UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA 2010

LUKA MEZEK

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO
PRIKAZ STANJA PROSTORA KOT OBVEZNA SESTAVINA
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA – PRIMER
OBČINE RUŠE

Študijski program:
GEOGRAFIJA-S
Mentor: dr. Andrej Černe, red. prof.

LJUBLJANA 2010

LUKA MEZEK

IZJAVA

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.

Luka Mezek

ZAHVALA
Največjo zahvalo dolgujem staršem za finančno in moralno podporo v času študija. Na tem
mestu se zahvaljujem tudi dekletu Nataliji Carmoni ter njeni družini, ki so mi v času študija
stali ob strani.
Posebno zahvalo dolgujem celotnemu kolektivu podjetja Urbis, d. o. o., za strokovno pomoč,
možnost delovanja znotraj družbe in izjemno prijateljske odnose že od vsega začetka našega
sodelovanja.
Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Andreju Černetu za pomoč in vodenje pri nastanku tega
diplomskega dela.
Hvala tudi vsem prijateljem in sošolcem za nepozabna leta v času študija.

PRIKAZ

STANJA

PROSTORA

KOT

OBVEZNA

SESTAVINA

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA – PRIMER OBČINE RUŠE

IZVLEČEK
Diplomsko delo skuša v strnjeni obliki prikazati obstoječe stanje prostora občine Ruše. S
pregledom geografskih značilnosti občine, smiselno uporabo pravilnika o prikazu stanja
prostora ter ostalih uredb in zakonov s področja prostorskega načrtovanja, analizo poselitvenih
značilnosti in okoljskimi problemi, ki se pojavljajo na območju občine Ruše, lahko bralcu na
razumljiv način prikažemo trenutno stanje v prostoru. Namen diplomskega dela pa ni le
predstavitev obstoječega stanja v prostoru, temveč tudi prikaz prednosti in pomanjkljivosti
obstoječega stanja. V diplomskem delu pa bodo podane tudi določene smernice za reševanje
prostorske in okoljske problematike.
Ključne besede: Občina Ruše, prostorsko načrtovanje, poselitev, stanje prostora, strokovna
podlaga, občinski prostorski načrt

THE PRESENTATION OF SPATIAL STATUS AS A MANDATORY
COMPLEMENT OF THE MUNICIPAL SPATIAL PLAN – THE CASE
OF THE MUNICIPALITY OF RUŠE
ABSTRACT
This undergraduate thesis presents the actual spatial status of the Municipality of Ruše. The
actual spatial status is presented to the reader according to the geographical characteristics of
the municipality, with an appropriate apply of Rules on land use and legal regimes data and
other regulations and laws in the field of spatial planning, the analysis of demographic
characteristics and environmental issues that are present in the area of the Municipality of
Ruše. The purpose of this undergraduate thesis is not only the presentation of actual spatial
status, but also an introduction of advantages and disadvantages of the present-day status. This
thesis offers certain guidelines for a solution of the spatial and environmental issues.

Keywords: Municipality of Ruše, spatial planning, settlement, spatial status, technical basis,
Municipal Spatial Plan
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Prikaz stanja prostora kot obvezna sestavina občinskega prostorskega načrta – primer občine Ruše

1. UVOD
Osnovni namen in cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z
upoštevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi. Pri načrtovanju
prostora gre dejansko za prepletanje državnih in občinskih organov, pri čemer se morata
upoštevati tako javni kakor tudi zasebni interes. Pristojnosti na področju urejanja prostora v
Sloveniji delimo na pristojnost države in pristojnost občine, kjer ima država glavno strateško
vlogo. (Povzeto po: M. Šubic Kovač, Najboljša raba zemljišča za prihodnost mest in urbanih
območij, v: M. Sitar, Urbana prihodnost – Urban futures, UM, Fakulteta za gradbeništvo,
2008).
Zaradi različnih interesov se je pojavila potreba po povezovanju vidikov planiranja. Zaradi
tega je Generalna skupščina Združenih narodov že leta 1964 sprejela resolucijo o planiranju
razvoja: »Zaradi pomembnosti združevanja lokacijskih faktorjev in faktorjev okolja z
ekonomskimi in s socialnimi činitelji razvoja je potrebno smatrati prostorsko planiranje skupaj
z ekonomskim in s socialnim planiranjem kot integralne dele nacionalnega planiranja.
Sektorsko planiranje, ki zajema posamezne gospodarske in družbene dejavnosti, pa se mora
prilagajati okviru, ki ga dopušča nacionalna ekonomija v okviru politike regionalnega razvoja
ter prostorskih (geografskih) pogojev« (DELA 24, Oddelek za geografijo, 2005, str. 24–25).
»Namen prostorskega planiranja je določiti zasnovo organizacije prostora. V ta namen se na
lokalni ravni opredeli namenska raba prostora, kriteriji in pogoji za spreminjanje rabe ali za
nove posege v prostor. Pri prostorskem načrtovanju skušamo oblikovati estetsko podobo
naselja, varovati krajinske značilnosti ter naravno in kulturno dediščino. Večina zakonodaj
zato pri prostorskem planiranju zahteva presoje vplivov na okolje in ocene, ali posegi in novi
objekti
ohranjajo
ali
degradirajo
urbano
in
krajinsko
podobo«
(URL:
http://gradnja.slonep.net/pred-gradnjo/lokacija/prostorsko-nacrtovanje/).

1.1

NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Glavni namen diplomskega dela je prikazati stanje prostora za območje občine Ruše. Prikaz je
izdelan v skladu s pravilnikom o prikazu stanja prostora, ki je objavljen v Ur. list RS, št.
50/2008 in je kot tak tudi obvezna sestavina občinskega prostorskega načrta. V diplomski
nalogi bodo predstavljene obvezne sestavine, analiza poselitve pa bo služila kot predstavitev
ene izmed možnih neobveznih sestavin prikaza stanja prostora. Namen tega dela je v
nadaljevanju, z oceno stanja prostora, sintezno zaključiti omenjeno poglavje. V zaključku
naloge bomo posvetili nekaj pozornosti tudi okoljskim problemom ter ukrepom za njihovo
odpravljanje.
Osnovni cilj diplomskega dela je predstavitev in analiza prikaza stanja prostora za območje
občine Ruše, tako v pisni kakor tudi v grafični obliki. Nadaljnji cilj je na razumljiv način
prikazati okoljske probleme, s katerimi imajo opravka v občini Ruše, in predstaviti ukrepe za
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sanacijo omenjene problematike. In ne nazadnje je cilj te diplomske naloge s prikazom
obveznih in neobveznih sestavin prikaza stanja, oceno stanja ter okoljskimi problemi prikazati
prednosti in pomanjkljivosti obstoječega stanja v prostoru; prikazati ali podati določene
smernice reševanja prostorskih in okoljskih problemov.

1.2

METODE DELA

Za izdelavo diplomskega dela je bilo potrebno zbiranje grafičnih in numeričnih podatkov, ki
jih je večinoma posredovalo Ministrstvo za okolje in prostor, občina Ruše; nekatere podatke
pa so posredovali tudi nosilci urejanja prostora (različna ministrstva, zavodi, ELES, Geoplin
...). Sledila je obdelava podatkov, izdelava kart z ustrezno programsko opremo (AutoCad, Gis
SDMS), terensko delo (preveritev stanja) in nazadnje analiza ter predstavitev obravnavane
tematike.
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2. DRŽAVNI ZAKONI IN UREDBE S PODROČJA
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

2.1

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju SPRS) je temeljni državni dokument
o usmerjanju razvoja v prostoru, ki opredeljuje cilje prostorskega razvoja, podaja strateške
usmeritve ter zasnovo za prostorski razvoj države ter inštrumente za usmerjanje nacionalnega
prostorskega razvoja.
V uvodnem delu SPRS podaja splošna izhodišča ter značilnosti slovenskega prostora. Tukaj
so tudi podane smernice za razvoj prostorskih sistemov (usmeritve za razvoj poselitve, varstvo
pred naravnimi nesrečami, razvoj krajine, infrastrukture itd.). V nadaljevanju SPRS navaja
cilje in izhodišča prostorskega razvoja Slovenije ter usmeritve za dosego teh ciljev. SPRS v
zaključnem delu določa naloge nosilcev urejanja prostora ter razvojne usmeritve na regionalni
in lokalni ravni. (Povzeto po: Strategija prostorskega razvoja Slovenije, RS, Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Ljubljana, 2004).

2.2

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNnačrt) je vlada Republike Slovenije
sprejela leta 2007. Nadomestil je zakon o urejanju prostora (ZureP-1) iz leta 2002. ZPNačrt
ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov,
njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Nadalje
ZPNačrt ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega
informacijskega sistema. Glede na prejšnji zakon se ta zakon po vsebini resnično dosti ne
razlikuje od svojega predhodnika. V bistvu gre za bolj tehnične kot pa vsebinske spremembe.
ZPNnačrt predpisuje, da mora občina pri pripravi svojih aktov izdelati OPN (občinski
prostorski načrt), ki mora vsebovati tako strateške usmeritve (grafični in pisni del) kakor tudi
izvedbeni del (v katerem občina določi območja namenske rabe prostora, PIP-e ali prostorske
izvedbene pogoje ter območja, za katere se pripravi OPPN ali občinski podrobni prostorski
načrt). (Povzeto po: Zakon o prostorskem načrtovanju, ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/2007).

2.3

Prostorski red Slovenije

Prostorski red je državni akt za uveljavljanje načel vzdržnega prostorskega razvoja,
vzpostavljanje primerne ravni prostorskega načrtovanja, spodbujanje kakovostnega
prostorskega načrtovanja in doseganje večje stopnje urejenosti prostora. Določa pravila za
12
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urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni ravni. Dejansko gre za zbirko temeljnih in
podrobnejših pravil prostorskega načrtovanja, načrtovanja poselitve, načrtovanja in graditve
gospodarske javne infrastrukture, členitev prostora, načrtovanja prostorskih ureditev in
graditve v krajini, opremljanja zemljišč za gradnjo objektov ter uveljavljanja prostorskih
ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev. Prostorski red je osnova za lokalne
skupnosti, da pripravijo svoje prostorske akte skladno s to uredbo. Ta uredba bo v veljavi do
uveljavitve državnega strateškega prostorskega načrta, ki pa bi sicer v skladu z ZPNnačrt-om
že moral biti izdelan. (Povzeto po: Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave
Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag, Ur. list RS, št. 42/2004).

2.4

Zakon o graditvi objektov

Zakon ureja pogoje za graditev objektov, določa zahteve glede lastnosti objektov, predpisuje
način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja
organizacijo in delovno področje poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo in določa
sankcije za prekrške. (Povzeto po: Zakon o graditvi objektov, Ur. list RS, št. 110/2002).
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3. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE RUŠE
Z analizo geografskih značilnosti prostora občine Ruše bomo skušali bralcu prikazati splošno
sliko tako naravnih kakor tudi družbenih značilnosti, saj so le-te pomembne pri prikazu stanja
prostora. Geografske značilnosti namreč predstavljajo enega izmed pomembnejših razlogov za
oblikovanje takšne pokrajine, kot trenutno je. Tako se je zaradi reliefnih značilnosti občine v
glavnem razvila ravninska poselitev, zaradi izobrazbene in zaposlitvene strukture prebivalstva
pa ima občina še vedno precej industrijski izgled.

3.1

Zgodovina nastanka in lega občine

Občina Ruše je nastala že leta 1952 z zakonom, s katerim so bili ukinjeni odbori in
ustanovljene občine. Ker je občina Ruše že takrat imela razvite nekatere oskrbne funkcije
(pošta, trgovine, šola ...), je kot takšna tudi lahko postala samostojna občina. Nove spremembe
so se zgodile leta 1955, kjer so bile z zakonom uvedene velike občine, t. i. komune. Občina je
zajemala območja današnje občine Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi; na vzhod pa
je segala vse do mestne občine Maribor in s tem predstavljala največjo komuno na
mariborskem območju. Naslednja velika sprememba se je zgodila leta 1960, saj je bila takrat
občina ukinjena. V Rušah je ostal le sedež krajevne skupnosti, sedež občine pa se je preselil v
Maribor. Leta 1980 se je z odlokom o preoblikovanju občine Maribor občina razcepila v šest
občin, območje občine Ruše pa je pripadlo občini Maribor–Ruše. Leta 1990 se je občina
preimenovala v občino Ruše, ki je takrat obsegala ozemlja danes samostojnih občin Selnica ob
Dravi ter občine Lovrenc na Pohorju, ki sta se na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi
od nje odcepili leta 1998.
Občina Ruše se nahaja v severovzhodni Sloveniji v spodnji Dravski dolini. Po
naravnogeografski delitvi Slovenije (Slovenija, Pokrajine in ljudje, 1998), spada občina Ruše
v makroregijo Alpski svet in mezoregijo Strojna, Kozjak in Pohorje.
Občina meri 60,79 km2 (Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot,
september 2008.) in šteje 7.450 prebivalcev (stanje na dan 30. 6. 2007. Vir: Statistični urad
Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve – Centralni register prebivalstva,
Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve.) ter ima sedem
naselij: Bezena, Bistrica ob Dravi, Fala, Lobnica, Log, Ruše, Smolnik. Občina obsega
območja osmih katastrskih občin, saj poleg istoimenskih naselij na območje občine posega k.
o. Spodnji Vrhov Dol. Občina na severu meji na občino Selnica ob Dravi, na jugu na občino
Slovenska Bistrica, na vzhodu na mestno občino Maribor ter občino Hoče-Slivnica, na zahodu
pa na občino Lovrenc na Pohorju.
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Karta 1: Položaj občine Ruše v Sloveniji

Vir: GURS

3.2

Analiza naravnih sestavin prostora

3.2.1

Relief in kamninska zgradba

Ruška dolina je del Dravske doline, najgloblje doline v severovzhodni Sloveniji, ki v
pokrajinskem smislu poleg Kobanskega, Kozjaka, Strojne in dela Pohorja predstavlja
Pohorsko Podravje (Gams,1959).
Relief občine lahko v grobem razdelimo na tri dele. Severni del občine, ki zajema spodnji del
Dravske doline, je precej uravnan in terasasto izoblikovan. Dolina se od zahoda proti vzhodu
postopoma širi ter prehaja od hribovitega terena (soteska pri Fali) do popolnoma uravnanega
terena (Mariborska dolina) na vzhodu. Pojavlja se pedosekvenca na pesku in produ. Južno od
uravnav se pojavlja prehoden gričevnat svet, vpet med južni gozdnat, ter severni precej
kmetijski in urbaniziran del občine. Južni del občine je hribovit in v glavnem gozdnat. Vmes
se zaradi delovanja površinskih voda pojavljajo večji ali manjši jarki ter grape. Kamninska
sestava je pestra. Pojavljajo se kamnine iz najstarejših geoloških dob. V glavnem tukaj
najdemo magmatske in metamorfne kamnine, na katerih nastajata distrična rjava prst in
ranker.
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Karta 2: Geološka zgradba

Vir: Urbis, d. o. o.

