovenski južni meji je povzroþilo, da
sta se dinamika in struktura vsakovrstnih þezmejnih stikov68 zaþeli dodatno naglo
zmanjševati. Nekdaj najbolj odprta meja je s pomoþjo sodobne informacijske tehnologije,
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V analitiþnem pristopu razlikujemo med þezmejnimi stiki in þezmejnim sodelovanjem. ýezmejne stike
razumemo v smislu neformalnih individualnih þezmejnih interakcij, ki izhajajo predvsem iz obstojeþih
sorodstvenih in prijateljskih vezi ter poznanstev na obeh straneh meje. Pri þezmejnem sodelovanju pa imamo
v mislih predvsem razliþne oblike institucionalnega (društvenega) sodelovanja na kulturnem, društvenem,
športnem, turistiþnem in gospodarskem podroþju med sosednjima državama bodisi na lokalni, regionalni ali
državni ravni.
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ki omogoþa visoko stopnjo elektronskega »e-nadzora«, postala najbolj zaprta slovenska
meja. Prebivalci z obeh strani meje, ki so se do nedavnega sreþevali, povezovali,
prijateljevali, med seboj poroþali in sodelovali brez kakršnihkoli ovir, je novi mejni režim
med seboj loþil kot še nikoli doslej v zgodovini. Nove ovire so nastale za mnoge oblike
þezmejnega sodelovanja in povezovanja na gospodarskem in na drugih podroþjih. Tako se
na primer tudi tradicionalne skupne prireditve lahko izvajajo le po posebnem postopku za
prehajanje meje (Zunanja schengenska…, 2008). Z novo državno mejo in vzpostavitvijo
mejne infrastrukture se je obmejno življenje na nek moþno formaliziralo, predvsem kar
zadeva režim prehajanja meje (Zavratnik Zimic, 2002, str. 68). Za obmejni pas so
raznovrstne þezmejne komunikacije življenjsko pomembne, zato je toliko bolj
problematiþno kadar pomembno usihajo v prostoru, ki je (bil) tradicionalno moþno
povezan in ki je v lokalnem okolju deloval kot celota, ne glede na sam potek nekdanje
republiške meje.
Preglednica 13: Mejni prehodi na odseku slovensko-hrvaške meje med Muro in Dravo.
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Vir: Predstavitev slovenskih…, 2010

V. Klemenþiþ (1993) je v zaþetku devetdesetih ugotavljal, da ob novonastali
slovensko-hrvaški meji lahko zasledimo znake obmejnega znaþaja obmoþja le neposredno
z mejnimi prehodi ter institucijami in zgradbami, ki so povezane z dejavnostjo policije ali
carine. Minilo je že devetnajst let, odkar je slovenska država svoj teritorij proti Hrvaški
zamejila z državno mejo, dostopnost nanj pa omejila s 57 kopenskimi mejnimi prehodi
razliþnih kategorij. V vsem tem obdobju so se pogoji prehajanja meje nenehno zaostrovali.
Mejne prehode kot neposredne fiziþne ovire pa, kljub SOPS-u, najbolj obþuti prav lokalno
prebivalstvo. Na odseku slovensko-hrvaške meje med Muro in Dravo je šest mejnih
prehodov, od tega pet cestnih (eden mednarodni, trije meddržavni, eden obmejni) in eden
mednarodni mejni prehod za železniški promet. Mednarodni status za cestni potniški in
tovorni promet ter za železniški promet ima samo mejni prehod Središþe ob Dravi, ki se
nahaja na cestni povezavi Ormož – ýakovec. Vsi mejni prehodi so bili zgrajeni in
obnovljeni do konca leta 2007 s pomoþjo sredstev Phare (Središþe ob Dravi) ali pa so bili
sofinancirani s schengenskega vira70 (Ormož, Razkrižje, Gibina). V bližini obmoþja
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Odpiralni þas je od 5. do 23. ure (nedelja od 9 do 21 ure).
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Evropska sredstva iz schengenskega vira so bila namenjena financiranju tistih ukrepov na zunanji meji
EU, ki so bili povezani s pripravami na celovito izvajanje schengenskega pravnega reda. Slovenija je iz tega
vira prejela skoraj 120 milijonov evrov, kar predstavlja približno 45 % vseh sredstev, ki so bila namenjena za
vzpostavljanje zunanje meje. Ta sredstva je Slovenija þrpala od leta 2004 do konca leta 2007. V skladu s
pravili EU je bilo mogoþe sredstva iz schengenskega vira porabiti zgolj za naložbe v izgradnjo mejnih
prehodov in drugih objektov na zunanji meji, za njihovo obnovo, za posodobitev infrastrukture in nakup
tehniþne opreme. Prav tako so bila ta sredstva namenjena za financiranje usposabljanja mejne policije ter za
logistiko in obratovanje, kar vkljuþuje tudi plaþe policistov in konzularnih uslužbencev. Skupno je Slovenija
za nadzor zunanje meje EU dobila okoli 200 milijonov evrov pomoþi - ob že omenjenih sredstvih iz
schengenskega vira in programa Phare (80 milijonov evrov) še bilateralno pomoþ þlanic EU (predvsem
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prouþevanja sta še dva mejna prehoda za mednarodni cestni promet, in sicer
Zavrþ/Dubrava Križovljanska na jugu in Petišovci/Mursko Središüe na severu, ki sta za
tranzitni promet pomembnejša od Središþa ob Dravi. Vsi meddržavni mejni prehodi na
obmoþju (Ormož, Razkrižje, Gibina) imajo prepoved tovornega prometa, kar je dobro
zaradi manjše obremenitve lokalnih cest in za zagotavljanje veþje prometne varnosti. Ni pa
to stimulativno za gospodarski razvoj obmoþja.
Veliki pomen za lokalno prebivalstvo imajo obmejni (maloobmejni) mejni prehodi,
ki so jih v skladu s SOPS-om vzdolž slovensko-hrvaške meje zaþeli odpirati od leta 2003
dalje. Preko teh mejnih prehodov lahko obmejni prebivalci prestopajo mejo z obmejnimi
prepustnicami. Takšen status ima samo mejni prehod Središþe ob Dravi I. Najdaljši odsek
meje brez kakršnegakoli mejnega prehoda je med Središþem ob Dravi in Razkrižjem. Na
tem delu slovenske-hrvaške meje v dolžini približno 14,6 km, meja loþuje gospodarsko
manj razvit obmejni prostor, zato je manjša prepustnost meje še toliko bolj moteþa in
razvojno zaviralna.
Grafikon 8: Promet potnikov po mejnih prehodih na obmoþju med Muro in Dravo leta 2005,
2007 in 2009.













6UHGLãþH 6UHGLãþH
RE'UDYL RE'UDYL
åHO

2UPRå

*LELQD

5D]NULåMH 6UHGLãþH
RE'UDYL,

6NXSDM

Vir: Veþletni program…, 2010; Mejna problematika, 2010

Število potnikov po mejnih prehodih na obravnavanem obmoþju se je po vstopu
Slovenije v schengenski prostor moþno zmanjšalo. Še leta 2007 je bil promet potnikov na
vseh mejnih prehodih skupaj veþji kot leta 2005. Leta 2009 se je število potnikov
zmanjšalo kar za 27,9 % v primerjavi z letom 2007 oziroma od dobrih 2,8 milijona na
dobra dva milijona potnikov. Najveþji upad potnikov izkazuje železniški mednarodni
mejni prehod Središþe ob Dravi, kjer se je število potnikov leta 2009 v primerjavi z letom
2005 zmanjšalo kar za 66,4 %, in sicer od 33.319 na 11.183 potnikov. Od cestnih mejnih
prehodov se je število potnikov na mednarodnem mejnem prehodu Središþe ob Dravi leta
Nemþije). S širitvijo schengenskega prostora se je schengenski vir ustavil, saj je po novi finanþni perspektivi
2007-2013 financiranje nadzora zunanje meje EU vkljuþeno v proraþun EU. ýe je bil schengenski vir
namenjen samo novim þlanicam, kot pomoþ pri uveljavljanju standardov na prihodnji zunanji meji EU, pa so
sredstva za nadzor zunanje meje sedaj namenjena vsem þlanicam, tudi starim, ki nadzorujejo zunanjo mejo
EU (Zakljuþni raþun…, 2008).
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2009, v primerja vi z letoma 2005 in 2007, skoraj prepolovilo. Tako je preko tega mejnega
prehoda leta 2007 prestopilo 991.727 potnikov, leta 2009 pa le še 586.069 potnikov.
Najmanjši upad števila potnikov ugotavljamo za meddržavni mejni prehod Ormož, kjer se
je število potnikov, v primerjavi z letom 2007, leta 2009 zmanjšalo za 5,8 %. Lahko pa
omenimo še eno znaþilnost gibanja števila potnikov po posameznih mejnih prehodih.
Medtem ko je to število na vseh mejnih prehodih v obþini Središþe ob Dravi zaþelo upadati
že leta 2007, je bilo istega leta na mejnih prehodih Ormož, Razkrižje in Gibina veþ
potnikov kot leta 2005.
Že v pripravah na slovensko vkljuþitev v schengenski prostor je slovenska država
morala zapreti tudi veþ prehodnih mest in prehodnih toþk na meji s Hrvaško, ki so
obmejnemu prebivalstvu obeh držav v preteklosti omogoþala prehajanje meje tudi izven
mejnih prehodov. Pogosto so mu pomenila tudi edino možno cestno komunikacijo do
doloþene nepremiþnine na drugi strani meje (predvsem za dvolastnike zemljišþ). Ukinitev
nekaterih prehodnih toþk (skupaj jih je bilo okoli 400) in starih uteþenih poti prehajanja
meje je bila namenjena predvsem onemogoþanju ilegalnega prehajanja in tihotapstva. Na
ostalih prehodnih mestih so bili izvedeni ukrepi za kontrolirano prehajanje meje. Do vstopa
v schengenski prostor je bilo ustrezno urejenih 96 prehodnih mest oziroma toþk na zunanji
meji EU, ki jih je doloþila Vlada RS (danes jih je vzpostavljeno 115) (Prehodne toþke,
2004). Lokacija prehodnega mest in upraviþenci do njegove uporabe morajo biti potrjeni s
sklepi Stalne mešane komisije za izvajanje SOPS-a. 71 Na obmoþju prouþevanja je šestnajst
prehodnih mest, najveþ dvanajst na obmoþju obþine Razkrižje in štiri v obþini Ormož.72 V
obþini Razkrižje veþina upraviþencev za prehajanje meje na prehodnih mestih živi na
Hrvaškem. Te prehode uporablja predvsem zaradi pomanjkljivosti in težav v cestni
komunikaciji na hrvaški strani. Na obmoþju Razkrižja je tudi nekaj slovenskih prebivalcev,
ki imajo dostop do Slovenije urejen samo preko hrvaškega ozemlja oziroma preko teh
zapornic. Prehodna mesta na obmoþju obþine Ormož v veþini uporabljajo slovenski
državljani, predvsem zaradi oddaljenosti obstojeþih mejnih prehodov od sorodnikov.
Zapornice, ki zapirajo prehodne toþke so sprva med prebivalci na obravnavanem
obmoþju zbudile precej negodovanja. Po razgovorih z domaþini so bili najbolj prizadeti
tisti prebivalci, ki so sicer doma na slovenski strani, cesta do njih pa vodi le preko
hrvaškega ozemlja. Pri njih so konkretne težave prisotne že pri sprejemanju obiskov, saj
morajo domaþini prej odkleniti zapornice. Na Gomili pri Kogu je bil dostop do domaþije
Magdiþ, kjer ni mejnega prehoda, še do nedavnega mogoþ le z dvakratnim preþkanjem
hrvaške meje v dolžini 300 m. Problem so rešili konec leta 2008 z izgradnjo cestnega
odseka po slovenskem ozemlju.
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Za kontrolirano prehajanje meje so bili izvedeni ukrepi, bodisi z zapornicami, podiranjem brvi za pešce,
bodisi s fiziþnim zapiranjem (zasipavanjem, postavitvijo odbojnih ograj ali korit). Po izvedbi ukrepa je bilo
po 21. 12 2007 upraviþencem za prehajanje meje na prehodnih mestih in toþkah dovoljeno prehajanje meje
na isti lokaciji, in sicer s postavitvijo zapornic, katerih kljuþe naj bi imeli upraviþenci do njihove uporabe.
Prehod državne meje na lokacijah, ki so v funkciji prehodnega mesta ali prehodne toþke je po doloþbah
SOPS-a dovoljeno upraviþencem (državljanom RS in RH), ki imajo prehodno mesto ali prehodno toþko
vpisano v obmejno prepustnico ali kmetijski vložek (Prehodne toþke, 2004). Tako imetniki zemlje na drugi
strani meje v skladu s SOPS-om še vedno lahko uporabljali te poti, drugim pa je to onemogoþeno.
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16 prehodnih mest na obravnavanem obmoþju: Gibina 45/Banfi-Gibina-Razkrižje, Gibina 47/BanfiGibina-Šafarsko, Šafarsko 13/Banfi-Šafarsko, Šafarsko 15-Banfi, Razkrižje 52/Banfi-Razkrižje,
Razkrižje/Banfi, Razkrižje/Banfi-Razkrižje, Vešþica 14/Banfi-Vešþica, Šprinc (obþina 7a, 6a)/Banfi-Šprinc,
Globoka 60/Robadje-Globoka, Globoka 9a/Robadje-Globoka, Presika 28/Robadje-Presika; Presika-Gomila
pri Kogu 2/Robadje, Gomila pri Kogu 1 (192)/Robadje za Mlinariþ, Jastrebci (Pukšiþ-189)/Stanetinec,
Godeninci 1 (185)/Preseka (Spisek prehodnih mest, 2010).
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5.2.1. NEFORMALNI ýEZMEJNI STIKI

Državna meja lahko vpliva na obmejna obmoþja tudi tako, da pri tem igra vlogo
stika, ovire ali filtra v povezovanju prebivalstva dveh držav (Bufon, 1995).73 To je zelo
pomembno, saj so ob dovolj mehki in prožni meji prav obmejna obmoþja in njeni
prebivalci lahko dejavnik trdnejšega povezovanja med sosednjima državama. Na
obravnavanem obmoþju so ob uvedbi strožjega mejnega režima oslabili tudi neformalni
stiki. Vendar pa preteklo skupno življenje in moþna, zlasti sorodstvena prepletenost
omogoþa današnjim obmejnim skupnostim, da se med seboj povezujejo in sodelujejo ter na
ta naþin pripomorejo k veþji integraciji obmejnega prostora na obeh straneh meje.
Intenzivnost neformalnih þezmejnih stikov smo poskušali ugotoviti na podlagi
pogostosti prehajanja meje in z motivi obiska krajev na Hrvaškem. Glede pogostosti
prehajanja slovensko-hrvaške meje je na celotnem obmoþju prouþevanja najveþji delež
tistih anketirancev (43,4 %), ki prehajajo mejo vsaj enkrat letno. Pri tem odgovoru
nekoliko prevladujejo anketiranci (48,4 %), ki so od meje oddaljeni veþ kot dva kilometra.
Razumljivo je v bližini meje precej višji delež anketirancev, ki mejo pogosteje prehajajo.
Kar 16,7 % prebivalcev znotraj dvokilometrskega pasu od državne meje prestopi mejo vsaj
enkrat tedensko. Veþina teh prebivalcev živi v naseljih na obmoþju obþine Razkrižje in
obþine Ormož.
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Grafikon 9: Pogostost prehajanja meje anketiranih prebivalcev.
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Vir: anketiranje, 2010; N=60; 60

Na vprašanje, ali se je z nastankom schengenske meje spremenila pogostost
potovanj, je skoraj 77 % anketirancev na celotnem obmoþju prouþevanja odgovorilo, da je
ta ostala enaka. Nihþe od anketirancev pa ne meni, da se število potovanj poveþalo. Skoraj
ena tretjina anketirancev (28,3 %) v neposredni bližini državne meje je izjavila, da se je
pogostost njihovih potovanj zmanjšala. V razgovoru so bili navedeni tudi nekateri razlogi:
poostrena kontrola na mejnih prehodih, politiþni odnosi med državama, dolgo þakanje v
kolonah na meji v poletnem þasu, slab ekonomski položaj posameznih družin.
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Sintagma meje kot bariere opredeljuje arhaiþne družbe, medtem ko je sintagma meje in obmejnega
prostora kot obmoþja intenzivnih socialnih kontaktov oznaka modernih družb. Meja kot selektivni
mehanizem je podana v filtru, ki je lahko vmesna stopnja ali pa integralni element obeh ekstremov, saj je
selektivnost moþ identificirati tako v modernih kot tradicionalnih družbah (Zavratnik Zimic, 2003, str. 132).
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Grafikon 10: Sprememba pogostosti potovanj zaradi nastanka schengenske meje.
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Vir: anketiranje, 2010; N=60; 60

Pri prebivalcih, ki so od meje oddaljeni manj kot dva kilometra, so obiski
prijateljev in znancev glavni razlog za obisk krajev na hrvaški strani. Med najpristnejše
þezmejne stike sodijo tudi obiski sorodnikov, zaradi katerih prebivalci neposredno ob meji
prav tako dokaj pogosto prehajajo mejo. Glavni motiv izleta in poþitnic pri potovanju na
Hrvaško prevladuje pri prebivalcih, ki so od meje oddaljeni veþ kot dva kilometra. Ti se
odpravijo þez mejo predvsem v þasu dopustov in zaradi preživljanja prostega þasa. Na
celotnem obmoþju praktiþno nismo naleteli na anketiranca, ki je zaposlen na Hrvaškem.
Vendar pa nekateri posamezniki prehajajo slovensko-hrvaško mejo tudi zaradi službenih
obveznosti. Relativno visok delež anketirancev na celotnem obmoþju se odloþa za
potovanje na Hrvaško zaradi ugodnih nakupov v Varaždinu in ýakovcu. Po mnenju veþine
anketirancev se je obseg stikov na splošno zmanjšal. Glavni motivi za prehajanje
slovensko-hrvaške meje pa se niso bistveno spremenili.
Grafikon 11: Motivi za prehajanje meje anketiranih prebivalcev.
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5.3. ýEZMEJNI ODNOSI IN SODELOVANJE S HRVAŠKO
Obmejna obmoþja in njihovo prebivalstvo so v smislu stiþnosti najpomembnejši za
povezovanje med sosednjimi državami. Že neobremenjeni neformalni þezmejni stiki
prebivalstva so lahko tisti prvi impulz za pospešeno vsestransko sodelovanje obmejnih
obmoþij. To se lahko v prvi fazi kaže v obliki þezmejnega zaposlovanja in nakupovanja,
kasneje pa lahko preide tudi na druga podroþja družbenega življenja. Na lokalni ravni se
dobri þezmejni odnosi lahko najbolj izkazujejo predvsem na podroþju usklajenega
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naþrtovanja prostorskega razvoja (tudi z vidika ekologije), prometnic, zavarovanih obmoþij
ter proizvodnih in turistiþnih con.
Z anketno raziskavo smo želeli spoznati stališþa lokalnega prebivalstva glede
spremembe þezmejnih odnosov med sosednjima državama po uvedbi schengenskega
mejnega režima. Na vprašanje, ali so se ti kaj spremenili, je veþ kot polovica anketirancev
(56 %) na celotnem obmoþju mnenja, da so ostali nespremenjeni. Kar 37 % vprašanih je
odgovorilo, da so se poslabšali. Izrazitejše poslabšanje odnosov je navajalo predvsem
prebivalstvo neposredno ob državni meji. Pri terenskemu delu smo zaznali, da je neko
splošno mnenje o trenutni kakovosti odnosov med Slovenijo in Hrvaško nevtralno.
Veþinoma so ljudje glede prihodnosti optimistiþni in si želijo dobrih odnosov s sosednjo
državo. Vendar pa se zavedajo, da to ne bo toliko odvisno od njih samih, ampak bolj od
politiþnih odnosov in dogovorov med obema državama.
Grafikon 12: Sprememba þezmejnih odnosov po uvedbi schengenskega režima po mnenju
anketiranih prebivalcev.
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Bolj podrobno nas je zanimalo tudi, katere so glavne ovire za razvoj þezmejnega
sodelovanja po mnenju anketiranih prebivalcev. Ne glede na oddaljenost od mejne þrte ima
veþina prebivalstva stališþe, da so nerešeni politiþni problemi med državama tisti, ki
zavirajo tudi tesnejše þezmejno sodelovanje na obmejnem obmoþju. Skoraj ena tretjina
anketirancev neposredno ob meji je kot oviro izpostavila tudi schengenski mejni režim.
Tako misli tudi ena þetrtina anketirancev, ki so od meje oddaljeni veþ kot dva kilometra.
Anketiranci so izpostavili tudi preveþ skromno državno pomoþ, ki bi lahko bolj uþinkovito
odpravljala nekatere težave na podroþju sodelovanja med obema državama. Dobra þetrtina
prebivalcev na obeh obmoþjih tako priþakuje, da bi se z veþjimi državnimi spodbudami
precej izboljšali pogoji in možnosti za þezmejno sodelovanje. Že s spodbujanjem drobnega
in preko meje povezanega gospodarstva bi država veliko prispevala k temu, da se obmejna
obmoþja ne bi tako hitro praznila.
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Grafikon 13: Ovire za razvoj þezmejnega sodelovanja po mnenju anketirancev.
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Prebivalcem v obmejnem pasu je vsekakor veliko do tega, da kljub omejitvam
življenje ob meji teþe þimbolj »normalno«. Želijo si, da bi meja povezovala in ne loþevala.
To izkazuje tudi njihova pripravljenost, volja in interes, da se þezmejno sodelovanje krepi,
saj se na ta naþina poveþujejo možnosti za hitrejši razvoj obmejnega obmoþja. Že Bufon
(1992) je ugotavljal, da imajo najveþ možnosti za medsebojno integracijo in razvoj tista
nova obmejna obmoþja, ki izhajajo iz starih skupnih kulturnih prostorov ali pa temeljijo na
bolj ali manj ohranjenih tradicionalnih vezeh. Poleg pozitivnega odnosa do »sosedov« ter
pripravljenosti, volji in zavedanju o nujnosti þezmejnega sodelovanja, je velika prednost
obravnavanega obmoþja tudi poznavanje jezika sosednje države. Zelo slabo pa na
þezmejno sodelovanje (tudi na našem obmoþju prouþevanja) lahko vplivajo predvsem
pomanjkanje prometnih in informacijskih þezmejnih vezi, neusklajeno planiranje obmejnih
obmoþij in hitro prilagajanje prebivalstva položaju zaprte meje (Bufon, 2001). Pogosto
prav potrebe lokalne skupnosti narekujejo iskanje novih oblik povezovanja in þezmejnega
sodelovanja. Pri slednjem se kot velika ovira izkazuje tudi odsotnost regionalnega nivoja v
našem upravnem sistemu. To pomeni, da na regionalni oziroma lokalni ravni še vedno
nimamo organizirane ustrezne javne strukture, ki bi nudila celovito sistemsko podporo pri
vzpostavljanju ali širjenju raznovrstnih oblik þezmejnega sodelovanja. Ni vzpostavljenih
takšnih struktur, ki bi motivirale, usmerjale in podpirale izvajanje skupnih projektov,
þeprav so nekateri od njih sofinancirani tudi s strani EU.
5.3.1. OBLIKE ýEZMEJNEGA SODELOVANJA NA LOKALNI RAVNI