3.2.2

Hidrološke razmere

3.2.2.1

Površinske vode

Najpomembnejše poteze celotni Dravski dolini in s tem tudi Ruški dolini daje reka Drava, saj
je zaradi posledic fluvialnega delovanja celotna dolina tudi nastala. Drava izvira na južnem
Tirolskem (Italija), na Toblaškem polju v Vzhodnih Alpah, in je torej alpska reka, kar se zelo
močno odraža na njenem pretočnem oz. celotnem rečnem režimu. Za pretočni režim Drave je
značilna visoka voda poleti, predvsem junija in julija, ter minimum februarja. Torej gre za
vodotok z glacialnim rečnim režimom. Za takšne vodotoke je na splošno značilno močno
taljenje snega in ledu visoko v gorah v poletnem času in nivalna retinenca v zimskem času.
Nizvodno se v smeri toka reke Drave vrstijo številni večji ali manjši pritoki, ki se vsi izlivajo
v matično reko. Tako z levega brega (Kozjaka) v Ruško dolino priteče Rečnikov potok,
Habidov potok, potok Bistrica in trije manjši potoki, ki niso poimenovani. Z desnega brega
(Pohorje) priteče v Ruško dolino potok Lobnica, ki je tudi največji pritok reke Drave v Ruški
dolini. Skozi center Ruš teče potok Rušica, skozi nselje Bistrica ob Dravi pa Bistriški potok.
Skozi naselje Limbuš, ki je sicer že v sosednji občini Maribor, teče potok Blažovnica. Med
vsemi vodotoki je najbolj znan potok Lobnica, ki priteka v Ruško dolino s Pohorja. Na svoji
poti je ustvarila sotesko in znamenita slapova Mali in Veliki Šumik. Veliki Šumik je največji
slap na nekarbonatni kamenini v Sloveniji.
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3.2.2.2

Podtalnica

Podtalna voda deloma zadostuje za oskrbo z vodo na območju občine Ruše. Vendar pa se
zajetja (Ruše I in Ruše II) nahajata na kmetijsko precej izkoriščenem in urbaniziranem
prostoru, zato so območja zajetij in njihova širša zaledja zavarovana z uredbo o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške
dobrave in Dravskega polja.

3.2.3

Podnebje

Za območje občine Ruše je značilno prepletanje subpanonskih klimatskih značilnosti z
predalpskimi “humidnimi” klimatskimi značilnostmi. Kateri tip prevladuje, je odvisno
predvsem od reliefnih razmer. Relief predstavlja za zračne mase oviro, kar povzroča
dvigovanje zračnih mas, ki se pri tem adiabatno ohlajajo, posledica pa so obilne padavine. Za
predalpski tip je značilna nekoliko večja namočenost, ki se v občini Ruše pojavlja na območju
Pohorja. Zaradi dobre namočenosti (povprečna količina padavin na Glažuti znaša približno
1400 mm) in zaradi severne ekspozicije terena predstavlja Pohorje dober potencial za razvoj
zimskega turizma. Ravninski del občine, kjer se pojavlja subpanonsko podnebje, pa je zaradi
klimatskih značilnosti (milejše podnebje) primernejše za kmetijsko obdelavo, prav tako pa je
na ta del vezana večina poselitve v občini. V občini Ruše prevladuje veter, ki piha iz
severozahodne smeri; na Pohorju pa so značilni pobočni in dolinski vetrovi, ki se pojavljajo
tako v nočnem kakor tudi v dnevnem času (s spuščanjem in z dvigovanjem zraka).

3.3

Analiza demografskih in socialnih značilnosti

3.3.1

Gibanje števila prebivalstva

Podatki o številu prebivalcev so na voljo od prvega popisa naprej za vsa naselja v občini.
Zaradi velikega števila popisov so iz analize vzeti popisi za leto 1880, 1900 ter 1931, kar pa
nepomembno vpliva na predstavitev demografskih značilnosti za območje občine Ruše. Za
analizo števila prebivalstva v občini je pomembna odcepitev dela naselja Fala leta 1999 v
občino Selnica ob Dravi. Ker je v celotni občini število prebivalstva pod 10 000, ta dogodek
močno vpliva na reprezentativnost vzorca in število prebivalstva v celotni občini. Prebivalstvo
je najmočneje zastopano v naselju Ruše.
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Preglednica 1: Število prebivalstva po naseljih občine Ruše

Leto popisa
Naselje

1869

1890

1910

1948

1953

1961

1971 1981 1991 2002

Bezena

181

208

168

375

371

348

390

446

469

Bistrica ob
Dravi
Fala, Fala del*

339

322

374

502

578

728

803

910

1409 1348

75

84

79

428

581

605

553

509

465

120*

Lobnica

416

376

306

279

262

268

231

226

232

182

Log

146

123

102

99

131

134

130

142

153

305

Ruše

612

787

938

2053

2468

3125

3642 4477 4705 4571

Smolnik

600

739

627

534

574

611

583

Skupaj

2369

2639

2594

4270

4965

5819

6332 7180 7825 7351

470

392

480

345

Vir: SURS

Če pogledamo preglednico 1, lahko opazimo, da v naselju Ruše živi skoraj dve tretjini
prebivalstva v občini. Na drugi strani pa v naselju Lobnica živi le slabe 4 % celotnega
prebivalstva. Takšna razporeditev kaže na izjemno prostorsko koncentracijo prebivalstva.
Vzroke za takšno stanje lahko iščemo predvsem v možnostih zaposlitve, saj je naselje Ruše
nudilo velike možnosti zaposlitve v industrijskih obratih, kot so: Tovarna Dušika Ruše (v
nadaljevanju TDR), Messer, Alchrom, Geberit, Mega Metal itd. (glej prilogo, slike od 1–4).
Naslednji vzrok za takšno stanje so reliefne značilnosti, saj je dolinski relief že od nekdaj
nudil odlične pogoje za kmetovanje, ugodnejše podnebne razmere (za razliko od južnega dela
občine). Tako je »prisilil« prebivalstvo, da se skoncentrira v tem delu občine.
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Grafikon 1: Število prebivalstva po naseljih občine Ruše

Vir: SURS

3.3.2

Starostna in spolna struktura prebivalstva

V občini Ruše je konec leta 2008 prebivalo 7417 prebivalcev, od tega 3756 moških ter 3661
žensk; povprečna starost pa je bila 39,4 let, kar je le malenkost pod slovenskim povprečjem, ki
znaša 39,5 let. Indeks staranja se je v Sloveniji začel povečevati že po letu 1981, še bolj
intenzivno pa po letu 1991. Od leta 2003 dalje je v Sloveniji prebivalo že več starejšega kot
mladega prebivalstva, saj se je indeks staranja povzpel nad 100. (mlado prebivalstvo = pod 35
let, starejše prebivalstvo = nad 65 let). Leta 2002 je v občini Ruše starostni indeks znašal
100,9 (Slovensko povprečje je bilo takrat 96,3.), kar pomeni, da je že tedaj v občini Ruše
prevladovalo starejše nad mladim prebivalstvom. Največje število prebivalcev v občini pade v
starostno skupino med 45–49 let (konec leta 2008). V občini je konec leta 2008 živelo
nekoliko več moških kakor žensk (moški = 50,6 %, ženske = 49,4 %), povprečna starost pa je
pri ženskah nekoliko višja kakor pri moških (ženske = 38,9 let, moški = 35,8 let).
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Grafikon 2: Starostna piramida občine Ruše

Vir: SURS

3.3.3

Skupni, naravni in selitveni prirastek

Skupni prirastek je v občini Ruše od leta 2000 do leta 2008 precej nihal. Najnižji prirastek pa
je občina Ruše beležila lansko leto, ko je znašal -4,5 na 1000 prebivalcev. Najvišji skupni
prirastek je občina beležila v letu 2004, ko je bil le-ta dosti višji od državnega povprečja za
tisto leto in je znašal 5,0 na 1000 prebivalcev. Nihanje lahko opazimo tudi pri selitvenem
prirastku v občini Ruše. Tako je bil vse od leta 2000 do 2005 (najvišji leta 2004) selitveni
prirastek pozitiven (kar pomeni, da se več ljudi priseli kot odseli), nato pa je leta 2006 postal
negativen (več ljudi se je odselilo kot priselilo). Leta 2006 se je tako odselilo 11 ljudi več, kot
se jih je priselilo v občino. Občina Ruše nato naslednje leto beleži nekoliko večji selitveni
prirastek, zato pa le-ta spet upade leta 2008, ko je le-ta znašal -29. Najbolj zaskrbljujočo sliko
pa opazimo, če pogledamo grafikon 4, kjer takoj zasledimo, da je naravni prirastek, razen v
letu 2001, negativen. Ta negativni pojav povzroča staranje prebivalstva in s tem izgubo
potencialnih človeških virov, ki pomagajo ohranjati pokrajino vitalno in zanimivo.
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Grafikon 3: Skupni prirastek/1000 prebivalcev v občini Ruše v primerjavi s slovenskim
povprečjem

Vir: SURS

Grafikon 4: Naravni prirastek/1000 prebivalcev v občini Ruše v primerjavi s slovenskim
povprečjem

Vir: SURS
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Grafikon 5: Selitveni prirastek v občini Ruše v primerjavi s slovenskim povprečjem

Vir: SURS

3.3.4

Aktivnost prebivalstva

V občini Ruše je bilo leta 2007 od vseh 7414 prebivalcev 3788 delovno aktivnih; od tega je
bilo dejansko zaposlenih 2895 oseb (skupaj zaposlene in samozaposlene osebe), 893 oseb pa
je bilo brezposelnih. Od vseh delovno aktivnih prebivalcev jih dela v občini Ruše 44 %, ostali
delajo v drugih občinah v Sloveniji. Podobno kot vse ostale skupine prebivalstva (učenci,
dijaki in študentje) tudi delovno aktivno prebivalstvo najpogosteje migrira na delo v mestno
občino Maribor (40 % prebivalcev leta 2002), sledi občina Selnica ob Dravi (4 %), občina
Ljubljana (2 %), nekaj pa jih na delo vsak dan odpotuje v občino Hoče-Slivnica, Slovenska
Bistrica, Pesnica itd. V občini so tako kot drugod po Sloveniji najbolj zastopane storitvene
dejavnosti, saj se okoli 52 % delovno aktivnih prebivalcev zaposluje v tem sektorju zaposlitve.
V nekmetijskih dejavnostih (gradbeništvo, industrija, trgovina, promet, gostinstvo itd.) je
zaposlenih okoli 42 % prebivalcev, medtem ko se v kmetijskih dejavnostih zaposluje le 1,4 %
prebivalcev občine Ruše.
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Grafikon 6: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti in spolu za območje občine
Ruše

Vir: SURS

3.3.5

Izobrazbena struktura

Izobrazbena struktura je v občini Ruše, po popisu leta 2002, skoraj v celoti sovpadala z
izobrazbeno strukturo, ki je bila značilna za povprečje Slovenije istega leta. V primerjavi s
povprečjem Slovenije so največje razlike opazne pri osnovnošolski (2,36 %) in srednješolski
izobrazbi (2,06 %), manjša odstopanja pa so opazna tudi pri srednješolski ter višješolski
izobrazbi, kar nazorno prikazuje spodnji grafikon.
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Grafikon 7: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi – primerjava s Slovenijo, popis 2002

Vir: SURS

V občini Ruše je bilo ob popisu leta 2002 1544 učencev, dijakov in študentov. Od tega se jih v
občini prebivališča izobražuje 37 %, v drugi občini iste statistične regije (Maribor, Limbuš,
Selnica ob Dravi itd.) se izobražuje 54 % šolarjev, preostalih 9 % šolarjev pa se šola v drugih
občinah, vendar druge statistične regije (Ljubljana, Celje, Murska Sobota itd.). Pogostost
potovanja je najpogostejša dnevno, saj kar 94 % vseh šolarjev dnevno migrira v šolo in se
zvečer spet vrača domov. Ostali ostajajo (večinoma tedensko) v drugem kraju in se tedensko
vračajo domov v občino Ruše. Največ se jih vozi z avtobusom, sledi potovanje s kolesom ali
peš, šele na tretjem mestu je kot način potovanja uporabljen osebni avtomobil. Čas, ki ga
ljudje večinoma porabijo za pot v šolo v eno smer, se giblje med 16 in 30 minut.
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4. PRIKAZ STANJA PROSTORA (obvezne sestavine)
Prikaz stanja prostora za občino Ruše je obvezna strokovna podlaga, ki je namenjena analizi
stanja prostora pri pripravi občinskega prostorskega načrta. Prikaz stanja se pripravi na
podlagi podatkov in prostorskega informacijskega sistema. Vsebuje prikaz dejanskega stanja v
prostoru, tj. prikaz kmetijskih, vodnih, gozdnih, stavbnih in drugih zemljišč (npr. nadzemni
pridobivalni prostor), prikaz različnih vrst območij varstvenih režimov, na katerih je na
podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim, prikaz gospodarske javne infrastrukture
ter prikaz območij namenske rabe, ki so določena z različnimi prostorskimi akti. Prikaz stanja
prostora se ves čas posodablja in javno objavlja.
Prikaz stanja prostora je pripravljen za celotno območje občine in je izdelan ob smiselni
uporabi:
• Pravilnika o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08),
• Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter
pogojih za določitev sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
(Uradni list RS, št. 99/07),
• Uredbe o prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07) in
• Osnutka tehničnih pravil za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki (z
dne 6. 10. 2008).
Prikaz stanja prostora vsebuje tekstualni in grafični del. Grafični del je prikazan na kartah v
merilu M 1 : 5.000, vendar bo v diplomskem delu prikazan v merilu 1 : 40.000 zaradi
prevelikega formata lista (5000 x 7007 mm), pa tudi zaradi prevelikega števila listov, ki bi jih
morali prikazati, če bi hoteli pokriti celo območje občine Ruše v merilu 1 : 5.000. Teh listov
bi namreč bilo kar 21.
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Preglednica 2: Osnovni podatki za območje občine Ruše