SOPS tudi v razmerah schengenskega mejnega režima omogoþa þim bolj neovirano
gospodarsko sodelovanje na obmejnem obmoþju. Stalna mešana komisija, ki je pristojna za
izvajanje tega sporazuma, lahko ustanovi delovna telesa za posamezna podroþja, kot so na
primer podkomisija za ribištvo, lovstvo, ekonomsko sodelovanje, doloþitev turistiþnih con.
ýezmejno sodelovanje na lokalni ravni se osredotoþa predvsem na podroþje razširitve
þezmejnih turistiþnih con z mednarodnimi tematskimi potmi in na þezmejno povezovanje s
Hrvaško, zlasti na podroþju gospodarstva, turizma, varstva okolja, športa in kulture.
Predstavili bomo nekatere konkretne primere sodelovanja slovenskih in hrvaških
obþin na lokalni ravni na obmoþju prouþevanja. Projekti turistiþnih con na slovenskohrvaški meji izhajajo že iz SOPS–a in imajo za cilj oblikovanje skupnih þezmejnih
turistiþnih destinacij.74 Na obravnavanem obmoþju se je v letu 2006/07 izvajal projekt
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Stalna mešana komisija sprejema dogovorjeni režim prehajanja meje znotraj turistiþnih con. Prehod meje v
turistiþni coni s turistiþno dovolilnico je mogoþ za pešce, kolesarje in turistiþna plovila (brez pogona na
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»Turistiþne cone Prlekije in Medžimurja«, v katerega so bile vkljuþene obþine Ormož,
Središþe ob Dravi, Razkrižje in Ljutomer na slovenski strani ter obþine Štrigova, Nedelišüe
in Gornji Mihaljevec na hrvaški strani meje. Osnovni namen te turistiþne cone je bil, da se
z izdelavo oznaþb, naþrtovanjem novih izven mejnih prehodov meje za turistiþne namene,
trasiranjem pohodniških, kolesarskih in jahalnih poti ter vzpostavljanjem info toþk oblikuje
turistiþno privlaþno pokrajino na obmoþju vinskih cest Prlekije in Medžimurja. V projekt
so bila poleg javnega sektorja vkljuþena tudi nekatera združenja, društva in posamezniki.
Neposredno korist od projekta naj bi imelo predvsem lokalno prebivalstvo na obmoþju
meddržavne turistiþne cone, saj se s poveþanjem turistiþnih tokov lahko izboljšujejo
možnosti za zaposlovanje v turistiþnem in storitvenem sektorju. Zato je bil vložen velik
napor lokalnih okolij, da bi bile meje bolj prepustne. Za delovanje turistiþnih con je namreþ
predviden poseben omiljeni schengenski mejni režim za turiste, ki se gibljejo na njihovem
obmoþju. To pomeni, da gre za izredno zahtevne projekte, ki za razvijanje turizma na
obmejnih obmoþjih najprej zahtevajo odprte in urejene meje. Zato je bilo potrebno zelo
natanþno doloþili prehodne toþke in postaviti ustrezne informacijske table, kar naj bi
olajšalo gibanje turistov. Te dejavnosti so se zaþele izvajati tik pred vstopom Slovenije v
schengenski prostor, a so kasneje prav zaradi tega tudi zamrle. Država ni povsem
uresniþila svojih obljub o odprtju dodatnih prehodnih toþk za posameznike s turistiþnimi
dovolilnico, zato lahko obiskovalci mejo še vedno prestopajo le na obstojeþih mednarodnih
mejnih prehodih. Teh pa vzdolž meje od Središþa ob Dravi do Razkrižja ni. Marsikatera
turistiþna kmetija na obravnavanem obmoþju, ki je v temu projektu videla svojo priložnost,
danes težko preživi. Razoþarani so tudi sami snovalci turistiþnih con v lokalnih okoljih, saj
projekt danes praktiþno miruje in þaka, da se mejni režim sprosti, saj so najveþje zadrege
nastale prav zaradi težav pri prehajanju meje.
Bolj uspešno je bilo na obravnavanem obmoþju oblikovanje »Turistiþne cone
Štrigova – Razkrižje«. Pospešila je razvoj izletniškega turizma na tem obmoþju, tako da
jim že primanjkuje ustreznih kapacitet. V prihodnjih dveh letih naj bi zato obnovili
zavarovan Slomškov mlin na Razkrižju in na ta naþin pridobili restavracijo in hotel s 50
posteljami. Turistiþni projekt je imel pozitivni uþinek tudi za obuditev nekaterih starih
obiþajev, obnovili so se nekateri stari dvorci in domaþije. Mejo, ki jo na tem obmoþju
prerašþajo vinogradi, turisti prehajajo na uradnih mejnih prehodih, ki so relativno blizu
(Gibina, Razkrižje). Seveda pa pri tem prihaja tudi do nekaterih zapletov, ki jih narekujejo
uradni postopki. Tako se dogaja, da sta turistiþna objekta na obeh straneh meje oddaljena le
kakšnih sto metrov, turisti pa morajo, þe hoþejo obiskati oba, prestopiti mejo na petsto
metrov oddaljenem mejnem prehodu. Najveþ tovrstnih zapletov je na vinogradniški
turistiþni domaþiji Kunþiþ, ki stoji na vzpetini nad Razkrižjem in so jo domaþini
poimenovali kar »schengenska«. Leži namreþ prav na meji med obema državama, saj ta
poteka skozi sam degustacijski prostor.

motor z notranjim izgorevanjem). Prehod meje je dovoljen na mejnih prehodih, ki so oznaþeni s turistiþno
tablo, v doloþenem delovnem þasu, kot na mestih prehoda meje izven mejnih prehodov, ki so posebej
oznaþena s turistiþno tablo. Tako oznaþeni mejni prehodi in prehodna mesta izven mejnih prehodov, morajo
biti vezana na turistiþno dejavnost znotraj turistiþne cone na rekah, peš poteh in kolesarskih stezah. Možnost
gibanja znotraj turistiþne cone mora biti enaka za celo cono na hrvaški in slovenski strani, gibanje pa se
odvija po vnaprej oznaþenih poteh. Te poti so predložene v elaboratu za vzpostavitev turistiþne cone in
odobrene s strani Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov ter potrjene s strani Stalne mešane
komisije za izvajanje SOPS-a. Po mejnih rekah znotraj turistiþnih con, ki je del turistiþne ponudbe cone, je
dovoljeno plavanje, plovba samo za turistiþna plovila (brez pogona na motor z notranjim izgorevanjem), ter
vkrcanje oziroma prehod meje na sosednjo obalo druge države izkljuþno z izdano turistiþno dovolilnico na za
to posebno oznaþenih mestih, kjer se nahaja turistiþna dejavnost. (Uredba o ratifikaciji zapisnika…, 2005)
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Zelo oþitno je, da je na obravnavanem obmoþju najbolj tesno sodelovanje na
lokalnem nivoju med obþino Razkrižje in sosednjimi hrvaškimi obþinami (Štrigova). To
kaže na moþno prepletenost tega obmoþja že v preteklosti ter na zelo poudarjeno željo
lokalnega prebivalstva, da se ohranjajo dobri medsosedski odnosi s Hrvaško. Obþina
Razkrižje je vzpostavila najmoþnejše sodelovanje predvsem na podroþju turizma in
ohranjanja kulturne dedišþine. Tudi prireditve kot so Tek prijateljstva od Razkrižja do
Štrigove, »ivaje«75, vaške igre in druge, so primeri dobrih praks lokalnega okolja, ki lahko
zbližujejo oba naroda.
5.3.2. SREDSTVA EU – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ OBMEJNIH OBMOýIJ

Za omilitev negativnih vplivov izvajanja poostrenega mejnega nadzora, se je v
obmejnem pasu pokazal velik interes za evropske programe þezmejnega in regionalnega
sodelovanja. EU na ta naþin namenja obmejnim obmoþjem na svoji zunanji meji doloþeno
pozornost, saj slovensko-hrvaško þezmejno sodelovanje poteka že veþ let tudi ob podpori
razliþnih finanþnih instrumentov EU.76 Smo v obdobju razvojno naravnanega Operativnega
programa þezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki sta ga skupaj
pripravili Slovenija in Hrvaška, da bi rešili nekatere skupne probleme in predvsem
izkoristili skupne potenciale v tem sedemletnem obdobju. S tovrstnimi projekti naj bi se
þezmejno sodelovanje dvignilo na višjo raven in na ta naþin pripomoglo k spodbujanju
hitrejšega in uþinkovitega razvoja obmejnih obmoþij. Program sofinancira EU v okviru
Instrumenta predpristopne pomoþi (IPA)77, in sicer do 85 % skupnih upraviþenih javnih
izdatkov (Služba Vlade…, 2010).
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Na »ivaje« oziroma praznik farnega zavetnika Razkrižje obišþe od 4.000 do 5.000 ljudi. Na ta dan je
Razkrižje polno romarjev iz vsega Prekmurja, Medžimurja in drugih koncev Slovenije.
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Slovensko-hrvaško þezmejno sodelovanje se je zaþelo leta 2003 s programom PHARE v Sloveniji in
CARDS 2003 »Lokalni razvoj obmejnih regij« na Hrvaškem, ki sta bila predhodnika novega pristopa
sosedskih programov. Leta 2004 so Slovenija, Hrvaška in Madžarska razvile trilateralni program þezmejnega
sodelovanja z imenom Sosedski program Slovenija/Madžarska/Hrvaška 2004-2006, s þimer so si želele
zagotoviti boljšo pripravljenost na vplive širitve in okrepiti dobre odnose med tremi sosednjimi državami. Ta
program je zagotovil osnovo za razvoj in izvedbo skupnih razvojnih projektov na dveh prednostnih
podroþjih: gospodarska in socialna kohezija ter razvoj þloveških virov in trajnostni razvoj. V novi finanþni
perspektivi 2007-2013 je bil trilateralni Sosedski program 2004-2006 pretvorjen v tri bilateralne operativne
programe (OP): OP Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in OP Madžarska-Hrvaška 2007-2013, ki sta oba
programa IPA na zunanjih mejah EU ter OP Slovenija-Madžarska 2007-2013, ki je postal evropski
teritorialni program sodelovanja in pokriva notranjo mejo EU. Operativni program je v bistvu dokument, ki
doloþa okvir izvajanja programske strategije kot odgovor na analizo družbeno-gospodarske situacije v
slovenskih in hrvaških obmejnih obmoþjih na podroþju njihovih prednosti in slabosti. Regija þezmejnega
sodelovanja se na slovenski strani prekriva s ciljnim obmoþjem Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki ga
financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, na hrvaški strani pa z IPA Regionalnim operativnim
programom þezmejne konkurenþnosti (Operativni program…, 2007).
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IPA (ang. Instrument for Pre-Accession Assistance) je nov pravni in finanþni instrument EU, ki se
uporablja za države kandidatke in potencialne države kandidatke ter države þlanice, ki sodelujejo v
þezmejnih programih s temi državami. Ta nov instrument omogoþa sodelujoþim državam na zunanjih mejah
EU, da vzpostavijo skupen program, za katerega veljajo natanþno doloþena pravila, s þimer so ustvarjeni
osnovni pogoji za razvoj pravih þezmejnih projektov. Pri izvajanju OP združuje sredstva iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki so na voljo Sloveniji kot državi þlanici EU in sredstva IPA, ki so na voljo
Hrvaški kot državi kandidatki za þlanstvo v EU, združena v enoten program IPA (Operativni program…,
2007).
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Operativni program þezmejnega sodelovanja IPA Slovenja-Hrvaška 2007-2013 ima
naslednje cilje:
¾ podpirati in spodbujati trajnostni razvoj celotnega þezmejnega obmoþja med
Slovenijo in Hrvaško;
¾ omogoþiti prebivalcem in gospodarstvu v þezmejnem obmoþju, da izkoristijo
potencial trga EU;
¾ omogoþiti lokalnim in regionalnim akterjem, da se skupaj s svojimi þezmejnimi
partnerji spopadejo s þezmejnimi izzivi;
¾ preseþi regionalne razvojne pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi državnih meja, s
pomoþjo skupnega þezmejnega delovanja;
¾ podpirati razvoj in promocijo þezmejnega obmoþja in skupne identitete;
¾ investirati v ljudi, odpravljati socialno izkljuþenost in vzpostaviti ugodne
življenjske pogoje (Operativni program…, 2007).
Ciljno obmoþje zgoraj navedenega programa je skupno obmoþje slovensko-hrvaške
meje oziroma vkljuþene regije in županije so teritorialne enote NUTS 3. Na obravnavanem
obmoþju lahko za sofinanciranje projektov þezmejnega partnerstva sodelujeta s svojimi
programi Pomurska in Podravska statistiþna regija na slovenski strani ter Varaždinska in
Medžimurska županija na hrvaški strani meje. Evropska sredstva so namenjena predvsem
projektom na podroþju gospodarskega in družbenega razvoja (turizem in razvoj podeželja,
socialna integracija) in na podroþju trajnostnega upravljanja z naravnimi viri (varovanje
okolja, ohranjanje zavarovanih obmoþij). Podroþji sodelovanja, ki kažeta najveþji potencial
za þezmejno sodelovanje in sta zato tudi prednostni nalogi programa, sta turizem in varstvo
okolja. Vendar pa so lahko le dovolj kvalitetni projekti zagotovilo za uþinkovitejše þrpanje
sredstev, zato je pomemben povezovalni pristop strokovnih služb in obmejnih krajev na
obeh straneh meje. Zlasti manjše obþine na slovenski strani meje morajo v pripravo
ustrezne dokumentacije vložiti veliko znanja in sredstev, pri þemer ustrezna in uþinkovita
pomoþ državnih institucij pogosto izostane. Do problemov prihaja tudi zato, ker Hrvaški
moþno primanjkuje lastnih sredstev za sofinanciranje tistih projektov, za katere je možno
pridobiti evropska sredstva.
Na obravnavanem obmoþju se s sodelovanjem hrvaških in slovenskih partnerjev in
s pomoþjo evropskih sredstev izvajajo nekateri pomembnejši projekti. Zlasti obe manjši
obþini poskušata na ta naþin izkoristiti nekatere svoje prednosti in priložnosti za hitrejši
napredek in veþjo prepoznavnost. Eden od projektov je projekt Mursko-dravska kolesarska
pot v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov (od tega skoraj 1,5 milijona evrov sofinancira
IPA). Ta projekt traja od zaþetka avgusta 2009 do konca marca 2012. Njegov osnovni
namen je vzpostavitev þezmejne turistiþne kolesarske destinacije v okviru transverzalnega
kolesarskega povezovanja Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Omogoþil bo nadaljevanje
kolesarskih poti »Murradweg« »in Drauraweg« vzdolž reke Mure od avstrijske meje preko
Pomurja in Medžimurja vse do njenega izliva v Dravo. Natanþna trasa kolesarskih poti še
ni doloþena, predvidevajo pa, da bo pot po Sloveniji potekala na levem in na desnem bregu
Mure. Na levem bregu Mure bi v Slovenijo vstopila pri Gederovcih in bi vodila do
madžarske meje; po desnem bregu Mure pa od kolesarsko pohodniškega mostu pri
Apaškem polju do meje s Hrvaško pri Razkrižju (Projekt Mursko-dravske kolesarske poti,
2010). Kolesarski turizem kot trajnostna oblika turizma naj bi vplival tudi na razvoj drugih
podjetniško - turistiþnih dejavnosti ob kolesarski poti in poslediþno na sam razvoj
podeželja.
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V obþini Razkrižje lahko izpostavimo projekt Mlinarske poti, ki ga je delno
financirala EU že v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA (Sosedski
program Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006). S pomoþjo tovrstnih projektov se
poskuša izboljšati ekonomski in socialni položaj obmejnega obmoþja. Nekakšno
nadaljevanje in nadgrajevanje projekta Mlinarska pot je novejši projekt Ekomuzej Mura.
Gre prav tako za mednarodni projekt v okviru Programa þezmejnega sodelovanja Slovenija
– Hrvaška 2007-2013, katerega skupaj izvajajo obþine in organizacije iz Pomurja in
hrvaškega Medžimurja.78 Vrednost projekta (zaþel se je novembra lani, zakljuþil se bo
marca 2012) je 665 tisoþ evrov, od tega bo 80 % financirala EU (Gabor, 2010). Z
razvijanjem mehkih oblik turizma - tudi z vkljuþevanjem ljudskega izroþila in z izboljšano
turistiþno infrastrukturo, naj bi dobro ohranjena tradicionalna podoba podeželja ob Muri
(brez velikih okoljskih ali krajinskih posegov) privabljala najzahtevnejše goste. To za
gospodarsko slabo razvito obmoþje ob reki Muri pomeni, da se poskuša nekatere omejitve
v razvoju (staranje prebivalstva, v velikem delu gre tudi za zavarovano obmoþje naravnih
vrednot) obrniti v razvojne priložnosti. Projekt vkljuþuje tudi oživljanje nekaterih
tradicionalnih poklicev, ki so povezani z življenjem ob Muri.
Tudi obþina Središþe ob Dravi je bila uspešna v programu þezmejnega sodelovanja
IPA Slovenja-Hrvaška 2007-2013. Na omenjeni mednarodni razpis so se v letu 2008
prijavili skupaj s hrvaško obþino Nedelišüe in Medžimurskimi vodami, in sicer za
sofinanciranje tehniþne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v obeh obþinah. Vrednost
projekta Pijemo isto vodo/Pijemo istu vodu je 604 tisoþ evrov (Služba Vlade RS…, 2010).
V ospredju je predvsem zašþita voda pred onesnaževanjem z odpadnimi komunalnimi
vodami ter razvijanje skupne strategije na podroþju ustrezne zašþite vodnih virov na tem
obmoþju.
Grafikon 14: Ocena o prisotnosti zunanje meje EU za razvoj obmejnega obmoþja.
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Vir: anketiranje, 2010; N= 60; 60

Anketirani prebivalci, ki so oddaljeni od meje veþ kot dva kilometra, v veliki veþini
menijo, da meja na razvoj obmejnega obmoþja nima nobenega vpliva oziroma ni
povzroþila nobenih razvojnih sprememb (78 %). Nasprotno pa prebivalci v neposredni
bližini meje menijo, da ta negativno vpliva (70 %) na razvoj obmejnega obmoþja. Skromni
delež anketirancev znotraj dvokilometrskega pasu od državne meje, predvsem v funkciji
zagotavljanja veþje varnosti, zunanjo mejo dojema pozitivno za razvoj obmejnega obmoþja
(8,4 %).
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Vodilni partner je Zavod za turizem in kulturo Beltinci, ostali partnerji iz Slovenije pa so še obþine
Beltinci, Razkrižje in Lendava. S hrvaške strani pri projektu sodelujejo obþina Sv. Martin na Muri, mesto
Mursko Središþe, obþina Podturen, Muzej Medžimurja ýakovec in Ekološka organizacija Lipa.
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5.4. NARAVNO IN SELITVENO GIBANJE PREBIVALSTVA LETA 2007 IN 2008
Naravno in selitveno gibanje prebivalstva sta odraz tesne prepletenosti številnih
dejavnikov, ki v konþni fazi vplivajo na samo poseljenost doloþenega obmoþja. Naredili
smo zelo ozko primerjavo o gibanju prebivalstva na obravnavanem obmoþju leto pred in
leto po uvedbi schengenskega mejnega režima. Na podlagi podatkov o naravnem prirastu
prebivalstva lahko ugotovimo, da je ta bil že leta 2007 v vseh obþinah negativen in daleþ
pod slovenskem povpreþjem. Najnižji je bil v obþini Ljutomer in Razkrižje (- 4,4 ‰), ki pa
sta nato v letu 2008 že imeli pozitivni naravni prirast (obþina Ljutomer 0,2 ‰ in obþina
Razkrižje 3,7 ‰). Edino obþina Ormož je v obeh letih imela nizek negativen naravni
prirast. Še bolj pa vse obravnavane obþine izstopajo po negativnem selitvenem prirastu,
zlasti za leto 2008. Težko to dejstvo dokazujemo samo z uþinki izvajanja schengenskega
mejnega režima, saj razpolagamo s podatki za celoten obseg posamezne obþine in so zato
razlogi za izselitev lahko številni. Razmere v pokrajini pa zlasti neposredno ob meji kažejo
na to, da se mladi po konþanem šolanju ne vraþajo nazaj v domaþi kraj. Mnoge je od tega
odvrnilo tudi neperspektivno življenje in nizek komunalni standard ob »zaprti meji«.
Predvsem obþina Središþe ob Dravi (-37,3 ‰), in obþina Ormož (-22,9 ‰) sta imeli leta
2008 izrazito negativni selitveni prirast, kot rezultat moþnega odseljevanja prebivalstva. Iz
Središþa ob Dravi se je leta 2008 odselilo v druge obþine (na Ptuj in v Maribor) 125
prebivalcev. Kar 100 prebivalcev je istega leta iz te majhne obþine odšlo v tujino (leta
2007 pa le 41).
Preglednica 14: Naravni, selitveni in skupni prirast v posameznih obþinah leta 2007 in 2008.
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Vir: Statistiþni urad…, 2010
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Selitveni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med selitvenim prirastom (razlika med številom
priseljenih in številom odseljenih na doloþenem obmoþju v koledarskem letu) v koledarskem letu in številom
prebivalstva sredi istega leta na doloþenem obmoþju, pomnoženo s 1000.
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Skupni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med skupnim prirastom (seštevek naravnega in selitvenega
prirasta na doloþenem obmoþju v koledarskem letu) v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega
leta na doloþenem obmoþju, pomnoženo s 1000.
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Grafikon 15: Skupni prirast v obmejnih obþinah leta 2007 in 2008 v ‰.
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Vir: Statistiþni urad…, 2010

Samo v obþini Razkrižje je bil v letu 2008 pozitiven selitveni prirast (5,2 ‰), zato
je to edina obþina, ki je imela v tem letu pozitiven tudi skupni prirast prebivalstva (8,8 ‰).
Ta je predvsem rezultat moþnejšega priseljevanja iz drugih obþin, zlasti iz obþine
Ljutomer. Severno obrobje Razkrižja že postaja del suburbanizacijskega pasu bližnjega
mesta Ljutomer. Že v preteklosti je obþina zaþela izvajati tudi nekatere ukrepe, s katerimi
je poskušala privabiti mlade družine na svoje obmoþje. Po simboliþni ceni jim je
omogoþila nakup stavbnega zemljišþa za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš v
stanovanjski coni Gibina in jih hkrati oprostila delnega plaþila komunalnega prispevka.
Sam projekt je naletel na dokaj velik pozitiven odziv, saj je pritegnili kar nekaj mladih
izobražencev iz okolice.
5.5. PROBLEMATIKA ýEZMEJNE ZEMLJIŠKOPOSESTNE POMEŠANOSTI
Že prvi katastrski podatki iz 19. stoletja kažejo na veliko prepletenost zemljiške
posesti ob slovensko-hrvaški meji z vidika lastništva zemljišþ. Na našem obmoþju
prouþevanja lahko opredelimo doloþene þasovne razlike v samem razvoju in oblikovanju
dvolastništva. Tako se je v Slovenskem Medmurju zemljiška pomešanost zaþela oblikovati
že pred prvo svetovno vojno, kjer sta jo v takratnem ogrskem delu države tamkajšnji naþin
dedovanja ter agrarna prenaseljenost še dodatno stopnjevali. V drugih mejnih obmoþjih ob
nekdanji avstro-ogrski meji je posest lastnikov iz Hrvaške nastajala kasneje. Deloma že
med obema vojnama, najveþ pa v þasu moþnega izseljevanja in preslojevanja prebivalstva
po drugi svetovni vojni (Belec, 1996, str. 320). Takrat je, zaradi opušþanja kmetijske
dejavnosti in demografskega praznjenja številnih naselij vzdolž meje, zlasti kmeþko
prebivalstvo iz hrvaških obmejnih naselij kupovalo obmejna kmetijska zemljišþa
odseljenih slovenskih prebivalcev. Nekateri hrvaški priseljenci so pri tem še vedno deloma
obdržali svojo posest tudi na Hrvaškem, þe je seveda le-ta bila v bližini kraja njihove
priselitve. V tem obdobju je bilo veliko nakupov vinogradov v Vzhodnih LjutomerskoOrmoških goricah, pogosti so bili mešani zakoni in tesne sorodstvene povezave. Vse to je
proces dvolastništva vzdolž slovensko-hrvaške meje še stopnjevalo (Belec, 1992, str. 365).
Danes je dejansko že zelo težko odkriti pravi izvor lastništva zemljišþ, saj so se zemljišþa
pogosto prenašala iz roda v rod. Ko se je oblikovala državna meja je ta pogosto sekala
lastnino kmetov tako, da se ta danes nahaja na obeh straneh meje. To v praksi pomeni, da
imajo hrvaški državljani svoja kmetijska zemljišþa na slovenski strani meje, in slovenski
državljani na hrvaški strani meje. Dejansko šele po letu 1991 lahko govorimo o
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problematiki dvolastništva, ki je nenazadnje lahko tudi pomemben indikator þezmejnih
stikov prebivalstva na obeh straneh meje. Kot smo navedli, je lastnina zemljišþ veþinoma
nastajala takrat, ko meje še ni bilo, ali pa je bila ta relativno odprta in so bili stiki
prebivalstva þez mejo dokaj intenzivni (Olas, Kert, 1993).
Na obravnavanem obmoþju je pojav dvolastništva najbolj opazen na obmejnih
obmoþjih Ljutomersko-Ormoških goric in Ormoške Dobrave s Središkim poljem.
Zanimalo nas je, ali je schengenski mejni režim imel kakšen vpliv na dvolastnike predvsem
v smislu prodaje zemljišþ oziroma opušþanja obdelave. Ker nam ni uspelo pridobiti
ustreznih uradnih podatkov o absolutnem številu kmetov dvolastnikih in razširjenosti
njihovih zemljišþ po letu 2007, nam je bila pri terenskem delu v pomoþ podrobna analiza
in raziskava o stanju dvolastništva iz leta 1992. Belec (1992) je namreþ v svojo analizo
prekomejne zemljiškoposestne pomešanosti poleg obþin Ptuj in Šmarje pri Jelšah, zajel
tudi nekdanji veliki obþini Ljutomer in Ormož.81 Posest lastnikov iz Hrvaške se je
razumljivo v vseh obþinah veþinoma osredotoþila na obmoþja neposredno ob meji, in
dosegla v obþini Ormož 1,6 %, v obþini Ljutomer pa 0,5 % takratne površine posamezne
obþine. V obþini Ljutomer je tega leta imelo 341 lastnikov iz Hrvaške 94 ha zemlje, v
obþini Ormož je 334 ha bilo v rokah 609 lastnikov iz Hrvaške. V obeh obþinah so med
zemljiškimi kategorijami hrvaških lastnikov prevladovale njive in gozdovi. V obþini
Ljutomer je bila najmoþnejša posest hrvaški lastnikov v Slovenskem Medmurju (262
lastnikov s 60 ha njihove posesti v obþini). Veþina hrvaških lastnikov (146) je izvirala iz
sosednjih katastrskih obþin Banfi in Robadje ter nekaj celo iz Zagreba (26). Slovenski
lastniki iz obþine Ljutomer (skupaj 310) so v tem obdobju na Hrvaškem imeli kar 275 ha
zemlje, predvsem vinograde, najveþ pa v obmejnih katastrskih obþinah Štrigova in
Robadje. Veþina slovenskih lastnikov, ki je skupaj imela 183 ha zemlje je bila iz
Slovenskega Medmurja (198), Ljutomera (46), Stroþje vasi (15) in Pristave (11). To
pomeni, da posest lastnikov iz Slovenskega Medmurja na Hrvaškem znatno presega
površine, ki jih imajo v obmejnih katastrskih obþinah hrvaški lastniki (Belec, 1993).
Preglednica 15: Zemljiška posest lastnikov iz Hrvaške v obmejnih obþinah med Muro in
Dravo leta 1992.
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Vir: Belec, 1992