Površina občine*

6.081,49 ha1
60.81 km2

Število prebivalcev
Povprečna gostota
prebivalcev
Število naselij

7.4502
122,51
prebiv./km2
7

Število zgradb
Število katastrskih občin

3.234
8

Število zemljiških parcel
Število listov TTN5

12.285
21

4.1

*Površina občine po katastrski meji:
6.079,61 ha
60,79 km2

Bezena, Bistrica ob Dravi, Fala, Lobnica,
Log, Ruše, Smolnik
Bistrica pri Limbušu, Bistrica pri Rušah,
Činžat, Lobnica, Ruše, Ruta, Smolnik, Sp.
Vrhov Dol
H27-06,
H27-17,
H27-26,
H27-34,
H27-39

H27-08,
H27-18,
H27-27,
H27-35,

H27-09,
H27-19,
H27-28,
H27-36,

H27-10,
H27-20,
H27-29,
H27-37,

H27-16,
H27-25,
H27-30,
H27-38,

Bilanca površin zemljišč osnovne namenske in dejanske rabe

Primerjava osnovne namenske rabe in dejanske rabe na nivoju občine je problematična zaradi
različnih kategorij rabe, natančnosti zajema, časa nastanka, potreb in geodetskih podlag.
Možna je primerjava samo z združevanjem posameznih rab na nivo osnovnih kategorij rabe,
in sicer na:
• območja kmetijskih površin,
• območja gozdov,
• območja površinskih voda,
• območja pozidanih zemljišč,
• druga območja.
Grafični prikaz rabe prostora prikazuje namensko rabo iz obstoječih planskih aktov ter
območja, večja od 5.000 m2, kjer se ti dve rabi razlikujeta. Za primerjavo dejanske in
namenske rabe na grafičnih prikazih je uporabljena evidenca dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in digitalni prostorski plan
Občine Ruše.
1

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot, september 2008.
Stanje na dan 30. 6. 2007. Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve – Centralni
register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve.
2
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Preglednica 3: Bilanca površin dejanske rabe zemljišč (podatki MKGP, september 2008)

Vrsta rabe zemljišč

Šifra rabe

Površina območij Delež
(ha)

(%)

Kmetijske rabe
Njiva oz. vrt

1100

126,01

2,07

Hmeljišče

1160

3,44

0,06

Rastlinjak

1190

0,25

0,00

Vinograd

1211

5,42

0,10

Intenzivni sadovnjak

1221

0,03

0,00

Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak

1222

79,82

1,31

Trajne rastline na njivskih površinah

1180

0,12

0,00

Trajni travniki in pašniki

1300

438,06

7,21

Zemljišča v zaraščanju

1410

23,73

0,39

Drevesa in grmičevje

1500

21,06

0,35

Neobdelano kmetijsko zemljišče

1600

0,21

0,00

1800

0,63

0,00

Gozd

2000

4.991,82

82,12

Pozidano in sorodno zemljišče

3000

316,48

5,21

Voda

7000

71,90

1,18

6.078,98

100

Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim
drevjem
Nekmetijske rabe

SKUPAJ
Vir: MOP
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Grafikon 8: Dejanska raba zemljišč v občini Ruše

Kot stavbna zemljišča v dejanski rabi zemljišč se štejejo pozidana in sorodna zemljišča, v
katera spadajo vsa zemljišča, na katerih so objekti skupaj z njihovimi funkcionalnimi
površinami, prometna infrastruktura, parkirne površine ter pridobivalni prostor mineralnih
surovin. Kategorije stavbnih zemljišč po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) so definirane nekoliko drugače in npr. ne vključujejo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin, vključujejo pa zelene površine (parki, smučišča …) ter nepozidana
stavbna zemljišča, ki jih evidenca dejanske rabe ne opredeljuje kot stavbna.
Preglednica 4: Primerjava bilance osnovne namenske in dejanske rabe zemljišč

Vrsta rabe
zemljišč
Stavbna
zemljišča
Kmetijska
zemljišča
Gozdna
zemljišča
Vodna zemljišča
Druga zemljišča
SKUPAJ

Namenska raba
Površina
Delež
(ha)
(%)

Dejanska raba
Površina
Delež
(ha)
(%)

Razlika
(ha)

508,29

8,36

316,48

5,21

191,81

714,58

11,76

698,78

11,49

15,8

4.778,89

78,61

4.991,82

82,12

212,93

74,81
2,47
6.079,04

1,23
0,04
100

71,90
0,00
6.078,98

1,18
0,00
100

2,91
2,47

Vir: MOP
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Grafikon 9: Namenska raba zemljišč v občini Ruše

Iz zgornje preglednice je razvidno, da so največja odstopanja med osnovno namensko rabo in
dejansko rabo zemljišč pri stavbnih (191,81 ha) in gozdnih zemljiščih (212,93 ha). Razliko v
površinah stavbnih zemljišč lahko pripišemo predvsem nezazidanim stavbnim zemljiščem.
Vzroke za odstopanje med rabami pri gozdnih zemljiščih lahko iščemo v glavnem pri
zaraščanju kmetijskih zemljišč ali opuščanju obdelovalnih površin ter zaraščanju travnikov in
pašnikov.

29

Prikaz stanja prostora kot obvezna sestavina občinskega prostorskega načrta – primer občine Ruše

Karta 3: Prikaz rabe prostora

Vir: Urbis, d. o. o.
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4.2

Bilanca površin pod različnimi varstvenimi režimi

Na območju občine Ruše se nahajajo območja z različnimi varstvenimi režimi:
• območja kulturne dediščine,
• območja naravne dediščine,
• vodovarstvena območja,
• območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč.
4.2.1

Kulturna dediščina

Kulturna dediščina v občini Ruše je zavarovana z Odlokom o razglasitvi nepremičnin
kulturnih spomenikov na območju občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik, št. 2/2006-9,
9/2006-154, 24/2006-382). V odloku so navedene enote, ki imajo zaradi kulturnih,
zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in umetnostno-zgodovinskih lastnosti
poseben pomen za občino Ruše, zato so razglašene za kulturne spomenike lokalnega pomena.
V seznamu objektov in območij kulturne dediščine za območje občine Ruše so navedene
enote kulturne dediščine, ki so vpisane v Register kulturne dediščine Zavoda za varstvo
kulturne dediščine (zavarovane in predlagane – enote v postopku vpisa).
Preglednica 5: Objekti in območja kulturne dediščine v občini Ruše3

Naselje

EŠD

Ime kulturne dediščine

Fala

131

Hidroelektrarna Fala

objekt

Ruše

637

Cerkev Matere božje

objekt

Smolnik

3335

Cerkev sv. Marije

objekt

Ruše

3336

Cerkev Bičanega Zveličarja

objekt

Bezena

6338

Rimskodobno gomilno
grobišče Dobrava

območje

Bistrica
ob Dravi

6339

Gradišče

objekt

Ruše

6340

Žarno grobišče ob železniški
progi

območje

Tip enote
profana stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
arheološka
dediščina
arheološka
dediščina
arheološka
dediščina

3

V preglednici so navedena vsa območja enot dediščine, ki so vpisane v register, pa tudi območja enot dediščine,
ki so še v postopku vpisa (predlogi) in je zanje Zavod za varstvo kulturne dediščine območje že digitaliziral
(enote v postopku vpisa). Vir: http://giskd.situla.org.
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Žarno grobišče ob gasilskem
domu
Naselbina ob železniški
progi

Ruše

6341

Ruše

6342

Ruše

6343

Ruše

6344

Ruše

6345

Ruše

6346

Villa rustica

območje

Fala

6350

Grad Fala

območje

Ruše

6360

Vila Drevoredna 27

objekt

Ruše

6361

Jezuitska gimnazija

objekt

Ruše

6362

Župnišče

skupina
objektov

Bezena

6363

Vaška kapelica

objekt

Lobnica

6366

Kapelica Čudežni studenec

objekt

Lobnica

6367

Znamenje na Arehu

objekt

Ruše

6370

Glazerjeva grobnica

objekt

Smolnik

6377

Domačija Globokar

Smolnik

6378

Domačija Harič

Smolnik

6379

Domačija Cebe

Smolnik

6380

Domačija Marolt

Smolnik

6381

Spodnja Glažuta

Ruše

6388

Spomenik z grobnico

Mitrej
Rimskodobno gomilno
grobišče Dobrava
Rimskodobno gomilno
grobišče Na gavgah

območje
območje
območje
območje
območje

skupina
objektov
skupina
objektov
skupina
objektov
skupina
objektov
skupina
objektov
objekt

arheološka
dediščina
arheološka
dediščina
arheološka
dediščina
arheološka
dediščina
arheološka
dediščina
arheološka
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
memorialna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
memorialna
dediščina
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Lobnica

6389

Šarhova hiša

objekt

Smolnik

6391

Turški zid

objekt

Smolnik

6392

Ruše

6393

Ruše

6395

Letno gledališče

objekt

Ruše

6396

Rojstna hiša Janka Glazerja

objekt

Bistrica
ob Dravi

6397

Stavba železniške postaje

objekt

Smolnik

6399

Osnovna geodetska merilna
točka

objekt

Smolnik

6400

Železniški viadukt

objekt

8242

Hiša, Trg vstaje 9

objekt

8243

Hiša, Trg vstaje 10

objekt

8244

Znamenje ob cesti

objekt

14679

Grajska gostilna

objekt

Ruše

15076

Vodni stolp

objekt

Ruše

15743

Trško jedro

območje

17553

Šerbaumova vila

objekt

17554

Švarcbahova vila

objekt

Lobnica

17563

Čanderjeva hiša

objekt

Lobnica

17564

Domačija Tišler

objekt

Log pri
Rušah

17565

Deklevova hiša

objekt

Ruše
Ruše
Fala
Fala

Bistrica
ob Dravi
Bistrica
ob Dravi

Spomenik padlim borcem
XIV. divizije
Spominska plošča na
Knifičevi domačiji

objekt
del
objekta

memorialna
dediščina
memorialna
dediščina
memorialna
dediščina
memorialna
dediščina
profana stavbna
dediščina
memorialna
dediščina
profana stavbna
dediščina
ostalo
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
naselbinska
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
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Ruše

17579

Hiša, Falska 124

Fala

17596

Domačija IIgo

Fala

17597

Domačija Orozel

Lobnica

19748

Markecova kapelica

objekt

Lobnica

19749

Zrnecova kapelica

objekt

Smolnik

19750

Grizoldova kapela

objekt

19751

Osetova kapelica

objekt

19752

Znamenje

objekt

19753

Kozarjevo znamenje

objekt

Smolnik

19754

Koča na Šumiku

skupina
objektov

Ruše

21351

Kapelica ob cerkvi

objekt

Bistrica
ob Dravi

21352

Vaška kapelica

objekt

Bistrica
ob Dravi
Bistrica
ob Dravi
Log pri
Bistrici ob
Dravi

objekt
skupina
objektov
skupina
objektov

profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina

Vir: Ministrstvo za kulturo

Preglednica 6: Območja varstvenih režimov kulturne dediščine

Vrsta varstvenega območja

Število

Površina (ha)

Delež (%)

Kulturni spomenik

38

-

-

Objekti kulturne dediščine

9

-

-

Območja kulturne dediščine

9

-

-

Vplivna območja

3

17,81

0,29

Območje kompleksnega varstva –

1

106,6

17,72

kulturna krajina
Vir: Ministrstvo za kulturo
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Karta 4: Objekti in območja kulturne dediščine

Vir: Urbis, d. o. o.
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4.2.2

Naravna dediščina in ostale naravne kakovosti prostora

Preglednica: Območja varstvenih režimov po Zakonu o varstvu narave (ZVN – Uradni list RS,
št. ) in Zakonu o ohranjanju narave (ZON – Uradni list RS, št. 56/99, 31/00,119/02, 22/03,
41/04, 96/04, ) – naravne kakovosti v prostoru.
Preglednica 7: Območja varstvenih režimov po ZVN, ZON – naravne kakovosti v prostoru

Vrsta varstvenega območja
Naravne vrednote – območja

Število
16

Površina (ha)
244,01

Delež (%)
4,01

168V Lobnica – potok
7473 Lamprehtov potok – zgornji tok
7503 Reber – skalno pobočje
7504 Smolnik – habitat črnega apolona 1
7505 Smolnik – habitat črnega apolona 2
7506 Smolnik – habitat črnega apolona 3
7507 Smolnik – habitat črnega apolona 4
7508 Smolnik – habitat črnega apolona 5
6432 Ruše – park
6428 Stanijev parkovni nasad
7556 Mariborsko jezero – trstišča nad
ruškim mostom
6459 Mariborsko jezero
55 Falska peč
6433 Ruta – drevored koprivovcev
4462 Drava – meander pri Fali
315 Pragozd Šumik
Naravne vrednote – točke