V obþini Ormož so bili, po podatkih za leto 1992, najštevilþnejši lastniki iz Hrvaške
v katastrski obþini Središþe ob Dravi, kjer je imelo 241 lastnikov v rokah 139 ha zemlje.
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Belec (1996) je na podlagi regionalne razširjenosti zemljiške posesti lastnikov iz Hrvaške po katastrskih
obþinah leta 1992 in deležem njihove posesti, izdelal tipologijo obmejnih obmoþij. Ugotovil je, da v
Slovenskem Medmurju (visoka stopnja razširjenosti in visok ali zmerni delež posesti lastnikov iz Hrvaške) in
na Središkem polju z Dobravo (visoka stopnja razširjenosti in nizki delež posesti lastnikov iz Hrvaške)
nastopa posest lastnikov iz Hrvaške v vseh katastrskih obþinah; od 66 do 75 % katastrskih obþin pa ima to
posest še v Vzhodnih Ljutomersko-Ormoških goricah (zmerna stopnja razširjenosti in nizki delež posesti
lastnikov iz Hrvaške ter na Murskem polju in v Šþavniški dolini (zmerna stopnja razširjenosti in nizki delež
posesti lastnikov iz Hrvaške).
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Sledijo katastrske obþine Trgovišþe, Vodranci, Gomila, Jastrebci in Obrež, v katerih je 349
hrvaških lastnikov imelo 201 ha zemlje. V obþini Ormož je nekoliko bolj izstopala njihova
vinorodna posest, zlasti na obmoþju katastrske obþine Gomila. Veþina hrvaških lastnikov
(346) na obmoþju obþine Ormož je prihajala iz Trnovca, Belice, Gornjega Hrašüana,
ýakovca, Zagreba, Macinca, Lovreþana, Nedelišüa in Varaždina. Slovenskih zemljiških
lastnikov iz obþine Ormož je v tem obdobju bilo na Hrvaškem 172, najveþ v katastrskih
obþinah Družbinec, Sv. Urban, Stanetinec, Robadje in Križovljan (Belec, 1992).
Slika 12: Delež zemljiških lastnikov iz Hrvaške v obmejnih obmoþjih SV Slovenije po
katastrskih obþinah leta 1992.

Vir: Belec, 1993

Po osamosvojitvi Slovenije je na stanje dvolastništva imela najveþji vpliv stopnja
odprtosti meje, nekatere doloþbe maloobmejnega prometa, davþna politika ter sami naþini
razreševanja nekaterih konkretnih problemov z naþini prehajanja meje. Zaradi naštetih
dejavnikov, so bile predvsem tiste posesti hrvaških lastnikov, ki so bolj oddaljene od meje
in tudi bolj pomešane z domaþo posestjo, pogosto deležne prodaje, zamenjave ali pa
zakupa. Nekatere so ostale tudi neobdelane in zapušþene, kar smo ugotavljali predvsem na
obmoþju Vzhodnih Ljutomersko-Omoških goric. Še vedno pa je posest lastnikov iz
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Hrvaške najpogosteje osredotoþena v neposrednem mejnem pasu, kot so na primer
travniške površine ob mejnih potokih Zelena in Šantavec.
Že v predhodnih poglavjih smo predstavili zakonske doloþbe v zvezi s prehajanjem
meje za kmete dvolastnike. Vemo, da brez ustrezno urejenih dokumentov (obmejna
prepustnica in kmetijski vložek) kmetje ne morejo dostopati do svojih zemljišþ na drugi
strani meje in od tam prinašati svoje kmetijske pridelke. Kljub izvajanju SOPS-a, so
njihove najpogostejše težave še vedno povezane s premajhnim številom mejnih prehodov
oziroma prehodnih mest. Zelo težko so namreþ sprejeli dejstvo, da morajo do bližnje
þezmejne parcele vþasih po precej daljši poti do zapornic, ki jih je poleg tega potrebno še
vedno znova odklepati. Ta problem je predvsem izpostavljen na obmoþju med Središþem
ob Dravi in Razkrižjem. Slovenski kmetje dvolastniki se sreþujejo tudi s pogostimi
policijskimi kontrolami, ki v skladu z zakonodajo lahko preverjajo veljavnost in ustreznost
njihovih dokumentov. Prav tako imajo tudi težave s prehajanjem policijskih vozil preko
parcel, ki jih obdelujejo neposredno ob meji. Oviro predstavljajo tudi omejitve glede
prevoza veþjih koliþin vina, predvsem za tiste kmete, ki imajo na drugi strani meje poleg
vinograda še zidanico. Tovrstne težave imajo predvsem kmetje iz Slovenskega Medmurja
in hrvaški kmetje na obmoþju Gomile v Ljutomersko-Ormoških goricah. Neredko so zato
predvsem hrvaški dvolastniki na slovenski strani meje svoje zidanice prodali, manjši del
vinograda pa obdržali.
Ker ne moremo primerjati današnjega deleža zemljiških lastnikov iz Hrvaške glede
na leto 1992 in morebitne spremembe lastništva zemljišþ na obravnavanem obmoþju po
uvedbi poostrenega mejnega režima, smo z anketnim vprašanjem vsaj v manjši meri
poskušali pridobiti vpogled v stanje na tem podroþju. Zavedamo se, da so rezultati preveþ
posplošeni in jih s tega vidika tudi interpretiramo.
Grafikon 16: Delež anketiranih, ki so, oz. katerih družinski þlani so, lastniki parcel þez mejo.
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Vir: anketiranje, 2010; N=60; 60

Tako so nas zanimali predvsem pritrdilni odgovori o morebitnem lastništvu
zemljišþ, anketirancev ali njihovih družinskih þlanov, na hrvaški strani meje. Na celotnem
obravnavanem obmoþju je znotraj dvokilometrskega pasu od mejne þrte kar 38,3 %
anketiranih odgovorilo pritrdilno na zastavljeno vprašanje o lastništvu. Njihov najvišji
delež je bil Razkrižju (47,4 %), najnižji pa v Ljutomeru (30 %). V naseljih, ki so bolj
oddaljene od meje, je skupen delež pritrdilnih odgovorov nižji (23,3 %). Deleži teh
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odgovorov se med posameznimi naselji ne razlikujejo veliko, še najnižji so v Ormožu
(21,7 %).
Grafikon 17: Odnos anketiranih oz. njihovih družinskih þlanov do prodaje/zamenjave
þezmejnih zemljišþ.
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Vir: anketiranje, 2010; N=23; 14; 37

Med pritrdilnimi odgovori o lastništvu þezmejnih zemljišþ kar 27 % lastnikov na
celotnem obmoþju razmišlja o prodaji ali zamenjavi teh zemljišþ. Nekoliko višji je ta delež
v naseljih, ki so od meje oddaljena veþ kot dva kilometra (28,6 %). Na drugi strani pa
znotraj dvokilometrskega pasu od mejne þrte o prodaji/zamenjavi þezmejnih zemljišþ
razmišlja 26,1 % anketiranih prebivalcev oziroma njihovih družinskih þlanov. Izstopa
relativno visok delež neodloþenih odgovorov (40,5 % na obravnavanem obmoþju) saj o
tem vprašanju do sedaj še niso veliko razmišljali. Na podlagi tega lahko sklepamo, da bodo
na njihovo odloþitev o morebitni prodaji ali zamenjavi þezmejnih kmetijskih zemljišþ v
prihodnosti moþno vplivale tudi razmere povezane z mejnim režimom. Na podlagi
razgovora z domaþini, je zlasti na obmoþju Štrigove že nekaj þasa prisoten doloþen interes
Hrvatov za nakup zemljišþ, ki so v slovenski lasti. Lahko pa sklepamo, da je že sam
nastanek državne meje povzroþil zmanjševanje števila dvolastnikov (tudi z zamenjavo
zemljišþ). Poostren mejni režim pa je mnoge dvolastnike, zaradi neugodnega vplivanja na
njihov status, še spodbudil k temu, da o tem tudi nekoliko veþ razmišljajo.
5.6. SINTEZNE UGOTOVITVE TERENSKEGA DELA
Predstavljamo še strnjen in pregleden povzetek glavnih ugotovitev in dejstev
našega terenskega (anketnega) dela. Izpeljali smo jih na osnovi prouþevanja in
politiþnogeografske analize posameznih problemskih sklopov na obmejnem obmoþju med
Muro in Dravo. Posebej smo izpostavili spoznanja, ki najbolj predstavljajo celotno
obravnavano obmoþje. Geografski uþinki vzpostavitve poostrenega mejnega režima so
najbolj izraziti na podroþju prostorske (þezmejne) mobilnosti prebivalstva in na podroþju
težav, ki jih ima zaradi poteka mejne þrte lokalno prebivalstvo. Jasno se izkazuje finanþna
in strokovna podhranjenost obmejnih obþin, ki so preveþ prepušþene nadaljnji stagnaciji in
nazadovanju na vseh podroþjih. Omeniti moramo še vidik oddaljenosti posameznih naselij
od meje. Prebivalstvo tik ob meji ima veliko veþ težav, a je na drugi strani veliko bolj
zainteresirano za tesnejše þezmejno sodelovanje in povezovanje.
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Podroþje
politiþnogeo.
analize
1. Sprememba
kakovosti
življenja

2. Potek mejne
þrte

Obravnavano obmoþje

Oddaljenost od
meje < 2 km

Oddaljenost od
meje > 2 km

Vzpostavitev
schengenskega mejnega
režima ima manjši vpliv
na kakovost življenja
lokalnega prebivalstva
kot vstop Slovenije v EU
in vzpostavitev
slovensko-hrvaške
državne meje.
Veþja oddaljenost od
mejne þrte pomeni manjši
vpliv poostrenega
mejnega režima.

Skoraj polovici anketiranih
prebivalcev se je kakovost
življenja zaradi vstopa v
schengenski prostor
poslabšala oziroma zelo
poslabšala.
Povezujejo ga predvsem z
veþjimi težavami, ki jih
imajo pri prehajanju državne
meje in s poveþanim
policijskim nadzorom
(pogoste kontrole
dokumentov, preveþ
ustavljanja).

Negativni vpliv
meje je manj izrazit,
saj tako meni slaba
tretjina anketiranih.
Njen pozitivni
doprinos za veþjo
kakovost njihovega
življenja, vidijo
predvsem v
zagotavljanju
veþjega obþutka
varnosti.

Skoraj 80 % anketiranega
prebivalstva ima zaradi
poteka mejne þrte težave;
od tega jih dobra
polovica zaznava samo
obþasno.
Gre za probleme
povezane z veþkratnim
prestopanjem mejne þrte
in samim dostopanjem do
lastnih kmetijskih
zemljišþ na drugi strani
meje.
Težave nastajajo tudi
zaradi nerazpoznavnosti
mejne þrte v naravi ter
zaradi prejudiciranja
poteka mejne þrte s strani
hrvaških oblasti.
Reševanje tovrstnih težav
zahteva urejena mejna
vprašanja, þesar pa
Schengenski sporazum ni
prinesel.

Že z nastankom državne
meje so se izpostavili
posamezni odseki vzdolž
meje (Ormoško jezero,
spodnji tok reke Drave,
Razkrižje, Mura), kjer potek
katastrske mejne þrte ni
usklajen s Hrvaško.
Obstaja veþ toþk z razliþno
posestno evidenco v
slovenskem in hrvaškem
katastru.
Uvedba poostrenega
mejnega režima je
neposredno ob meji zaradi
poteka meje prinesla najveþ
težav (mejni žepi).
Problem veþkratnega
kontroliranega prestopanja
mejne þrte v obþini Razkrižje
in Ormož rešujejo z
izgradnjo ustreznih
povezovalnih cest do
posameznih »ujetih domaþij«
po slovenskem ozemlju.
Velike težave imajo tudi
kmetje dvolastniki, ki jim je
meja presekala in podaljšala
nekdanje ustaljene poljske
poti do bližnjih zemljišþ na
hrvaški strani.