72

-

-

6294 Kajzerjeva tisa
55 Falska peč
7499 Falska pečina – veliki jesen
7493 Fala – konglomeratni balvan
7502 Smolnik – rastišče brstične lilije
6280 Arlova tisa
6395 Haričeva bukev
6331 Cebejeva smreka
7472 Lamprehtov potok – slap
7497 Švajgerjeva jelka
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6381 Smolnik – lipe
6387 Švajgerjeva lipa
6430 Hlebova tisa
6289 Gornjakova tisa
6353 Gornjakova lipa
6430 Hlebova tisa
6411 Smolnik – javor
510 Mali Šumik
6134 Vernski slap
509 Veliki Šumik
6337 Smolnik – smreka
6277 Žigartov vrh – mlaka 1
7509 Žigartov vrh – mlaka 2
7510 Žigartov vrh – mlaka 2
6414 Grizoldov jesen
6422 Grizoldov rumeni dren
6327 Vršičeva tisa
6357 Hlebičeva lipa
6398 Ruše – hrast
6416 Ruše – bresta
6377 Ruše – lipa
6379 Ruše – lipi
6419 Ruše – bodika
6378 Ruše – lipa in divji kostanj
6405 Podlesnikov kostanj
6409 Mucova skala – javor
6383 Šarhova lipa
6322 Smolnik – tisa
6420 Malecova bodika
6434 Smolnik – drevored
7498 Kramarjeva lipa
7496 Šarhova tisa
6317 Repoluskova tisa
6284 Čandrova tisa
6348 Čandrove lipe
6307 Megličeva tisa
6330 Žampova tisa
6315 Rebernakova tisa
6314 Rebanova tisa
6285 Dobnikova tisa
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6288 Franclova tisa
1285 Log pri Bistrici – rastišče tis
6375 Pečke na Ruškem Pohorju – lipa
534 Vrhov Dol – tise
535 Krajnerjeva tisa
122 Jurševa tisa
6309 Pajkova tisa
7500 Ziernfieldova bodika
6306 Marčičeva tisa
6384 Šerpaumova lipa
Zavarovana območja
Natura 2000

2
4

0,4
3282,05

0,01
53,97

pSCI – Zg. Drava s pritoki
pSCI – Pohorje
SPA – Pohorje
SPA – Drava
SPA – dodatki4

2

455,03

7,48

SPA – Pohorje dodatki
Ekološko pomembno območje

2

4767,57

78,39

EPO – Pohorje
EPO – Zgornja Drava
Gozdni rezervat

1

0,3

0,01

315 Pragozd Šumik
Varovalni gozd

16

173,47

2,85

Vir: MOP

4

Območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa z Uredbo o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08) niso
določena za Natura območja.
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Karta 5: Natura 2000 in EPO

Vir: Urbis, d. o. o.
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Karta 6: Naravne vrednote

Vir: Urbis d. o. o.

Vir: Urbis, d. o. o.
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Karta 7: Gozd s posebnim namenom

Vir: Urbis, d. o. o.
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4.2.3

Vodovarstvena območja

Vodovarstveno območje tvorijo območje zajetja in notranja območja (VVO I, VVO II in VVO
III). V občini Ruše se nahajata vodna zajetja Ruše I in Ruše II. Skupaj je pod vodovarstvenim
varovalnim režimom kar 60 % površine občine, kar pa je povsem razumljivo, saj je ravninski
del občine, še posebej ob črpališčih vode, izjemno izpostavljen različnim polutantom, ki lahko
vodo trajno onesnažijo. Na teh mestih so tudi predpisi za gradnjo objektov zelo poostreni. V
južnem delu občine so ukrepi za varovanje voda nekoliko milejši, vendar pa so vodni viri s
severnega pobočja Pohorja vredni ohranjanja, zato spadajo v tretje vodovarstveno območje.
Preglednica 8: Vodovarstvena območja v občini Ruše

Vrsta varstvenega režima

Število

Površina (ha)

Delež (%)

Območje zajetja (0)

2

-

-

Najožje vodovarstveno območje (VVO I)

2

25,97

0,43

Ožje vodovarstveno območje (VVO II)

1

166,33

2,73

Širše vodovarstveno območje (VVO III)

2

3.452,25

56,79

Nezavarovano območje

2.434,49

40,05

SKUPAJ

6.079,04

100

Vir: MOP

Grafikon 10: Vodovarstvena območja v občini Ruše
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4.2.4

Območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč

V občini Ruše je zavarovanih 452 ha najboljših kmetijskih zemljišč. »Najboljša kmetijska
zemljišča so vsa zemljišča, na katerih je najširša možnost rabe tal, ki se kaže v možnosti
gojenja kmetijskih rastlin, ki uspevajo pri nas, če lega tal omogoča uporabo ustrezne kmetijske
mehanizacije.«
(URL:
http://www.slonep.net/predpisi/zakonodaja/zakon-okmetijskihzemljiscih, citirano 5. 4. 2010).
Najboljša kmetijska zemljišča se razprostirajo na območju treh pokrajinskih tipov, in sicer:
• ravninski del občine (Ruška dolina) – glej prilogo; slika 5,
• vzpeti ali gričevnat del Pohorja in
• južni ali hriboviti del Pohorja.
Preglednica 9: Območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč

Površina (ha)

Delež (%)

Najboljša kmetijska zemljišča

452,49

63,32

Druga kmetijska zemljišča

262,09

36,68

SKUPAJ

714,58

100

Vir: MOP

Grafikon 11: Območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč
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Karta 8: Vodovarstvena območja

Vir: Urbis, d. o. o.
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Karta 9: Območja najboljših kmetijskih zemljišč

Vir: Urbis, d. o. o.
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4.3

Gospodarska javna infrastruktura

Prikaz gospodarske javne infrastrukture je osredotočen na prikaz prometnega, komunalnega,
vodnega, energetskega, ter telekomunikacijskega omrežja. Zaradi nekaterih pomembnih
načrtovanih posegov v prostor, so prikazane tudi zasnove gospodarske javne infrastrukture,
kljub temu da jih v pravilniku o prikazu stanja prostora ne prikazujemo.
4.3.1

Prometna infrastruktura

Preglednica 10: Cestno omrežje v občini Ruše

Vrsta ceste
Regionalna cesta (R II,
R III)
Lokalna cesta
Lokalna zbirna cesta
Lokalna krajevna cesta
Javna pot
Skupaj vse ceste v
občini

Dolžina cest [km]

Delež cest [%]

Gost. cest
[km/km2]

17,69
26,11
1,55
7,81
41,71

18,65 %
27,52 %
1,63 %
8,23 %
43,97 %

0,29
0,43
0,03
0,13
0,69

94,87

100,00 %

1,56

Vir: Urbis, d. o. o.

Najpomembnejša prometna povezava teče po dolini reke Drave, pomembna pa je tudi
povezava proti severu čez reko Dravo v občino Selnica ob Dravi (cesta G I-1). S sosednjo
občino Lovrenc na Pohorju je občina povezana preko naselij Smolnik in Činžat. Regionalna
cesta, ki teče proti vzhodu (R II-435) in preko občine Selnica ob Dravi, pa občino Ruše
povezuje z mestno občino Maribor. Največji delež cestnega omrežja v občini sicer
predstavljajo javne poti, ki pa so po pomembnosti v cestnem omrežju nižje rangirane, ter jih
zato (pa tudi zaradi preglednosti) v grafičnem delu prikaza stanja prostora ni.
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Grafikon 12: Cestno omrežje v občini Ruše

Gostota cestnega omrežja je v občini Ruše precej nizka. Vzroke je mogoče iskati v reliefni
izoblikovanosti. Južni del občine namreč pripada Pohorju, ki mu zaradi svojega naklona in
poraščenosti z gozdom ne pripada razvejana cestna mreža.
Preglednica 11: Železniško omrežje v občini Ruše

Vrsta železnice
Glavna železniška proga
II. reda
Industrijski tir

Dolžina železnic [km]

Delež železnic [%]

Gostota
železnic
[km/km2]

12,22
2,50

83,02 %
16,98 %

0,20
0,04

Vir: Urbis, d. o. o.

Železniška infrastruktura je v občini dobro razvita, saj skozi območje občine poteka tako
potniški kakor tudi industrijski tir, ki je speljan v industrijsko območje bivše Tovarne dušika
Ruše. V mestu sta locirani tudi potniška in tovorna železniška postaja (glej prilogo, slika 6).
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Karta 10: Prometna infrastruktura

Vir: Urbis, d. o. o.
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4.3.2

Energetska infrastruktura

Občina se z električno energijo oskrbuje preko 20 kV distribucijskih kablov in daljnovodov, ki
napajajo vsa naselja v občini. Pridelana električna energija v falski hidroelektrarni (glej
prilogo, slika 6) potuje preko 110 kV prenosnih daljnovodov, do treh razdelilnih
transformatorskih postaj. Dve se nahajata na območju bivše Tovarne dušika Ruše, tretja leži
sredi travniških površin, severno od naselja Bezena (glej prilogo, slika 7). Tukaj se električna
energija transformira na nižjo napetostne kablovode in daljnovode ter s tem oskrbuje
posamezne objekte in omrežje javne razsvetljave. Osvetljene so glavne ceste, dovozne ceste
do posameznih objektov in pomembnejše javne površine.
Za razliko od električnega omrežja je plinovodno omrežje napeljano le v naselju Ruše ter
naselju Bistrica ob Dravi. Čeprav visokotlačni magistralni plinovod poteka od merilnoregulacijske postaje Bohova do naselja Ruše, ter s tem poteka mimo naselja Bezena, le-to ni
priklopljeno na plinovodno omrežje. Magistralni plinovod se v naselju Ruše zaključi pri
merilno regulacijski postaji, ki se nahaja ob tovarni Messer. Od tod naprej je zgrajeno
nizkotlačno plinovodno omrežje 0,1 bar, preko katerega se oskrbujejo obstoječi industrijski
objekti ter gospodinjstva.
4.3.3

Telekomunikacijsko omrežje

Telekomunikacijsko omrežje je v občini dobro razvito. Lokalna centrala Ruše je vezana na
centralo MCA Tabor. Glavni telekomunikacijski (dalje TK) vodi potekajo ob južni strani
Mariborske ceste (položeni medkrajevni in krajevni TK kabli ter krajevni optični kabel). Prav
tako imajo Ruše skupaj z občino Selnica ob Dravi zelo dobro razvit sistem kabelske televizije.
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Karta 11: Energetska infrastruktura

Vir: Urbis, d. o. o.
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Karta 12: Telekomunikacijsko omrežje

Vir: Urbis, d. o. o.
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4.3.4

Vodovodno in komunalno omrežje

Vodovodno omrežje je danes v občini že dodobra razvejano, saj so praktično vsa naselja
pokrita z ruškim vodooskrbnim sistemom. Večina vodovodnega omrežja v občini je starega.
Popolnoma novo pa je bilo zgrajeno v naselju Log in deloma v naselju Bistrica ob Dravi
(vzhodni del naselja) leta 2009. Z nadgradnjo vodovodnega omrežja v naselju Log je občina
pokrila potrebe po vodi v vseh naseljih, z lastnimi črpališči se oskrbujejo le še v zgornjem
delu naselja Log, pod Lorbekovim vrhom ter na območjih razpršene poselitve po ruškem delu
Pohorja. Tam bi bila namreč izgradnja vodovodnega omrežja dolgotrajna in predvsem
stroškovno gledano ogromna. Talna voda se poleg naštetega izkorišča tudi v samem naselju
Ruše, in sicer na dveh lokacijah. Črpališče Ruše I se nahaja jugozahodno od centra Ruš, pri
ruškem letnem odru, in sicer s kapaciteto 12 l/s. Drugo črpališče, imenovano Ruše II, se
nahaja severozahodno od centra Ruš, ob nogometnem igrišču. Kapaciteta le-tega znaša 30 l/s.
Obe črpališči sta izvedeni v obliki vodnjaka.
Za kanalizacijsko omrežje je značilno, da nekoliko zaostaja za vodovodnim omrežjem.
Najbolj je seveda razvito v naselju Ruše, kjer je okoli 70 % prebivalstva tega naselja
priklopljenega na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacija v tem naselju je mešanega tipa.
Omrežje tvorijo primarni in sekundarni kanali, ki predstavljajo ogrodje kanalske mreže, ki se
odvodnjava v smeri severovzhoda in se zaključuje v obstoječi čistilni napravi z mehansko
stopnjo čiščenja in izpustom v reko Dravo. Industrijski obrati imajo lastne kanalizacijske
sisteme in prav tako izpuste v reko Dravo ali potok Lobnico. Delno urejeno kanalizacijsko
omrežje ima tudi naselje Bistrica ob Dravi, z letom 2009 pa tudi naselje Log, saj je sedaj večji
del naselja, razen skrajnega zgornjega dela naselja, (kjer pa je čedalje večja gostota poselitve),
pokrit s kanalizacijskim omrežjem. Za naselje Bistrica ob Dravi in Log je predvidena čistilna
naprava z zmogljivostjo pod 100.000 PE. Skupna čistilna naprava nad 100.000 PE je
predvidena v Rušah, točna lokacija pa se še proučuje. Prav tako je izgradnja kanalizacijskega
omrežja predvidena za vsa naselja v občini, razen za naselje Fala, saj se naselje trenutno ne
uvršča v prioriteto občine Ruše.
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Karta 13: Komunalna infrastruktura

Vir: Urbis, d. o. o.
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5. ANALIZA POSELITVE (neobvezna sestavina)
Analiza poselitve je sicer pri pripravi občinskega prostorskega načrta samostojna strokovna
podlaga, vendar bomo v diplomskem delu predstavili nekatere značilnosti poselitve v občini
Ruše, saj je sistem poselitve eden osnovnih elementov, ki oblikujejo pokrajino. Prav tako je
poselitev primarni predmet prostorskega načrtovanja, saj je na poselitev vezana vsa
infrastruktura in je od njega odvisna tudi razporeditev večine dejavnosti v odprtem prostoru.