Probleme povezane
s potekom mejne
þrte prebivalci manj
izpostavljajo.
Težave zaradi
obveznega
doslednega
upoštevanja
prehodnih toþk
imajo nekateri
dvolastniki in tisti
domaþini, ki morajo
za obisk sorodnikov
veþkrat prestopiti
mejo ter morajo biti
pri tem še posebej
najavljeni tudi na
policiji.
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Podroþje
politiþnogeo.
analize
3. Naloga
državne meje

Obravnavano obmoþje
Izrazitejše je
izpostavljena funkcija
meje pri kontroli
priseljevanja, kot pa
njena splošno varovalna
funkcija.

Številni policijsko
4. Poostren
policijski nadzor varnostni ukrepi in veþja
navzoþnost policije na
terenu so moþno vplivali
na obmejno obmoþje
(zlasti tik ob meji).
Ljudje tega dejstva niso
sprejeli z navdušenjem
(nanj so bili slabo
pripravljeni), a ga
razumejo v smislu
pomembnosti varovanja
zunanje meje EU.
Sprva so bile težave s
policisti iz drugih delov
Slovenije (obmoþje in
navade tamkajšnjih ljudi
niso dobro poznali).
Danes na odnos s policijo
gledajo dokaj pozitivno.
5. Prehodnost
meje

Mejo je mogoþe prehajati
le preko šestih mejnih
prehodov.
Po letu 2007 je moþno
upadel promet potnikov
na vseh mejnih prehodih,
najbolj pa v tem izstopa
mednarodni cestni mejni
prehod Središþe ob
Dravi.
Vsi meddržavni mejni
prehodi imajo po novem
prepoved tovornega
prometa.

Oddaljenost od
meje < 2 km

Oddaljenost od
meje > 2 km

Veþ kot ena tretjina
anketirancev meni, da mora
mejna þrta zagotavljati
varnost državljanov.
V naseljih na obmoþju
obþine Razkrižje poudarjajo
tudi njen pomen za
ohranjanje slovenskega
jezika in kulture.

Veþina prebivalcev
gleda na mejo
predvsem v funkciji
nadzorovanja
priseljevanja.
Pogosteje se
izpostavlja tudi
njena naloga za
ohranjanje
ozemeljske
celovitosti.

Kar dve tretjini anketirancev
svoj odnos policijo ocenjuje
kot zadovoljiv.
Najbolj jih motijo predvsem
pogoste kontrole
dokumentov, nadzor nad
osebnimi stiki ter prevelika
prisotnost policije na terenu.
Posamezni prebivalci imajo
težave, ker se policijske
patrulje pri nadzoru meje
vozijo þez njihova dvorišþa
in parcele.
Pozitivni pomen veþje
prisotnosti policistov vidijo
predvsem v zagotavljanju
veþjega obþutka varnosti.

ýeprav imajo
prebivalci veþinoma
zadovoljiv odnos s
policijo, so njihovi
stiki z njimi manj
pogosti.
Veþjo prisotnost
policije povezujejo
predvsem s
težavami, ki jih
imajo pri prehajanju
državne meje.
Veliko jih meni, da
nanje poostren
policijski nadzor
obmejnega obmoþja
nima nobenega
vpliva.

Najdaljši odsek brez mejnega
prehoda (14,6 km) je med
Razkrižjem in Središþem ob
Dravi
Mejne prehode nadomešþa
šestnajst prehodnih toþk, ki
so pomembne predvsem za
dvolastnike. Njihovo število
je premajhno, kmetje pa
morajo zapornice odpirati s
posebnimi kljuþi.
Najveþ prehodnih toþk (12)
je v obþini Razkrižje; veþina
njihovih upraviþencev pa živi
na Hrvaškem
(pomanjkljivosti cestne
infrastrukture).

Mejo veþinoma
prestopajo na
mednarodnih in
meddržavnih mejnih
prehodih.
Mnogi niso vložili
zahteve za
pridobitev obmejne
prepustnice.
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Podroþje
politiþnogeo.
analize

Obravnavano obmoþje

Oddaljenost od
meje < 2 km

Oddaljenost od
meje > 2 km

6. Neformalni
þezmejni stiki

77 % vseh anketiranih
meni, da je pogostost
potovanj preko meje tudi
po letu 2007 ostala enaka.
Predvsem se je zmanjšal
obseg stikov, medtem ko
se glavni motivi potovanj
niso bistveno spremenili.
Najpogostejši motiv za
prehajanje meje je obisk
prijateljev, znancev in
sorodnikov.

Znotraj tega obmoþja je
prisotno pogostejše
prehajanje meje, zlasti na
obmoþju obþine Razkrižje
(sorodniške vezi,
dvolastniki).
Pogostost potovanj pri veþini
ostaja enaka, a jih je ena
tretjina zmanjšala.
Glavni motivi za prehajanje
meje so obiski prijateljev in
sorodnikov.

Skoraj polovica
prebivalstva
prestopa mejo vsaj
enkrat letno, v þasu
poþitnic.
Poostren nadzor
meje ima manjši
vpliv na pogostost
njihovega prehajanja
meje.

7. ýezmejni
odnosi in
sodelovanje na
lokalni ravni

Dobra polovica
anketirancev meni, da so
þezmejni odnosi tudi po
uvedbi zunanje meje EU
ostali nespremenjeni.
Slabi politiþni odnosi
med državama so
izpostavljeni kot glavna
ovira za kvalitetnejše
þezmejno sodelovanje.
S posameznimi skupnimi
projekti obeh držav ter s
pomoþjo sredstev EU
poskušajo spodbujati
gospodarski in turistiþni
razvoj obmoþja med
Muro in Dravo (turistiþne
cone, Mursko-dravska
kolesarska pot, Ekomuzej
Mura, Pijemo isto vodo).

Bolj izpostavljajo vpliv
mejnega režima na
poslabšanje þezmejnih
odnosov in sodelovanja.
Slaba petina jih priþakuje, da
bi se z veþjimi državnimi
spodbudami izboljšali pogoji
in možnosti za þezmejno
sodelovanje.
Prisoten je velik interes, da se
þezmejno sodelovanje še
okrepi in nadgradi.
Obþina Razkrižje poskuša z
razvijanjem skupne turistiþne
cone (TC Štrigova-Razkrižje)
in z nekaterimi drugimi
oblikami društvenega
sodelovanja (gasilska,
kulturna in športna društva),
ohranjati in razvijati dobre
odnose s Hrvaško.

Imajo manj izkušenj
s þezmejnim
sodelovanjem na
lokalni ravni in so
veþinoma zadovoljni
s trenutnim stanjem
na tem podroþju.

8. Družbenogeo.
razsežnosti

Že pred letom 2007 zelo
neugodna
družbenogeografska
struktura obmoþja (manj
razvito problemsko
obmoþje).
Nekateri pereþi razvojni
problemi se bolj
poudarijo (izseljevanje
prebivalstva, slaba
gospodarska povezanost s
Hrvaško, odsotnost
razvojnih polov,
pomanjkanje delovnih
mest).

Kar 70 % anketiranih mejo
oznaþuje kot izrazito
negativen dejavnik za razvoj
celotnega obmejnega
obmoþja.
V demografskem smislu po
letu 2007 izstopata obþini
Razkrižje in Središþe ob
Dravi: Obþina Razkrižje
zaradi pozitivnega skupnega
prirasta (8,8 ‰ leta 2008), ki
je tudi odraz priseljevanja(iz
Ljutomera) in ukrepov
lokalne skupnosti (mlade
družine).

Skoraj 80 %
anketiranih meni, da
zunanja meja EU ni
povzroþila nobenih
veþjih sprememb v
razvoju obmejnega
obmoþja.
Propad in
prestrukturiranje
številnih
industrijskih podjetij
je na tem obmoþju
povzroþilo visoko
brezposelnost.
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Podroþje
politiþnogeo.
analize

9. Kmetje
dvolastniki

Obravnavano obmoþje

Oddaljenost od
meje < 2 km

Oddaljenost od
meje > 2 km

Še vedno moþno izstopa
agrarna funkcija.
Trgovinsko in storitveno
dejavnost je prizadel
manjši obisk in krþenje
trga.
Preveþ zaprta meja
(carinske ovire,
birokracija ob
prestopanju meje) in
slaba odzivnost
regionalne politike v
prihodnosti ne
zagotavljata
gospodarskega napredka
in ne privabljata tujih
vlagateljev.
Zunanja meja EU
spodbuja tudi iskanje
novih oblik sodelovanja
s Hrvaško na podroþju
turizma ter ohranjanja
naravne in kulturne
dedišþine.

Obþina Središþe ob Dravi
pa izstopa zaradi izredno
nizkega skupnega prirasta
(-35,1 ‰ leta 2008),
predvsem zaradi
odseljevanja v druge obþine
in tujino.
Visok delež delovno
aktivnega prebivalstva
zaposlenega v kmetijstvu
(Središþe ob Dravi 14 %)
ter nizek delež zaposlenih v
storitvenih dejavnostih
(Središþe ob Dravi 34,4 %,
Razkrižje 36,6 %).
Zaradi pomanjkanja
delovnih mest in nižjega
komunalnega standarda na
obmejnem obmoþju
odhajajo mladi izobraženci.
Zelo neugodna starostna
sestava zlasti v Središþu ob
Dravi.

Poudarjeno je
pomanjkanje
zaposlitvenih
možnosti.
Povezovalna vloga
prometnega omrežja
predstavlja pomemben
dejavnik razvoja (AC
Maribor-Vuþja vasPince, AC SlivnicaHajdina-GruškovjeZagreb), saj
funkcionalno navezuje
vse ostalo prometno
omrežje v okolici.

Položaj dvolastnikov se
je poslabšal zaradi:
omejitev neoviranega
prehajanja meje,
ukrepov omejenega
vnosa lastnih kmetijskih
pridelkov in zaradi
opravljanja varnostnih
nalog na njihovih
parcelah neposredno ob
meji.
Skoraj tretjina
slovenskih dvolastnikov
razmišlja o
prodaji/zamenjavi svojih
þezmejnih kmetijskih
zemljišþ.
Posesti hrvaških
lastnikov, ki so bolj
oddaljene in pomešane z
domaþo posestjo so bile
pogosto deležne prodaje,
zamenjave in zakupa.

Velika prepletenost
zemljiške posesti na
obmoþju Slovenskega
Medmurja in Središþa ob
Dravi (ob potokih Šantavec
in Trnava).
Posest lastnikov iz
Slovenskega Medmurja na
Hrvaškem (vinogradi)
znatno presega površine, ki
jih imajo tu hrvaški lastniki.
Ena þetrtina slovenskih
lastnikov razmišlja o
prodaji/zamenjavi svojih
zemljišþ na hrvaški strani
meje.
Na obmoþju Štrigove je
prisoten interes Hrvatov za
nakup zemljišþ v slovenski
lasti.