5.1

Analiza poselitve po posameznih naseljih

5.1.1

Naselje Ruše

»Močno razvejano mestno naselje z več jedri leži v široki dolini Drave, v zahodnem delu
Ruškega polja, med Dravo in severnim vznožjem Pohorja, zahodno od Maribora. Prvič se
Ruše z imenom Rouste omenjajo leta 1091, ko so postale last šentpavelskega samostana s
Koroškega. Najstarejši del naselja leži tam, kjer Ruški potok s pobočja Pohorja priteče na
Ruško polje. Jedro naselja je trikotni trg, ki se razširi preko ceste na območje pred farno
cerkvijo. Danes so Ruše upravno, gospodarsko, zaposlitveno, kulturno in izobraževalno
središče« (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, DZS, citirano 18. 4. 2010).
5.1.1.1 Raba tal v naselju
Za naselje Ruše je značilna precej raznolika raba tal, tako kot je značilno praktično za vsa
občinska središča v Republiki Sloveniji. Poselitveno območje naselja zajema kar 45,06 %
površine katastrske občine, v katerem so skoncentrirane vse dejavnosti družbene
infrastrukture. Poleg tega se v naselju pojavljajo tudi enote razpršene poselitve. Sicer se enote
razpršene poselitve pojavljajo tudi na območju Pohorja, vendar tam kot avtohtoni vzorec
poselitve, ki ga je vredno ohranjati – za razliko v ravninskem delu, kjer pa je treba omenjeni
pojav sanirati, obenem pa preprečevati njegovo širitev. Po površini takoj za poselitvenim
območjem sledijo s 26,75 % gozdne površine, ki se nahajajo v južnem delu katastrske občine.
Gozdovi predstavljajo pomemben vir dohodka razpršenim kmetijam. Čeprav se s kmetijstvom
ukvarja čedalje manj prebivalcev, le-te predstavljajo okoli 20 % površine v naselju. Večinoma
gre za najboljša kmetijska zemljišča. Relativno obsežne so s 4,6 % območja vodnih površin.
Območja športno-rekreacijskih in prometnih površin skupaj predstavljajo le okoli 1 % rabe tal
v naselju.
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Preglednica 12: Obstoječa namenska raba v naselju Ruše

NASELJE RUŠE
Poselitveno območje naselja
Območja razpršene gradnje
Območja športno-rekreacijskih in zelenih površin
Območja najboljših kmetijskih zemljišč
Območja ostalih kmetijskih zemljišč
Območja vodnih površin
Območja prometne infrastrukture
Območja gozdov
Št. objektov iz katastra stavb
Št. objektov izven poselitvenih območij in območij
razpršene gradnje

Št.
enot
1
36
2
13
12
4
5
15
1791
42

Površina rabe
[m2]
2033714
100535
31597
827963
80725
207584
25239
1207137
289905
2258

Delež
[%]
45,06 %
2,23 %
0,68 %
18,34 %
1,79 %
4,60 %
0,56 %
26,75 %
/
/

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.1.2 Opremljenost naselja z javnimi funkcijami
Ruše so mesto, ki ima vlogo medobčinskega upravnega središča in ima zagotovljene
izobraževalne dejavnosti (vrtec, osnovna šola, splošna gimnazija ter srednja kemijska šola) pa
tudi kulturne dejavnosti (kulturni dom). Naselje oskrbuje širšo okolico s storitvenimi
dejavnostmi (banka, pošta, zdravstveni dom). Večina dejavnosti se je razvila v starem centru
naselja, nekatere pa so se razvile v njegovi bližnji okolici (na primer srednješolski in
zdravstveni center). V samem naselju so se razvile tudi turistične dejavnosti, saj se na
vzhodnem robu naselja nahaja leta 2008 zgrajeni hotel Veter.
5.1.1.3 Stopnja zazidanosti
V občini Ruše se pojavlja večpolna stopnja zazidanosti. Za staro historično jedro je značilna
relativno nizka stopnja zazidanosti, urejena stanovanjska gradnja severno od starega mestnega
jedra (ob železnici) pa je njegovo popolno nasprotje. Tukaj je prostor precej bolj izkoriščen,
pozidava pa urejeno strnjena. Naslednja značilnost poselitve se pojavlja vzhodno in zahodno
od strnjene pozidave vrstnih hiš, kjer najdemo eno- ali večstanovanjsko pozidavo
individualnih hiš, kjer se stopnja zazidanosti ustrezno zmanjša. Še večje nasprotje pa najdemo,
če pogledamo skrajni sever in jug občine. Na jugu se pojavlja poselitev v obliki avtohtone
razpršene poselitve, kjer je stopnja zazidanosti najmanjša v občini. Severni del občine
zaznamuje največja stopnja zazidanosti, ki se povečuje od zahoda proti vzhodu, ter se končuje
s TDR, kjer je pozidava najgostejša.
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5.1.1.4 Delež nepozidanih površin znotraj poselitvenega območja naselja Ruše
V naselju Ruše je znotraj poselitvenega območja še vedno precej nepozidanih površin, saj je
teh še vedno okoli 20 % (prikaz stanja prostora; karta prikaza rabe prostora). Poselitev bi bilo
potrebno najprej usmerjati v pozidavo omenjenih površin, saj bi le tako zagotovili skladen
prostorski razvoj, s tem pa tudi preprečevali širjenje poselitve izven poselitvenega območja
naselja na območja kmetijskih (tudi najboljših) površin. »Vendar zaradi obstoječe lastninske
strukture (večina zemljišč v privatni lasti), premalo aktivne politike pridobivanja stavbnih
zemljišč in neustrezne zakonske prisile (obdavčitve), večino teh zemljišč ne bo mogoče
pozidati v naslednjem desetletju.« (Strategija prostorskega razvoja občine in prostorski red
občine, Analiza stanja in teženj v prostoru: analiza poselitve, avgust 2006. Urbis, d. o. o.,
Maribor).

5.1.1.5 Lastniška struktura zemljišč
V naselju Ruše je večina zemljišč v privatni lasti, in to kar 82,3 % (Urbis, d. o. o.) vseh
zemljišč. Od tega je večina zemljišč v privatni lasti fizičnih oseb, le malo zemljišč je v
privatni lasti pravnih oseb (večinoma gre za območja proizvodnih dejavnosti).
V javni rabi je zaradi tega le 17,7 % (Urbis, d. o. o.) vseh zemljišč v naselju Ruše. Takšna
zemljišča so pretežno rekreacijske površine, zelene površine, območja javne infrastrukture ter
druge urejene površine.
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Karta 14: Lastniška struktura zemljišč naselja Ruše

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.1.6 Degradirana območja
Glede na velikost naselja lahko rečemo, da lahko precejšnjo površino smatramo kot
degradirana območja. Kot glavna degradirana območja se v občini kažejo predvsem opuščena
ali prestrukturirana proizvodna območja. Kot degradirana območja je leta 1998 J. Koželj s
sodelavci opredelil tudi nekatera območja stanovanjske gradnje, ki so slabo zasnovana, slabo
pa je poskrbljeno tudi za prevoznost in dostopnost do obstoječih objektov. Po njegovem
mnenju se v naselju pojavljajo tudi območja sivih con (stanovanjsko območje ob TDR, ki se
navezuje na naselje Bezena), kjer se pojavlja starejši nekvalitetni stavbni fond. Kot
degradirano območje se smatra tudi širše območje okoli železniške postaje, in sicer predvsem
zaradi opuščanja različnih dejavnosti na tem območju. Za vsa omenjena območja je racionalno
govoriti o revitalizaciji degradiranih območij, razen na območju nekdanje TDR, kjer se je
večina obratov ustavila, v lanskem letu pa je zahodni del območja tudi pogorel.

57

Prikaz stanja prostora kot obvezna sestavina občinskega prostorskega načrta – primer občine Ruše

5.1.1.7 Smernice za razvoj naselja
Razvoj poselitve je potrebno usmerjati v nezazidana stavbna zemljišča znotraj poselitvenega
območja. Potrebno bo ohraniti zelene cezure in s tem omejiti širitev naselja ob regionalni cesti
v smeri proti Bezeni, saj bi sicer prišlo do združevanja naselij. Za degradirana območja v
naselju bi bilo priporočljivo, da se vključijo bodisi v revitalizacijske bodisi v sanacijske
programe, ki naj bodo prilagojeni novim razmeram na tržišču.
5.1.2

Naselje Bezena

»Razpotegnjeno naselje v dolini reke Drave leži v neposredni bližini Ruš, na obeh straneh
reguliranega Bezenskega potoka na severnem vznožju Pohorja. Središče je ob cesti Ruše–
Maribor. Novejše hiše so tu in ob krajevni cesti proti železniški progi Maribor–Dravograd. Na
zahodu sta ob manjšem potoku zaselka Veliki Graben in Kramarjeva vas. Severno od ceste
prevladujejo njive, ob Dravi in na severnih obronkih Pohorja pa gozdovi. Prebivalci so
zaposleni predvsem v Rušah in v Mariboru. Naselje se omenja prvič v 12. stoletju kot
Bezgovo« (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, DZS, citirano 19. 4. 2010).
5.1.2.1 Raba tal v naselju
Zaradi geografskih značilnosti naselja, ki zajema precejšnji del severnega pobočja Pohorja, je
kar 37,85 površine pokrite z gozdom. Druga najbolj zastopana kategorija so najboljša
kmetijska zemljišča. Teh je v naselju kar 31,57 %, medtem ko je ostalih ali drugih kmetijskih
zemljišč 8,53 površine omenjene prostorske enote. Poselitveno območje zavzema 14,38 %
površine, medtem ko vse ostale rabe skupaj zavzemajo okoli 8 % površine te prostorske enote.
Preglednica 13: Obstoječa namenska raba v naselju Bezena
BEZENA

Poselitveno območje naselja
Območja proizvodnih dejavnosti
Območje za potrebe varstva pred naravnimi nesrečami
in območja nadzemnega pridobivalnega prostora
Območja prometne infrastrukture
Območja vodne infrastrukture
Območja razpršene gradnje
Območja najboljših kmetijskih (varovanih) zemljišč
Ostala (druga) kmetijska zemljišča
Območja gozda
Št. objektov iz KS*
Št. objektov izven poselitvenih območij in območij
razpršene gradnje

Št. enot

Površina rabe
[m2]

Delež [%]

2
1
1

338718
10432
7189

14,38 %
0,44 %
0,31 %

3
1
22
10
8
5
613
29

23916
69675
72552
738110
200867
877642
74694
1845

1,02 %
2,96 %
3,08 %
31,57 %
8,53 %
37,85 %
/
/

Vir: Urbis, d. o. o.
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5.1.2.2 Opremljenost naselja z javnimi funkcijami
Čeprav se samo naselje zaposlitveno, izobraževalno in kulturno navezuje na občinsko
središče, se v naselju pojavljajo manjše dopolnilne storitvene dejavnosti (na primer
avtomehanične delavnice, šiviljstvo itd.), ki so večinoma umeščene v individualnih
stanovanjskih objektih. V naselju se nahaja kulturni dom, dobro (glede na število prebivalcev)
pa so zastopane tudi gostinske ponudbe. V naselju v zadnjem času manjkajo trgovine z živili,
ki so propadle na račun odpiranja večjih trgovskih centrov v naselju Ruše.
5.1.2.3 Stopnja zazidanosti
Za obravnavano prostorsko enoto sta značilni dve lastnosti. Za stari del naselja, ki se je
oblikoval na prelomu iz severnih obronkov Pohorja na popolnoma uravnano Dravsko dolino,
je značilno prepletanje individualne stanovanjske gradnje s kmečkimi gospodarstvi. Vmes se
sicer pojavljajo posamezne storitvene dejavnosti, vendar stari del naselja na prvi pogled še
vedno daje vtis kmečkega naselja. Za stari del naselja je značilna srednja stopnja zazidave
predvsem na račun velikih parcel, ki jih lastniki posedujejo, medtem ko je stopnja zazidave
dosti redkejša v novejšem delu naselja, ki predstavlja območje centralnih dejavnosti (vendar
gre večinoma za stanovanjske površine) vzhodno od TDR.

5.1.2.4 Delež nepozidanih površin znotraj poselitvenega območja naselja Bezena
V starem delu naselja je kljub širitvi le-tega na vzhod in zahod še vedno okoli 18 % (prikaz
stanja prostora; karta prikaza rabe prostora). Še večja je stopnja nepozidanih površin znotraj
novega dela naselja Bezena, kjer se ta številka povzdigne na okoli 67 %.
5.1.2.5 Lastniška struktura zemljišč
Lastniška struktura zemljišč v naselju Bezena je še bolj kot v naselju Ruše v lasti fizičnih
oseb. Tukaj gre namreč za 90 % površin (Urbis, d. o. o.), ki so v privatni lasti fizičnih oseb, od
tega je le 5 % površin v privatni lasti pravnih oseb. To so območja proizvodnih dejavnosti, ki
so funkcijsko navezana na TDR, območja energetske infrastrukture ter obvodni pas ob reki
Dravi. V javni lasti je le 10 % površin. Torej gre le za območja cestne in železniške
infrastrukture ter območja vodnih površin.
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Karta 15: Lastniška struktura naselja Bezena

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.2.6 Degradirana območja
Degradirano območje v naselju predstavlja novi del naselja Bezena, kjer gre za tipično
mešano degradirano območje (prepletanje stanovanjskih površin s centralnimi in proizvodnimi
dejavnostmi – glej prilogo). Glede na bližino proizvodnih dejavnosti, železnice in načrtovane
obvoznice bi lahko v tem primeru celo govorili o možnosti prestavitve tega dela naselja na
bolj primerne lokacije, tukaj pa revitalizirali območje, ki bo služila izključno eni rabi ali
rabam, ki med seboj niso v konfliktih.

5.1.2.7 Smernice za razvoj naselja
Naselje naj ohranja podeželski videz, predvsem tako da se ohranja vez med naravnimi
značilnostmi in rabo. Naselje naj ohranja zelene cezure (predvsem proti vzhodu, kjer počasi že
prihaja do zaraščanja z naseljem Bistrica ob Dravi); naselje pa se naj najprej, v kolikor je to
mogoče, poseljuje na nepozidana stavbna zemljišča ali pa se širi proti severu, v kolikor je to
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prostorsko in okoljsko opravičljivo. Za degradirana območja se naj pripravijo revitalizacijski
ali sanacijski (prestavitev dela naselja) programi.
5.1.3

Naselje Bistrica ob Dravi

Bistrica pri Dravi je nastala leta 1992 z združitvijo dveh naselij, in sicer Bistrice pri Limbušu
in Bistrice pri Rušah. Leksikon ju opredeljuje ločeno.
»Bistrica pri Limbušu je večje gručasto urbanizirano naselje, ki leži na prehodu Ruškega polja
v Limbuško. Središče naselja je na desnem bregu potoka Bistrice, ob cesti Ruše–Maribor. Na
severu sega čez železniško progo Maribor–Dravograd do Drave, na jugu pa do vznožja
Pohorja. Število prebivalcev se je med letoma 1961 in 1991 skoraj podvojilo. Razvite so
proizvodna obrt, storitvene dejavnosti, pa tudi elektrotehnična in kovinska industrija. Zaradi
bližine Maribora se večina prebivalcev, zaposlenih izven kraja, vozi na delo tja« (Krajevni
leksikon Slovenije, 1995, DZS, citirano 18. 4. 2010).
»Bistrica pri Rušah je gručasto naselje, leži vzhodno od Bezene. Sega od železnice na severu
do severnega vznožja Pohorja. Tu je le nekaj večjih kmetij. V ravninskem delu prevladujejo
njive, proti Dravi pa so travniki in gozdovi. Precej je tudi sadovnjakov. Naselje je močno
urbanizirano in večina zaposlenih dela v Mariboru« (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, DZS,
citirano 18. 4. 2010).
5.1.3.1 Raba tal v naselju
Zaradi oblike naselja je tudi v tej največ gozda, in sicer kar okoli 37 %. Druga najbolj obsežna
kategorija rabe tal v naselju Bistrica ob Dravi so kmetijska zemljišča, ki skupaj zavzemajo
okoli 31 % površin, od tega je okoli 24 % najboljših kmetijskih zemljišč. Poselitveno območje
naselja zavzema le slabih 19 % površin, medtem ko je tukaj nekoliko več razpršene gradnje, ki
se pojavlja po celotni enoti (4,85 %). Ostalih površin (glej tabelo) je za okoli 6 % celotne
površine enote.
Preglednica 14: Obstoječa namenska raba v naselju Bistrica ob Dravi

BISTRICA OB DRAVI
Poselitveno območje naselja
Območja za šport in rekreacijo
Območja razpršene poselitve
Območja najboljših kmetijskih (varovanih)
zemljišč
Ostala (druga) kmetijska zemljišča
Območja vodnih površin
Območja prometne infrastrukture
Območja gozda
Št. objektov iz KS*

Št.
enot
1
2
34
12
8
1
4
12
357

Površina
območij [m2]
466375
43586
119236
587519
182884
107915
34260
918411
41392

Delež v naselju
[%]
18,96 %
1,77 %
4,85 %
23,88 %
7,43 %
4,39 %
1,39 %
37,33 %
/
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Št. objektov izven poselitvenih območij in območij
razpršene gradnje
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3436

/

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.3.2 Opremljenost naselja z javnimi funkcijami
Naselje predstavlja pomembnejše središče v občini in je po funkcijah takoj za naseljem Ruše.
Večina oskrbnih dejavnosti se nahaja v vzhodnem delu naselja, kjer se nahaja pošta, kulturni
dom, gostinske in trgovske dejavnosti, vrtec; v zahodnem delu naselja pa se nahaja gasilski
dom. Naselje s tako obširnimi oskrbnimi funkcijami je zagotovo upravičeno do »naziva«
pomembnejše občinsko središče.

5.1.3.3 Stopnja zazidanosti
Znotraj poselitvenega območja naselja je okoli 17 % nepozidanih stavbnih zemljišč, kar
zadovoljuje (ob demografskih kazalcih) potrebe za vsaj še naslednjih 10 let. Glede na visoko
stopnjo razpršene poselitve, ki se nahajajo predvsem na vzhodni in zahodni strani naselja, bi
bilo smiselno s sanacijo ali v tem primeru priključitvijo te vrste poselitve le-to priključiti k
naselju.

5.1.3.4 Lastniška struktura zemljišč
Tako kot v celotni občini je tudi tukaj večinski delež zemljišč v privatni lasti, in sicer 86,53 %
(Urbis, d. o. o.), od katerih večina pripada fizičnim osebam. Od tega relativno visok odstotek
pripada fizičnim pravnim osebam, in sicer 12 %. To so površine predvsem na območju
tovarne Tobi, obvodni pas in ravninsko območje na okljuku potoka Bistrica, ki je v lasti
ribiške družine. V javni lasti je 13,7 % (Urbis, d. o. o.) površin, ki zajema vso prometno in
železniško infrastrukturo, pa tudi del površin v samem naselju.
5.1.3.5 Degradirana območja
V naselju se nahaja eno degradirano območje, ki pa je sicer precejšnjo po obsegu. To območje
predstavlja širše območje tovarne Tobi, kjer lahko spet govorimo o prepletanju dejavnosti.
Tukaj se namreč prepletajo proizvodnje dejavnosti s stanovanjskimi površinami, ki imajo tudi
historičen pomen in so tudi pod varstvom kulturne dediščine. Na tem območju prihaja do
povečanega hrupa, na kar opozarjajo okoliški prebivalci. Območje predstavlja enega večjih
problemov v občini, tako da je nujno potrebno regeneracije, tako prostorsko, oblikovno kot
programsko.
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Karta 16: Lastniška struktura v naselju Bistrica ob Dravi

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.3.6 Smernice za razvoj naselja
Poselitev je potrebno usmerjati v obstoječa nepozidana območja, šele nato naj sledi širitev
naselja, razen v primeru sanacij razpršene poselitve, ki se priključuje k naselju. Tudi v tem
primeru se naj ohranjajo zelene cezure, in sicer tako v smeri proti vzhodu kot tudi v smeri
proti zahodu, saj v obeh primerih že naselje skoraj kritično prehaja drug v drugega. Za
degradirana območja, še posebej pa za omenjene objekte kulturne dediščine, je potrebno
pripraviti sanacijske programe in proučiti možnost njihove oživitve.

5.1.4

Naselje Fala

»Razloženo naselje na obeh bregovih Drave leži na prehodu Bezenske soteske v Selniško
polje. Večji del naselja je na levem bregu reke ob cesti Maribor–Dravograd. Po desnem bregu
teče železniška proga proti Dravogradu, tu pa je tudi graščina, ki je bila v času turških vpadov
utrjena in v baroku prezidana. Na Fali so leta 1918 postavili prvo dravsko elektrarno«
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995, DZS, citirano 18. 4. 2010).
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5.1.4.1 Raba tal v naselju
Naselje Fala je v občini Ruše specifično naselje, saj pripada dvema občinama, in sicer občini
Ruše in občini Selnica ob Dravi. Naselje ima zelo majhno poselitveno območje. Površina
območja znaša le 5,61 % površine naselja. Poselitveno območje je sestavljeno iz dveh delov;
severni del se navezuje na hidroelektrarno Fala, južni del pa na poselitveno območje ob reki
Dravi. Največji delež zemljišč, ki znaša 39,92 %, pripada kmetijskim območjem, in sicer
pripada 22,16 % najboljšim kmetijskim zemljiščem in 17,76 % ostalim kmetijskim
zemljiščem. Sledijo gozdne površine z 31,37 %. Omeniti velja še velik delež površin vodne
infrastrukture, ki znašajo kar 12,05 %, in zajemajo predvsem območje hidroenergetskega
sistema Fala.
Preglednica 15: Obstoječa namenska raba v naselju Fala

FALA
Poselitveno območje naselja
Območja prometne infrastrukture
Območja vodne površine
Območja razpršene gradnje
Območja najboljših kmetijskih (varovanih)
zemljišč
Ostala (druga) kmetijska zemljišča
Območja gozda
Št. objektov iz KS
Št. objektov izven poselitvenih območij in
območij razpršene gradnje

Št. enot
2
3
1
11
4

Površina rabe
[m2]
55658
72723
111369
36795
219830

12
4
87
18

176214
311229
9574
724

Delež [%]
5,61 %
7,33 %
12,05 %
3,71 %
22,16 %
17,76 %
31,37 %
/
/

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.4.2 Opremljenost naselja z javnimi funkcijami
Naselje ni opremljeno z nobenimi javnimi funkcijami, vendar za naselje v takšnem obsegu to
tudi ni potrebno. Naselje se namreč zelo dobro navezuje na občinsko središče, saj je od njega
oddaljeno le dobrih 5 km.

5.1.4.3 Stopnja zazidanosti
Zaradi reliefno precej neugodnega terena je kot rečeno območje poseljeno v dveh delih.
Zaradi tega ima omejene možnosti za poselitev. Zaradi tega je znotraj poselitvenega območja
naselja 18,6 % (Urbis, d. o. o.) nepozidanih stavbnih zemljišč.
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5.1.4.4 Lastniška struktura zemljišč
Večina zemljišč je v privatni lasti fizičnih oseb (84,8 % površin); v privatni lasti privatnih
oseb je le na elektrarno vezano območje, ki spada pod občino Ruše. V javni lasti je 15,2 %
površin, ki zajemajo območja prometne in vodne infrastrukture ter vodne površine.
5.1.4.5 Degradirana območja
V naselju Fala ni tipičnih degradiranih površin. Lahko pa govorimo o slabšem stavbnem
fondu v primeru falskega gradu, ki je nujno potreben prenove.
5.1.4.6 Smernice za razvoj naselja
Razvoj naselja je potrebno razvijati v skladu z arhitekturnimi značilnostmi prostora. Posebno
pozornost pa je potrebno usmeriti v obnovo falskega gradu, ki lahko služi tudi kot velik
potencial v turizmu.
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Karta 17: Lastniška struktura v naselju Fala

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.5

Naselje Lobnica

»Hribovsko naselje samotnih kmetij na severnem pobočju Pohorja, ki se omenja že leta 1211,
leži južno nad Rušami, med potokoma Lobničico na zahodu in Bistrico na vzhodu. V naselju
je več počitniških hišic. Visoko na Pohorju spadata h kraju planinska domova na Glažuti
(1022 m) in na Arehu (1247 m), kjer je tudi cerkvica Sv. Areha ter hotel Areh v tamkajšnjem
smučarskem središču« (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, DZS, citirano 18. 4. 2010).

5.1.5.1 Raba tal v naselju
Zaradi geografskih značilnost naselja, saj večina spada v območje Pohorja, je kar okoli 83 %
omenjene prostorske enote pokrite z gozdom. Celotno poselitveno telo tvori razpršena
poselitev, ki zajema 1,08 % odstotka površine celotnega naselja. Precej manj kot drugod v
občini Ruše je tukaj območij kmetijskih zemljišč, ki se pojavljajo v obliki celkov na
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hribovskih kmetijah. V naselju se pojavljajo območja počitniških hiš in turistična območja na
Rogli in Arehu, vendar je njihov delež majhen. Preostanek površine naselja pripadajo
prometni in vodni infrastrukturi.
Preglednica 16: Obstoječa namenska raba v naselju Lobnica

LOBNICA

Št. enot

Območja počitniških hiš
Turistična območja z nastanitvijo
Območja razpršene gradnje
Območja najboljših kmetijskih
(varovanih) zemljišč
Ostala (druga) kmetijska
zemljišča
Območja vodnih površin
Območja prometne infrastrukture
Območja gozdov
Št. objektov iz KS
Št. objektov izven poselitvenih
območij in območij razpršene
gradnje

1
2
94
20

Površina območij
[m2]
22742
50530
129813
667930

Delež v naselju
[%]
0,19 %
0,42 %
1,08 %
5,57 %

30

967913

8,07 %

2
14
49
225
93

14165
222102
9922999
21351
5459

0,12 %
1,85 %
82,70 %
/
/

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.5.2 Stopnja zazidanosti
Stopnjo zazidanosti v takšnem primeru ne bi bilo smiselno izvajati, saj gre za enote razpršene
poselitve oz. celke, kjer je stopnja pozidave zanemarljiv faktor izrabe prostora.
5.1.5.3 Lastniška struktura zemljišč
Kar 90 % (Urbis, d. o. o.) zemljišč je v privatni lasti fizičnih oseb, le del gozda in smučišč je v
lasti pravnih fizičnih oseb. V javni lasti je 10 % (Urbis, d. o. o.) zemljišč, ki zajemajo
turistična območja na Glažuti in Arehu, del gozda ter prometne in vodne površine.
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Karta 18: Lastniška struktura naselja Lobnica

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.5.4 Degradirana območja
V naselju ni degradiranih površin, vendar je potrebna posebna pazljivost pri usmerjanju
smučarskega turizma v sam prostor, saj takšne oblike lahko predstavljajo ključno degradacijo
naravnega okolja.

5.1.5.5 Smernice za razvoj naselja
Potrebno je ohranjati razpršeno poselitev v obliki hribovskih kmetij, saj se le tako vzdržuje
kulturna krajina in sama podoba naselja. Vse nove posege v obliki zimsko-športnega turizma
je potrebno skrbno načrtovati in s tem poskrbeti za trajnostni razvoj območja.
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5.1.6

Naselje Log

»Razloženo naselje v severovzhodnem delu Pohorja leži v ozki dolini potoka Bistrica, desnega
pritoka reke Drave, ob krajevni cesti Bistrica pri Limbušu–Dom na Pečkah in na najbližjih
pobočjih. V naselju brez pravega jedra so številne nove hiše. V dolini prevladujejo travniki, na
pobočjih pa obsežni gozdovi« (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, DZS, citirano 18. 4. 2010).