Pojav dvolastništva je
manj izrazit.
Interes med
slovenskimi
dvolastniki glede
prodaje njihovih
zemljišþ je nekoliko
veþji.
Že od vzpostavitve
slovensko-hrvaške
meje je prisoten trend,
da bolj oddaljene
hrvaške parcele
ostajajo slabo obdelane
in zarašþene (Vzhodne
Ljutomersko-Ormoške
gorice).
Pojavlja se nakup
posameznih hrvaških
zidanic, ki so jih novi
slovenski lastniki
pogosto preuredili v
poþitniške hišice.
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6. PERSPEKTIVE RAZVOJA OBMEJNEGA OBMOýJA MED MURO IN DRAVO
Redefinicije mejnih režimov ob slovensko-hrvaški meji, od notranje republiške
meje v nekdanji jugoslovanski državi, državne meje zunaj meja EU, pa vse do južne
zunanje meje EU, so vplivale na geografijo obmejnega obmoþja in na samo življenje ljudi
ob meji. Mejna þrta je bila dolgo þasa praktiþno neviden element v pokrajini. Od
devetdesetih let dalje je postopoma prerasla v oviro, predvsem za neovirano prostorsko
mobilnost obmejnega prebivalstva z obeh strani meje. Zastavlja se nam vprašanje, kako se
bo pravno-politiþna funkcija in vloga mejne þrte spreminjala v prihodnosti, in kako bo to
vplivalo na obmejni pas. Prvi del vprašanja je vsekakor povezan z integracijskimi interesi
EU in dejstvo je, da se Hrvaška približuje vstopu v EU. Zato lahko skoraj z gotovostjo
trdimo, da bo schengenski režim na slovensko-hrvaški meji kmalu nadomestil liberalnejši
mejni režim (nanj prebivalci ob meji še niso pozabili), enak kot velja za notranje meje EU.
Eno izmed anketnih vprašanj je bilo povezano prav s podporo Hrvaški pri vstopu v
EU. Velika veþina anketiranih (68,3 %) podpira vstop Hrvaške v EU, slaba þetrtina (24,2
%) pa temu nasprotuje. Odgovori se glede na oddaljenost od mejne þrte niso razlikovali, a
vendarle je podpora nekoliko veþja pri tistih prebivalcih, ki živijo v bližini državne meje.
Veþja podpora vstopu Hrvaške v EU je povezana predvsem z željo, po þimprejšnji
vzpostavitvi manj strogih pravil varovanja mejne þrte. V þasovni perspektivi tako lahko
zunanja meja EU kmalu postane tudi razmejitvena þrta Balkana in ga razmeji na
»evropski« in »neevropski« del.
Grafikon 18: Podpora Hrvaški pri vstopu v EU.
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Za obmejna obmoþja pa lahko trdimo, da bodo na problematiko njihovega razvoja
tudi v prihodnosti imele velik vpliv odloþitve slovenske regionalne politike in prostorsko
delovanje obmejne lokalne skupnosti (ne glede na mejni režim). Izvajanje ukrepov
poostrenega mejnega nadzora vsekakor ne vpliva ugodno na razvoj obmejnih obmoþij, saj
so se nekateri pretekli strukturni problemi teh obmoþij še poglobili. Njih brez veþjega
angažiranja in vzajemnega sodelovanja državnih institucij in lokalnih skupnosti ne bo
mogoþe kmalu odpraviti.
ýe smo na podroþju zagotavljanja varnosti na zunanji meji vzorno sledili
navodilom EU, pa smo nekoliko zatajili pri izvajanju ustreznih neposrednih razvojnih
ukrepov (še pred vstopom v EU), ki bi posameznim obmejnim obmoþjem omogoþili lažje
premagovanje številnih problemov. Ugotavljamo, da so bili prav ti naši že tako periferni,
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demografsko ogroženi ter gospodarsko nerazviti in prikrajšani obmejni kraji na nek naþin
žrtvovani za veþjo varnost ostalih þlanic EU.
V prihodnosti bodo na razvoj obmejnega obmoþja med Muro in Dravo vplivali
predvsem naslednji notranji in zunanji dejavniki:
¾ sposobnost prepoznavanja in razvijanja endogenih razvojnih potencialov s strani
lokalne skupnosti;
¾ uþinkovita razvojna strategija, ukrepi ter strokovna in finanþna podpora državne
regionalne politike;
¾ þas trajanja schengenskega mejnega režima;
¾ politiþni odnosi s Hrvaško;
¾ ekonomska gibanja na svetovnih (globalnih) trgih.
Za perspektiven in uravnotežen razvoj v prihodnosti je na obmejnem obmoþju med
Muro in Dravo potrebno ohranjati in spodbujati poselitev, zagotavljati ustrezno komunalno
opremljenost ter lokalnemu prebivalstvu nuditi možnosti za kvalitetno življenje. Ne glede
na to, ali se bo zunanja meja EU umaknila þez pet ali deset let, je potrebno že danes
prepreþiti nadaljnje nazadovanje tega obmoþja in bolj prisluhniti željam in interesom
lokalnega prebivalstva. Stremeti bi bilo treba k vzpostavitvi bolj stabilne
socialnoekonomske in demografske strukture tega obmoþja. To pa lahko omogoþijo
naslednji endogeni razvojni potenciali:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ugodni naravni pogoji za vinogradništvo, sadjarstvo in poljedelstvo;
velike možnosti za usmerjanje kmetijstva v integrirano in ekološko pridelavo;
ohranjena naravna in kulturna dedišþina ter prisotna tradicija domaþe obrti;
ugodni pogoji za razvoj podeželskega podjetništva predvsem v povezavi s
kmetijstvom in turizmom;
velik interes lokalnih skupnosti za razvoj mehkih oblik turizma na podeželju;
uspešni zaþetki trženja skupne prleške identitete;
potenciali reke Mure in Drave z vidika zavarovanih obmoþij;
lega v neposredni bližini pomembnih cestnih povezav;
obmejna lega ob slovensko-hrvaški meji.

Tudi obmejna lega obravnavanega obmoþja lahko prinaša doloþene prednosti. Za
obmejna obmoþja še kako velja, da je njihov socialnoekonomski razvoj odvisen tudi od
stopnje povezanosti z obmejnimi obmoþji na drugi strani meje. Možnosti za tesnejše
þezmejno sodelovanje s Hrvaško so, kljub slabšemu gospodarskemu položaju obeh
obmoþij, dovolj velike zaradi:
dolgoletne tradicije þezmejnega sobivanja in sodelovanja;
poznavanja sosedskega jezika, kulture in mentalitete;
tesne sorodstvene in zemljiškoposestne prepletenosti;
pozitivnih izkušenj skupnega sodelovanja na podroþju razvoja turizma in podeželja
(vzpostavitev þezmejnih turistiþnih destinacij) ter na društvenem podroþju;
¾ interesa lokalnega prebivalstva, da delujejo skupaj in tako sooblikujejo življenje v
obmejnem pasu.

¾
¾
¾
¾
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6.1. SWOT ANALIZA
SWOT analiza predstavlja celovit vpogled na razmere v obmejnem pasu na
obmoþju med Muro in Dravo, v obdobju izvajanja schengenskega mejnega režima.
Prednosti
 Zagotovljena je visoka stopnja varovanja
zunanje meje EU, kar pri ljudeh zbuja veþji
obþutek varnosti.

Slabosti
 Poostrena mejna kontrola, preverjanje
dokumentov in veþja prisotnost policistov
otežujejo vsakodnevno življenje obmejnih
prebivalcev.

 Sporazum o obmejnem prometu in
sodelovanju omogoþa lažje prehajanje meje
ter krepi in širi sodelovanje na obmejnih
obmoþjih.

 Poenostavljen režim prehajanja meje velja
le za tiste prebivalce, ki imajo stalno
prebivališþe na obmejnem obmoþju
doloþenem v sporazumu.

 Zemljiška pomešanost krepi stike med
prebivalci z obeh strani meje.

 Kmetje imajo zaradi prekinjenih
nekdanjih poljskih poti težave pri
dostopanju do svojih zemljišþ.

 Zmanjšanje prometa potnikov in ukinitev  Gospodarski in blagovni tokovi so zaobšli
to obmoþje.
tovornega prometa je izboljšala prometno
varnost in razbremenila lokalne prometnice.
 Evropska sredstva so namenjena krepitvi
þezmejnega sodelovanja.

 Strokovno in finanþno šibke obþine težko
pripravijo in izvedejo dobre projekte.

Priložnosti
Nevarnosti
 Razvojno naravnana finanþna podpora s
 Poostren mejni režim lahko povzroþi, da
strani države, namenjena krepitvi endogenih se prebivalstvo navadi na zaprto mejo.
razvojnih potencialov.
 Lahko bi še poveþali število prehodnih
toþk, zlasti za prestopanje meje znotraj
turistiþnih con.

 Zaradi nezadostnega upoštevanja
interesov lokalne skupnosti prihaja do
neustreznih rešitev na terenu.

 Državi bi se morali dogovoriti o
zamenjavi zemljišþ.

 Zaradi težav pri obdelovanju kmetijskih
zemljišþ, lahko še veþ slovenskih
dvolastnikov proda svoja zemljišþa.