5.1.6.1 Raba tal v naselju
Tudi v naselju Log je večina površja pokritega z gozdom, in sicer s približno 84 % krepko
prevladuje pred ostalimi rabami. Kmetijske površine v naselju pripadajo le 10 %, od tega manj
kot pol najboljšim kmetijskim zemljiščem. Poselitveno območje naselja zavzema le 4 %
površin in je ločeno v dva dela. Spodnji del je prostorsko spojen z naseljem Bistrica ob Dravi,
južni del naselja pa je prostorsko ločen od južno ležečega dela naselja. Ostale površine
pripadajo prometni in vodni infrastrukturi.
Preglednica 17: Obstoječa namenska raba v naselju Log

LOG
Poselitveno območje naselja
Območja razpršene gradnje
Območja najboljših kmetijskih
(varovanih) zemljišč
Ostala (druga) kmetijska zemljišča
Območja vodnih površin
Območja prometne infrastrukture
Območja gozdov
Št. objektov iz KS*
Št. objektov izven poselitvenih
območij in območij razpršene
gradnje

Št enot
2
29
8

Površina rabe [m2]
244540
39792
268996

Delež [%]
4,00 %
0,65 %
4,40 %

24
2
4
113
305
56

383990
14301
39426
5120391
27829
3533

6,28 %
0,23 %
0,65 %
83,78 %
/
/

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.6.2 Opremljenost naselja z javnimi funkcijami
Naselje ni opremljeno z nobeno od javnih funkcij, vendar se prostorsko navezuje na naselje
Bistrica ob Dravi, tako da prebivalci tega naselja koristijo storitve, ki so na voljo v tem
naselju, ali v naselju Ruše, ki je oddaljeno le okoli 6 km.
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5.1.6.3 Stopnja zazidanosti
Znotraj severnega dela, ki je prepojen k naselju Bistrica ob Dravi, je okoli 30 % (prikaz stanja
prostora; karta prikaza rabe prostora) nezazidanih stavbnih zemljišč, medtem ko je teh še več
v severnem delu naselja, in sicer okoli 35 % (prikaz stanja prostora; karta prikaza rabe
prostora).

5.1.6.4 Lastniška struktura zemljišč
Večina zemljišč, ki predstavlja 88,54 % (Urbis, d. o. o.) delež vseh površin, je v lasti fizičnih
oseb. V lasti pravnih oseb je le del gozdnih površin na jugovzhodni strani. V javni lasti je 11,5
% površin, ki zajemajo delno ravninska delno hribovita območja na severovzhodni strani
naselja.
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Karta 19: Lastniška struktura naselja Log

Vir: Urbis, d. o. o.

5.1.6.5 Degradirana območja

V naselju Log sicer vsa območja niso oblikovno in funkcionalno perfektna, vendar o
degradiranih območjih ne moremo govoriti.
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5.1.6.6 Smernice za razvoj naselja
Razvoj poselitve je nujno potrebno usmerjati v nepozidana stavba zemljišča. Širitve naselij bi
morale biti dopustne le ob nujnih, razvojno upravičenih primerih.

5.1.7

Naselje Smolnik

»Razloženo naselje na severnem pobočju Pohorja leži med Lamprehtovim potokom na zahodu in
potokom Lobničico na vzhodu. Globoka grapa potoka Lobnice ga deli na dva dela. Poselitev je
gostejša v dolini reke Drave, ob cesti Ruše–Fala. Pobočja so izrazito gozdnata. V povirju Lobnice je
pragozd Šumik, v njem pa sta slapova Mali in Veliki Šumik« (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, DZS,
citirano 18. 4. 2010).

5.1.7.1 Raba tal
Več kot polovico površine naselja se razteza po pobočjih Pohorja. Zaradi tega večinoma prevladuje
gozd. Tega je v naselju kar okoli 91 %. Kmetijskih površin je okoli 4 %. Poselitveno območje je
sestavljeno iz dveh delov. Prvi del v izmeri se navezuje neposredno na zahodni rob naselja Ruše. Drugi
obsega območje Glažute ob Lobnici. Ostale površine so namenjene komunalni opremljenosti, in sicer
predvsem cestnemu omrežju, vodooskrbni infrastrukturi in zelenim površinam.
Preglednica 18: Obstoječa namenska raba v naselju Smolnik
SMOLNIK
Poselitveno območje naselja
Območja stanovanj
Območja zelenih površin
Mešana območja
Območja proizvodnih dejavnosti
Območja razpršene gradnje
Območja najboljših kmetijskih
(varovanih) zemljišč
Ostala (druga) kmetijska zemljišča
Območja površinskih voda
Območja prometne infrastrukture
Območja gozdov
Št. objektov iz KS*
Št. objektov izven poselitvenih območij in
območij razpršene gradnje

Št. enot
3
1
1
1
2
60
26
34
8
9
20
289
54

Površina rabe [m2]
240583
46004
21787
93299
43148
101844
1238145
661793
181658
493557
29276947
35810
4188

Delež [%]
0,74 %
0,14 %
0,07 %
0,29 %
0,13 %
0,32 %
3,83 %
2,05 %
0,56 %
1,53 %
90,95 %
/
/

Vir: Urbis, d. o. o.
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5.1.7.2 Opremljenost naselja z javnimi funkcijami
Glede na prostorsko navezanost na občinsko središče v naselju niso razvite javne funkcije, saj
so možnosti do vseh oblik javnih funkcij v neposredni bližini naselja Smolnik.

5.1.7.3 Stopnja zazidanosti
Znotraj poselitvenega območja naselja se nahaja okoli 25 % (prikaz stanja prostora; karta
prikaza rabe prostora) nepozidanih površin, zato bi naj bile širitve naselja prej izjema kot
pravilo. V drugem delu naselja na Glažuti je takih površin okoli 20 %.

5.1.7.4 Lastniška struktura zemljišč
Večina gozdov v tem primeru je v javni lasti (66,4 % – Urbis, d. o. o.), medtem ko je v zasebni lasti
35,6 % (Urbis, d. o. o.) površine gozda. V javni lasti so tudi vsa območja infrastrukture.

5.1.7.5 Degradirana območja
V naselju Smolnik lahko med degradirana območja preštevamo le območja manj kvalitetnega
stavbnega fonda, ostalih degradiranih površin v naselju ni.

5.1.7.6 Smernice za razvoj naselja
Razvoj poselitve je nujno potrebno usmerjati v nepozidana stavba zemljišča. Širitve naselij bi
morale biti dopustne le ob nujnih, razvojno upravičenih primerih.
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Karta 20: Lastniška struktura naselja Smolnik

Vir: Urbis, d. o. o
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6. OCENA STANJA PROSTORA
Poglavje o oceni stanja prostora s kazalci stanja prostora v zaključnem delu tega poglavja bo
služilo kot sintezno poglavje celotnega prikaza stanja prostora. V poglavju bo podana ocena
tako obveznih kakor tudi neobveznih sestavin prikaza stanja prostora. Z oceno stanja bomo
poskušali predstaviti prednosti in pomanjkljivosti gospodarske javne infrastrukture, oceniti
naravno in ustvarjeno dediščino ter oceniti stanje poselitve na območju občine Ruše.

6.1

Ocena naravne dediščine in ostalih naravnih kakovosti v prostoru

Iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije je mogoče razbrati, da so naravne kakovosti
določenega območja deli pokrajine z visoko ohranjenostjo in raznolikostjo biotske raznovrstnosti,
območij s sklenjenimi gozdovi, območja s kvalitetnimi vodnimi ekosistemi.
»Območje občine zaznamujejo z gozdom porasla pobočja Pohorja, delno z gozdom porasel
obdravski svet in prodna ravnica ob reki Dravi, kjer prevladuje njivsko travnat svet, členjen s
skupinami dreves in živic. Od divjadi v območju po podatkih Lovskogojitvenega načrta za
Pohorsko lovskogojitveno območje za obdobje 2001–2010 prevladuje srnjad (Capreolus
capreolus), prisotni so še divji prašič (Sus scrofa), gams (Rupicapra eupicapra), jelenjad
(Cervus elaphus), od zveri so prisotne lisica (Vulpes vulpes), kuna belica (Martes foina), kuna
zlatica (Martes martes) in jazbec (Meles meles)« (Okoljsko poročilo za Občinski prostorski
načrt občine Ruše, Oikos, 2007, citirano 30. 4. 2010).
Najpomembnejše območje naravnih vrednot v občini Ruše predstavlja edini slovenski pragozd
na silikatni podlagi – Naravni rezervat Šumik (glej prilogo, slika 8). Njegova skupna velikost
(po oceni družbe Oikos, d. o. o.) meri 19,6 ha. Velik del rezervata ima ohranjeno pragozdno
stanje. V rezervatu prevladuje gozdna združba bukve in bele bekice, najdemo pa tudi še
smreke in jelke. Ob Lobnici pa se pojavlja ozek pas gozda jesena in gorskega javora. Poleg
botaničnih in zooloških vrednot rezervat odlikujejo izredne geomorfološke tvorbe, (Urbis, d.
o. o., 2006). Območje je zaradi svoje specifike potrebno ohranjati v vsej svoji prvobitnosti.
Potrebno je preprečevati vsakršne posege v prostor – razen za potrebe urejanja učnih poti, ki
pa naj bodo v skladu s trajnostnim razvojem območja.
Naslednji velik potencial predstavlja ekološko pomembno območje EPO – Pohorje, ki ima
spet svojo specifiko. Za območje so namreč značilni habitati iglastega gozda in visokega
barja, saj so najvišji deli vsi zamočvirjeni, vmes pa so nastala gorska jezera. Območje se
ponaša z velikim številom endemitov, zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Območje se naj ohranja kot specifično območje živalskih in rastlinskih vrst, preprečuje pa se
naj vsakršne neustrezne posege v prostor ter preprečuje naj se divji lov in ribolov. Glavno
značilnost EPO Zgornja Drava predstavljajo antropogeni habitati v obliki akumulacijskih jezer
z dobro razvitimi sladkovodnimi, močvirskimi in obrežnimi habitati. Območje predstavlja
gnezdišča številnim vrstam obvodnih ptic. Območje naj se zaradi številnih živalskih vrst
ohranja v svojem obsegu; preprečuje naj se divji lov na živali, omejujejo pa naj se večji posegi
v prostor.
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Zadnji večji pomemben habitat predstavlja predviden krajinski park Mariborsko jezero, ki je
nastalo z zajezitvijo Drave zaradi izgradnje HE Mariborski otok. Obala na južni strani (občina
Ruše) je večinoma obrasla z gozdom. Na več mestih nastajajo plitvine, ki porašča obvodno
rastlinje. Predstavljajo pa zanimiv življenjski prostor za obvodne rastlinske in živalske vrste.
Med območja, predlagana za zavarovanje (širša zavarovana območja), se uvršča tudi
predvideni Regijski park Pohorje, ki v svoje okvire zajemo celotno površino severnega
pobočja Pohorja. To ozemlje je v večjem delu vključeno tudi v sklop ekološke mreže Natura
2000.
Glede na zgoraj omenjeno izredno pestro biotsko raznovrstnost, raznovrstnost habitatnih
tipov, pa tudi specifičnost le- teh je območje občine s stališča naravne dediščine upravičeno do
tako obširnega varovanja. Takšno naravno dediščino, kot jo najdemo na območju občine Ruše,
je potrebno zavarovati in ohranjati; prav tako je potrebno ohranjati vso njeno biodiverziteto;
njen obseg pa ohranjati ali povečevati.

6.2

Ocena kulturne dediščine

V občini je evidentiranih 59 enot kulturne dediščine. Od tega je 51 enotam že podeljena
evidenčna številka v Registru nepremične kulturne dediščine, ostale enote pa so v postopku
vpisa. Status kulturnega spomenika lokalnega pomena ima 41 enot.
»Med najpomembnejšimi objekti kulturne dediščine, ki so zaščiteni z odlokom, so:
ARHEOLOŠKI SPOMENIKI:
• gomilno grobišče iz rimske dobe v Bezeni,
• območje Gradišče iz starejše železne dobe v Bistrici pri Rušah,
• žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah,
• prazgodovinsko žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah,
• sledi stavb v Rušah,
• ostanki mitreja v Rušah,
• antične gomile v Rušah,
• rimski gomili v Rušah
• temelji rimske stavbe v Rušah.
UMETNOSTNO ARHITEKTONSKI SPOMENIKI:
• Falski grad.
ZGRADBE MEŠČANSKE IN TRŠKE ARHITEKTURE:
• Vila na drevoredni ulici,
• Rimskokatoliško župnišče v Rušah,
•
•

hiša na Trgu vstaje 9,
hiša na Trgu vstaje 10.
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SAKRALNI SPOMENIKI:
• Župna cerkev Sv. Marije v Rušah,
• cerkev Trpečega Kristusa na pokopališču,
• podružna cerkev Sv. Marije na Smolniku.
JAVNI SPOMENIKI, ZNAMENJA, VODNJAKI:
• kapelica v Bezeni,
• čudežni studenec na Lobnici,
• znamenje na Lobnici,
• znamenje nad hišo, Fala Grad 31,
• Glazerjeva grobnica v Rušah.
ETNOLOŠKI SPOMENIKI:
• Smolnik št. 25, "Globokar",
• Smolnik št. 24, "Harič",
• Smolnik št. 25, "Cebe",
• Smolnik št. 57, "Marolt",
• Smolnik Glažuta.
ZGODOVINSKI IN MEMORIALNI SPOMENIKI:
• Spomenik z grobnico v Rušah,
• Šarhova domačija,
• Turški zid na Pohorju,
• spomenik padlim borcem XIV. divizije na Šumiku,
• letno gledališče v Rušah.
DOMOVI ZNANIH SLOVENCEV:
•

rojstna hiša Janka Glazerja.