 Navezava mreže dobro zasnovanih
 Nevarnost veþje prometne zaprtosti in
tematskih poti za aktivno preživljanje
neurejene infrastrukture.
prostega þasa (kolesarske poti, vinske ceste)
na lokalno in regionalno prometno omrežje.
 Obþine in država bi lahko bolj podprli
 Prestrogi naravovarstveni režim
projekte, ki bi omogoþili zaposlovanje
razcepljenost obmoþja med Pomurje in
domaþe delovne sile (dopolnilna dejavnost). Podravje lahko ovirajo þrpanje sredstev.
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7. ZAKLJUýEK
S procesi širitve EU se ne spreminja samo njen obseg, ampak se v luþi politiþnopravnih dokumentov spreminja tudi funkcija njenih meja. EU je predvsem v strahu pred
morebitnimi vdori migrantov zaþela, v okviru svoje migracijske politike, izvajati poostreni
elektronski nadzor svojih zunanjih meja. Varovanje teh meja, ki se uresniþuje preko
zastavljenega koncepta »schengna«, je Slovenija uradno prevzela leta 2007 z vstopom v
schengensko obmoþje. S tehniþnega, varnostnega in politiþnega vidika je vzpostavljanje
schengenskega mejnega režima Slovenija dobro opravila in se praktiþno povsem
poistovetila z vlogo nekakšne »varovalne cone« za EU. Obmejni prebivalci so bili
postavljeni pred dejstvo, da morajo v skladu s širšimi nacionalnimi in evropskimi interesi
takšen mejni režim enostavno sprejeti. Ugotavljamo, da je bil njegov negativni vpliv na
življenje in delovanje lokalnega prebivalstva v obmejnem prostoru preveþ zapostavljen in
podcenjevan. To je še toliko bolj obþutljivo vprašanje, ker se je veþina obmejnih obmoþij
ob slovensko-hrvaški meji že v preteklosti sooþala s težavami gospodarske in socialne
nerazvitosti. Tudi naše obmoþje prouþevanja že dlje þasa oznaþujemo kot obmoþje brez
perspektivnih regionalnih razvojnih polov, ki izkazuje znaþilno podpovpreþno ekonomsko
in izobrazbeno strukturo prebivalstva in je prostorsko relativno oddaljeno od gospodarsko
razvitih središþ.
Na zaþetku naloge zastavljeni cilji, ki smo jim sledili skozi celoten raziskovalni
proces ugotavljanja geografskih uþinkov schengenskega mejnega režima, so bili doseženi.
Nalogo smo za potrebe boljšega razumevanja doloþene problematike celo nekoliko
razširili. Na podlagi vseh zbranih ugotovitev, spoznanj in dejstev tudi potrdimo oziroma
ovržemo naši delovni hipotezi.
Prvo delovno hipotezo lahko potrdimo v celoti, þeprav se vprašanja povezana s
potekom mejne þrte ne pojavljajo vzdolž celotnega obravnavanega obmoþja. Izpostavljen
je zlasti obmejni pas na obmoþju obþine Razkrižje in Ormož. Potek mejne þrte predstavlja
velik problem, a ne toliko zato, ker ta meja še ni obojestransko priznana in pravno veljavno
doloþena. Bolj pomembno je to, da se je njen potek za izvajanje strogega mejnega režima
izkazal kot zelo neživljenjski, saj je precej otežil življenje ljudi ob meji. Z uveljavitvijo
mejnega režima so bili ukinjeni nekateri ustaljeni stari mejni prehodi in poti, porušeni
prehodni mostovi þez reke in potoke ter prekinjene stare poljske poti do kmetijskih
zemljišþ na hrvaški strani. Dejansko je prišlo do grobega posega v veþstoletno povezanost
obmejnega prebivalstva in obmoþja na obeh straneh meje. Prebivalci morajo mejo danes
veþkrat prestopati, dvolastniki lahko do svojih parcel pridejo po precej daljši poti,
domaþini pa do svojih domov ne morejo priti po slovenskem ozemlju. Problemi, ki so
povezani s potekom mejne þrte pa lahko tudi z dodatnim medijskim potenciranjem hitro
prerastejo v konfliktni potencial. Obmejna obmoþja se preveþkrat zlorabljajo v politiþne
namene, kar obmejno prebivalstvo zelo obsoja in zavraþa. Izkazalo se je, da veþino
tovrstnih težav majhne in predvsem finanþno šibke lokalne skupnosti težko rešujejo same.
Posamezne obþine se sreþujejo tudi s pomanjkanjem usposobljenih strokovnih kadrov, ki
bi z usklajenim delovanjem na terenu pomagali iskali ustrezne rešitve na podroþju obmejne
problematike. Skromna državna in obþinska finanþna sredstva so namenjena predvsem
posameznim obmejnim družinam, in sicer za izgradnjo ustreznih povezovalnih poti do
domaþij na slovenski strani meje po slovenskem ozemlju. Nekatere težave, nastale zaradi
poteka mejne þrte, bi se lahko rešile tudi z dogovorom s Hrvaško o zamenjavi zemljišþ.
Vendar gre za kompleksnost in raznovrstnost številnih razmerij ljudi do razmejitve, ki jih
verjetno tudi arbitražni sporazum med državama ne bo rešil v zadovoljstvo lokalnega
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prebivalstva. Menimo tudi, da kljub izvajanju SOPS-a (omiljen mejni režim za obmejna
obmoþja) vse njegove možnosti še niso dovolj izkorišþene.
Na podlagi ugotovljenega lahko potrdimo tudi drugo delovno hipotezo. Slovenska
regionalna politika je, v okviru spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, obmejna
obmoþja ob slovensko-hrvaški meji že v preteklosti opredelila kot prednostna obmoþja za
usmerjanje razvojnih spodbud. Vendar pa vse aktivnosti, ki so se izvajale na tem podroþju
niso prinesle želenih rezultatov. Na mestu je dvom o ustreznosti programov in ukrepov
regionalne politike. Predvsem se premalo upošteva endogene razvojne potenciale obmoþja
ter potrebe in razvojne cilje obmejnega prebivalstva. Ob pomanjkanju ustreznih
predhodnih razvojnih analiz se namreþ pogosto zanemarjajo interesi lokalnega prebivalstva
in njihova odvisnost od þezmejnega sodelovanja. Kot smo že poudarili, pa se je po letu
2007 koncentracija razvojnih problemov na južni meji še dodatno okrepila. Najveþji delež
državnih sredstev na tem obmoþju je še vedno namenjen za izboljšanje infrastrukturne
oskrbe obmejnega prebivalstva. Gre predvsem za investicije v izgradnjo objektov
komunalne infrastrukture (elektrifikacija, telekomunikacija, prometne povezave,
kanalizacija in þistilne naprave, plinovodi, vodooskrba) ter objektov prometne
infrastrukture. Prenizki obþinski proraþuni pa pogosto ne morejo sofinancirati niti tistih
posameznih projektov, za katere bi sicer lahko dobili evropski denar. Zastavlja se
vprašanje o nacionalnih razvojnih prioritetah v tem delu slovensko-hrvaškega obmejnega
prostora. Za zaþetno premagovanje strukturnih težav bi država morala uvesti posebno
obmejno rento. Ta bi obmejnim krajem omogoþila lažje sooþanje s problemi slovenske
(»evropske«) obmejne periferije in bi tako pomagala ustvarjati spodbudnejše življenjske
pogoje za obmejno prebivalstvo. Vloga in politika državnih in regionalnih institucij do
obmejnih obmoþij bi morala biti veliko bolj aktivna, jasna, neposredna in zašþitniška, saj
so ta obmoþja v zadnjem obdobju zelo nazadovala, tudi zaradi trenutno slabih
gospodarskih gibanj v Sloveniji in svetu. Gospodarsko izþrpan in demografsko prazen
obmejni prostor, ki nenazadnje tudi ne more biti nosilec þezmejnega sodelovanja in
povezovanja, lahko vodi v razkroj kulturne pokrajine. Takšna obmejna obmoþja lahko
postanejo zelo ranljiva in prešibka, da bi zdržala morebitne ozemeljske in druge pritiske s
strani sosednjih (drugih) držav. To je za naše obmoþje prouþevanja, kjer državna meja
poleg tega še ni doloþena (in verjetno še nekaj þasa ne bo), lahko zelo pomembno dejstvo.
Tudi na državni ravni se je zato potrebno zavzemati tudi za dovolj kooperativne in
uravnotežene meddržavne odnose, ki bi dolgoroþno lahko zagotavljali mirno in
konstruktivno sožitje dveh narodov v tem delu Evrope.
Politiþnogeografski uþinki izvajanja schengenskega mejnega režima se z
oddaljenostjo od mejne þrte zmanjšujejo. In þeprav zunanja meja EU ni edini krivec za slab
položaj obmejnega obmoþja med Muro in Dravo, bo njen pomik na jug Balkana pomenil
veliko olajšanje za obmejno prebivalstvo. To si, v priþakovanju skorajšnjega vstopa
Hrvaške v EU, vedno bolj prizadeva vzdrževati dobre odnose s sosednjim hrvaškim
obmejnim obmoþjem.
Menimo, da bi se morala problematiki slovenskih obmejnih obmoþij tudi v politiþni
geografiji v prihodnosti nameniti še veþja pozornost. Spoznali smo, da so to lahko najbolj
ranljiva in specifiþna obmoþja v posamezni državi, ki kar kliþejo po še bolj celovitem
geografskem pristopu in obravnavi. Ta bi lahko vkljuþeval tudi primerjavo s sosednjim
hrvaškim obmejnim obmoþjem. Zanimiva bi bila primerjalna analiza odzivov na izvajanje
poostrenega mejnega režima po posameznih obmejnih obmoþij vzdolž celotne slovenskohrvaške meje.
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8. SUMMARY
The processes of the EU enlargement do not only change the EU size, but the
function of its borders has been changing in respect of its legal-political documents as well.
In fear of any eventual invasion of migrants, the EU has begun within its migration policy
to carry out a stricter electronic monitoring of their external borders. When entering the
Schengen area in 2007 Slovenia officially took over the role of protecting the external EU
borders, which has been successfully carried out within the defined »Schengen« concept.
From a technical, security and political aspects establishing the Schengen border regime
was well executed by Slovenia. Slovenia seemed to take over a role of the so-called
»buffer-zone« of the Schengen area in Europe. Border residents have had to face the
acceptance of such border in accordance with broad national and European interests. In the
diploma paper it is ascertained that a negative impact of the Schengen border regime on the
lives and functions of the border residents has been neglected and underestimated so far.
When entering the Schengen area the examined regional area between the rivers Mura and
Drava was an area without any positive perspectives concerning regional development
where the economic growth and the level of education of the residents were below national
average.
The goals which were defined at the beginning of the diploma study and carefully
examined and followed through the entire research process of identifying geographical
effects of the Schengen border regime were successfully achieved. On the basis of all the
acquired findings, information and facts the two working hypotheses of the diploma study
can be either confirmed or disproved.
The first working hypothesis can be fully confirmed although the issues related to
the definition of the border line do not occur along the whole examined border area. The
border belt area in the region of the municipality Razkrižje and Ormož is particularly
exposed in the study. Definition of the border line represents a major concern. However,
this is not so much due to the fact that the border has not been mutually recognised and
lawfully established yet, but mainly due to the fact that defining the border line in order to
implement a strict border regime has proved to be unfitted for actual life of local
communities. The Schengen border regime has eliminated some already established border
crossing points and routes, and some bridges over the border rivers and streams have been
pulled down. It has also erased some old field routes leading to some agricultural land
areas on the Croatian side. Schengen has actually affected a centuries-old relationship of
the border population and border regions on both sides of the Slovene-Croatian border.
Residents have to cross the border more often today. The owners of the land on both side
of the borders need to take a far longer route to reach their land. Despite implementing
SOPS (Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia on border
crossing and cooperation) it is believed that use of all its options has not been made well
enough. On the other hand, issues related to definition of the border line could increase and
grow into a severe conflict situation by means of additional mass media intensification.
Modest national and municipal resources are designed primarily for individual families to
build connecting routes to their homes and lands on the Slovenian side of the border across
the Slovenian territory. Some border issues related to establishing the border line could be
resolved by an adequate agreement between Slovenia and Croatia on land exchange.
Based on the findings and information acquired in this study we can confirm the
second working hypothesis as well. Years ago, Slovenian regional policy defined border
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areas along the Slovenian-Croatian border as priority areas for development incentives
within their promotion of coordinated regional development programme. However, all
these activities have not brought desired results. Thus, a question of adequacy of the
regional policy programmes and their measures arises at this point. Above all, not enough
endogenous development potential of that area, the needs and development goals of border
population are taken into consideration. In the absence of adequate preliminary
development analyses the interests of local population and their dependence on the crossborder cooperation are often neglected. The largest share of national resources is still being
designed to improve the supply of needed infrastructure for the border population.
However, municipal budget is often too small to financially support such projects for
which EU funds could be raised as well. There is a question of national development
priorities directed at this geographical part of the Slovenian-Croatian border region.
Perhaps the government should introduce a special border rent which could for Slovenian
border settlements facilitate confronting the problems of Slovenian (»Schengen«) border
periphery and thus help to create a better standard of living and conditions for life there.
Direct effects of the implementation of the Schengen border regime are
significantly decreasing with the distance from the border area. Despite the fact that this
border is not the only one to be blamed for a relatively bad situation of border region
between the rivers Mura and Drava, its abolishment will be a major relief to the local
population.
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10.5. ANKETNI VPRAŠALNIK
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za geografijo

Jasna KRIŽNIK

Geografski uþinki vzpostavitve
schengenskega režima na obmoþju med Muro in Dravo
(DIPLOMSKO DELO, 2010)

ANKETNI VPRAŠALNIK za lokalno prebivalstvo – naselje:
1. Katera je – po Vašem mnenju – glavna naloga državne meje?
1) ohranjati ozemeljsko celovitost države
2) nadzorovati priseljevanje
3) zagotavljati varnost državljanom

4) šþititi gospodarske interese
5) ohranjati slovensko kulturo in jezik

2. Ali imate danes zaradi samega poteka mejne þrte kakšne težave?
1) da

2) obþasno

3) ne

ýe DA ali OBýASNO – katere težave?
3. Ocenite vpliv dogodka na kakovost Vašega vsakodnevnega življenja:
(a) vpliv dogodka (1-ga ni imel, 2-majhen, 3-velik)
(b) kakovost življenja (1-se je zelo poslabšala, 2-je slabša, 3-je ostala enaka, 4- se je izboljšala,
5- se je zelo izboljšala)

1)
2)
3)
4)

vzpostavitev slovensko-hrvaške meje leta 1991
uveljavitev SOPS leta 2003
vstop Slovenije v EU leta 2002
vzpostavitev schengenskega režima leta 2007

(a)
(a)
(a)
(a)

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

(b)
(b)
(b)
(b)

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4. Kako ocenjujete prisotnost schengenske meje za razvoj obmejnega obmoþja?
1) pozitivno

2) ni sprememb

3) negativno

5. Kako pogosto potujete preko slovensko-hrvaške meje po nastanku schengenske meje?
1) vsak dan
2) vsaj enkrat tedensko
3) vsaj enkrat meseþno

4) vsaj enkrat letno
5) redko ali nikoli

Ali se je z nastankom schengenske meje spremenila pogostost Vaših potovanj?
1) se je poveþala

2) ostala je enaka 3) se je zmanjšala

6. Kakšni so danes Vaši najpogostejši motivi prehajanja slovensko-hrvaške meje?
(možna najveþ 2 odgovora)

1)
2)
3)
4)

zaposlitev
nakupovanje
obisk sorodnikov
obisk prijateljev/znancev

5)
6)
7)
8)

obisk prireditev
izleti in poþitnice
kmetijsko zemljišþe
drugo:
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7. Kako so se spremenili þezmejni odnosi po vstopu Slovenije v schengenski prostor?
1) so se izboljšali
2) so se poslabšali

3) so ostali nespremenjeni
4) ne vem

8. Katera je – po Vašem mnenju – najpomembnejša ovira za razvoj þezmejnega
sodelovanja? (možna najveþ 2 odgovora)
1)
2)
3)
4)

politiþni problemi
slaba prometna povezanost preko meje
razlika v stopnji gospodarske razvitosti
premalo spodbud s strani države

5) periferna lega v obeh državah
6) schengenski mejni režim
7) ni nobenih ovir

9. Kaj za Vas pomeni veþja prisotnost policije? (možna najveþ dva odgovora)
1) obþutek varnosti
2) omejitev svobode gibanja
3) veþje težave pri prehajanju meje

4) pogostejše preverjanje dokumentov
5) nima nobenega vpliva

10. Kako ocenjujete odnos med policijo in lokalnim prebivalstvom?
1) dober

2) zadovoljiv

3) slab

4) ne vem

11. Ali ste Vi ali kdo iz Vaše družine lastnik zemljišþa þez mejo?
1) da

2) ne

ýe DA - ali razmišljajte o prodaji / zamenjavi tega zemljišþa?
1) da

2) ne

12. Ali podpirate vstop Hrvaške v EU?
1) da

2) ne

3) ne želim odgovoriti

Kakšno ureditev mejnega režima na slovensko-hrvaški meji si želite v prihodnosti?
1) naj ostane schengen
2) stanje pred uvedbo schengna

3) še bolj poostreni mejni režim
4) drugo:

Spol anketiranca:
1) moški

2) ženska

Starost anketiranca:
1) do 25 let
2) od 26 do 35 let
3) od 36 do 50 let

4) od 51 do 70 let
5) nad 70 let

Izobrazba anketiranca:
1) nedokonþana OŠ
2) OŠ
3) poklicna SŠ

4)
5)

SŠ
višja, visoka, mag., dr.

Posebnosti (izpolni anketar).
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