TEHNIŠKI SPOMENIKI:
• železniška postaja Bistrica ob Dravi,
• hidrocentrala Fala,
• fundamentalni reper (obelisk) ob železniški progi na Smolnik,
• železniški viadukt na Smolniku,
• vodni stolp na območju Tovarne dušika« (Strategija prostorskega razvoja občine in
prostorski red občine, Analiza stanja in teženj v prostoru: analiza naravnih in
ustvarjenih sestavin prostora – analiza razvoja in varstva krajine, avgust 2006. Urbis,
d. o. o., Maribor, citirano 5. 4. 2010).
Stanje kulturne dediščine v občini Ruše je razmeroma dobro, saj je le sedem enot kulturne
dediščine (po oceni družbe Oikos, d. o. o.) v slabem stanju. Prav tako je večina enot kulturne
dediščine trenutno v uporabi, kar ob ustrezni uporabi vsekakor ni slabo. Posebno pozornost bi
bilo treba posvetiti ogroženim objektom, ki so na žalost že dotrajani ali celo izropani ( npr.
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grad Viltuš v občini Selnica ob Dravi), ter tako zagotoviti ustrezno ravnanje ali adaptacijo
objektov.
Stanje kulturne dediščine v naselju Ruše je razmeroma dobro. Osrednjo enoto kulturne
dediščine sestavlja cerkveni kompleks (cerkev, župnišče in jezuitska gimnazija – glej prilogo,
slika 9). Cerkev z okolico je v dobrem stanju, medtem ko bi bilo potrebno ostala dva objekta
nekoliko sanirati. Za vse ostale objekte znotraj naselja Ruš se smatra, da niso v slabem stanju,
zato jih ni treba sanirati. Tudi v naselju Bezena sta obe enoti (kapelica in gomilno grobišče) v
ustreznem stanju. Naselje Bistrica ob Dravi ima žal dve enoti kulturne dediščine, ki sta v
izredno slabem stanju. To sta Pahernikova in Scherbaumova, ostale enote kulturne dediščine so v
dobrem stanju. V naselju Fala je obnove potreben kompleks Falski grad, medtem ko je tehniški
spomenik hidroelektrarna Fala v dobrem stanju. Na območju naselja Lobnica je več enot kulturne
dediščine, predvsem pa gre tukaj za kmečke domačije, ki so v solidnem stanju. V naselju Log se
nahajata dve enoti kulturne dediščine. To sta vila (glej prilogo, slika 10) ter Kozarjevo znamenje. Obe
sta v dobrem stanju, vendar je po mnenju stroke pri prenovi vile šlo za veliko nestrokovnost. Na
območju naselja Smolnik je kar dvanajst enot kulturne dediščine; med njimi prevladujejo pohorske
domačije. Vse so relativno dobro ohranjene in jih je potrebno v takem stanju tudi ohranjati.

Med ugotovitvami o stanju na področju varstva kulturne dediščine na osnovi pregleda stanja
lahko izpostavimo, da je treba več pozornosti posvetiti vzgoji in osveščanju ljudi ter
njihovemu odnosu do dediščine, kar pa je širši razvojni cilj izven domene sektorja urejanja
prostora (Strategija prostorskega razvoja občine in prostorski red občine, Analiza stanja in
teženj v prostoru: analiza naravnih in ustvarjenih sestavin prostora – analiza razvoja in varstva
krajine, avgust 2006. Urbis, d. o. o., Maribor, citirano 5. 4. 2010).

6.3

Ocena javne gospodarske infrastrukture

Cestno omrežje v občini ni v celoti urejeno, vendar se z rekonstrukcijo nekaterih lokalnih in
deloma regionalnih cest stanje iz leta v leto izboljšuje. V občini je zaradi velike dotrajanosti
precej problematična tudi državna cesta R II-435 (glej prilogo, slika 11), ki poteka skozi
mestno jedro in je dejansko najbolj pomembna prometnica v občini Ruše. Ne glede na to, da
je cesta v državni lasti, je nujno potrebna obnove, saj je dobro cestno omrežje pogoj za razvoj
in napredek določenega območja, še najmanj pa je ta cesta v ponos občanom občine Ruše.
Velik problem v cestnem omrežju občine Ruše predstavlja historično jedro občine, kjer so
ceste sicer normalno prevozne, vendar le na račun ozkih obvoziščnih elementov. Takšno
stanje največkrat moti prav pešce, ki so se primorani sprehajati po ozkih pločnikih, v mnogih
primerih le na eni strani cestišča.
Že dalj časa se občina sooča s prometnimi težavami, saj prometna povezava proti Fali in
Dravogradu poteka skozi samo naselje. Problematičen je tudi kolesarski promet, saj zaradi
pomanjkanja kolesarskih poti le-ta večinoma poteka ob glavnih prometnicah. Delno urejene
»kolesarske« poti potekajo le na nekaterih predelih pod vznožjem Pohorja, deloma pa tudi ob
reki Dravi.
Naslednja značilnost cestnega omrežja v občini je, da se prav na vseh prometnicah dnevno
odvija promet, ki je sicer glede na povprečni letni dnevni promet minimalen, vendar je na
prometnicah potrebno stalno vzdrževanje; prav tako pa mora občina zagotoviti skozi vso leto
varno prevoznost. Takšno kontinuirano vzdrževanje pomeni (predvsem pozimi) velike izdatke
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za občino. V pokrajini je opazno tudi to, da vedno več gozdnih cest prevzema vlogo »javnih«
cest, zaradi česar je vzdrževanje takšnega cestnega »sistema« stroškovno obremenjujoče za
upravljalca. Takšne »javne« gozdne poti so nastale s postopnim širjenjem in z utrjevanjem
obstoječih gozdnih vlak, seveda z angažiranjem lastnikov gozdov.
Stanje železniškega omrežja je glede na trenutne potrebe v občini zadovoljivo, zato njegovo
širjenje ni potrebno; je pa vsekakor potrebno vsakoletno vzdrževanje in tehnično
posodabljanje. Najbolj negativen vtis dajejo nezavarovani železniški prehodi, ki bi se (v
kolikor je tehnično izvedljivo) morali opremiti z vizualno in zvočno signalizacijo, ki opozarja
na bližajoči se vlak.
Telekomunikacijsko omrežje v občini je dobro razvito. Vsa naselja so pokrita s kabelskim
omrežjem, na novo pa se deloma polaga tudi optična povezava. V prihodnje bo še več
vlaganja v investicije za izgradnjo omrežja za prenos podatkov, in sicer v sklopu že obstoječih
koridorjev.
Stanje energetske infrastrukture je dobro, saj energetska oskrba občine Ruše danes temelji na
treh energetskih sistemih, ki bodo v svoji funkciji ostali tudi nadalje. Ti sistemi so električna
energija, plin, kurilno olje in ostali energenti. Še vedno pa je v občini po mnenju nekaterih
strokovnjakov premalo izkoriščen vodni potencial potokov, ki izvirajo na Pohorju in tečejo
proti reki Dravi. Omenjeni potoki bi naj bili primerni za postavitev malih hidroelektrarn;
vprašanje pa je, ali so ekonomsko in okoljsko upravičeni.

6.4

Ocena poselitve

Razvoj poselitve na območju v prvi vrsti opredeljuje geomorfologija prostora na stiku
severnega pobočja Pohorja in ravninskega sveta dravskih teras. Sprva se je poselitev razvila
ob vodotokih, kjer so nastale gručaste vasi kmečkih domačij. Na tem območju je bilo le večje
naselje Ruše, ki je nastalo 1091. Industrializacija po prvi svetovni vojni je povzročila, da so se
že omenjene vasi pričele spreminjati v spalna naselja. Do danes se je naselje Ruše naselilo do
tolikšne mere, da si je pridobilo status mesta.
Ko pogledamo sliko sedanjega stanja poselitve v občini Ruše, na prvi pogled ni večjih
problemov; vendar ko pod drobnogled vzamemo poselitvene značilnosti po posameznih
naseljih (tako kot smo to naredili v poglavju analize poselitve), le opazimo določene
pomanjkljivosti oz. konflikte, ki se na tem območju pojavljajo.
Na območju občine Ruše se pojavlja nekaj prostorskih konfliktov v okviru poselitve, saj je
območje občine, predvsem pa območje naselja Ruše, še do nedavnega bilo izrazito
industrijsko naravnano; sedanji temeljni razvojni dejavnik, h kateremu se občina usmerja, pa
je razvoj smučarskega turizma na Pohorju. Zaradi tega se že sedaj na določenih mestih
prostorsko združujejo nekompatibilne dejavnosti, v bodoče pa bo teh problemov čedalje več.
Tukaj gre predvsem izpostaviti novo načrtovani turistični kompleks v naselju Smolnik, ki bo
umeščen v prostor nasproti tovarne Geberit. Takšno umeščanje dejavnosti v prostor je
neprimerno in vredno razmisleka.
Naslednjo negativno značilnost poselitve v občini predstavljajo prepletanja proizvodnih
dejavnosti s stanovanjskimi površinami, še posebej za tiste stanovanjske stavbe, ki imajo
historičen pomen in so pod varstvom kulturne dediščine. Takšno prepletanje smo zasledili ob
tovarni Tobi v naselju Bistrica ob Dravi. Podobne konflikte, ki jim na kratko pravimo
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degradirane površine, smo zasledili tudi v naseljih Ruše in Bezena. Negativen prizvok dajejo
deloma tudi neurejene stanovanjske površine oz. zastarel stavbni fond, ki pa je z malo truda z
lahkoto saniran.
Na drugi strani pa v občini najdemo tudi pozitivne lastnosti poselitve. Za vsa naselja (razen za
ravninski vzhodni rob naselja Ruše) je značilna ohranitev razmerja med naravnim in
ustvarjenim oz. grajenim, ker je slednje na robovih podrejeno naravi. Vsa poselitvena območja
imajo vaški oz. naselbinski rob, saj se poselitev končuje s sadovnjaki, z njivami ali vrtovi, ki
proti jugu prehajajo v še lepša gozdnata pohorska Pobočja, proti severu pa v obrežni dravski
gozd.
Naslednja pozitivna lastnost poselitve so ohranjene zelene cezure med posameznimi naselji,
saj so meje med njimi izrazite in za zdaj še jasno vidne. Ohranjanje te lastnosti je vsekakor
pozitivna lastnost, ki jo je vredno ohranjati.
Dobra lastnost poselitve je tudi ohranjenost poselitve v obliki samotnih kmetij, ki jo je skladno
z značilnostmi dosedanjega razvoja poselitve potrebno ohranjati in širiti, kjer to zahteva razvoj
pohorskih domačij in dodatne dejavnosti v tem prostoru.
Prav zaradi omenjenih pozitivnih lastnosti poselitve v Rušah je potrebno vse predvidene
posege umeščati v prostor usklajeno in brez povzročanja novih prostorskih konfliktov; prostor
za širitev poselitvenih območij pa je potrebno omejiti in primarno pozidati nepozidana
območja znotraj poselitvenih območij.
Preglednica 19: Kazalci stanja prostora٭

Kazalci stanja prostora
Delež pridelovalnih
površin, najboljša kmetijska
zemljišča
Delež gozdnih površin
Delež urbaniziranih površin
Površina erozijskih območij
Površine, namenjene
izkoriščanju mineralnih
surovin

PLDP (osebni, tovorni
promet)

% prebivalcev, priključenih
na kanalizacijsko omrežje
Voda, dobavljena
gospodinjstvom iz javnega
vodovoda
Poraba vode po dejavnostih

Podatek

Trend

11,36 % (2005), 7,6 %
(2004)

Ni podatka

82,38 % (2005)
5,06 % (2005)
49,55 km2 (2004)

Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka

0,04 km2 (2004)

Ni podatka

Odsek: Maribor–Ruše,
števno mesto št. 706 9052
(8366, 595) (2005)
Odsek: Ruše–Selnica,
števno mesto št. 710-4591
(3999, 530) (2005)

Odsek: Maribor–Ruše, števno
mesto št. 706 -8667 (7852,
614) (2001)
Odsek: Ruše–Selnica, števno
me sto št. 710-4895 (4367,
442) (2001)

70 %

Ni podatka

272.701 m3 (2005)

Ni podatka

71.873 m3 (dejavnosti
skupaj) (2005)

Ni podatka
80

Prikaz stanja prostora kot obvezna sestavina občinskega prostorskega načrta – primer občine Ruše

Število prometnih nesreč

82 (2004)

- Južni del občine – oviran
predvsem pozimi
- Severni del občine –
Dostop do šol, vrtcev
dober
- Št. osnovnih šol – 1
(Ruše)
- Št. vrtcev – 1 (Ruše)
- Južni del občine – oviran
predvsem pozimi
- Severni del občine –
Dostop do primarnih
dober
zdravstvenih storitev
- Št. zdravstvenih domov –
1 (Ruše)
- Št. lekarn – 1 (Ruše)
- V občini sta urejeni dve
pešpoti – gozdna učna pot
Uršankovo (3 km) in
pohodniška pot Pečke –
moja inspiracija (ni
Dolžina urejenih pešpoti,
podatka).
kolesarskih poti
- Kolesarske poti so
vezane na obstoječe cestne
povezave, vendar te
nimajo ustrezno urejenih
kolesarskih stez.
- Območja Natura 2000 –
3564,80 ha
- Predlagani Regijski park
Pohorje (širše območje)
4223,31 ha
- Predlagani Krajinski park
Maribor – 142,40 ha
- Naravni rezervat Šumnik
Površina varovanih območij
– 41,39 ha
- Gozd s posebnim
namenom in varovalni
gozd 181,50 ha
- Ekološko pomembna
območja – 4793,94 ha
- SKUPAJ – 80,98 %
skupne površine občine
Število zavarovanih vrst in
7 vrst, 1 habitatni tip
habitatnih tipov
Stanje enot KD
- Zelo slabo – 0

Število prometnih nesreč upada
– 104 (2003).

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka
Ni podatka
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Uporaba enot KD

Ogroženost enot KD

- Slabo – 7
- Primerno – 34
- Dobro – 18
- Prazno – 4
- Delno v uporabi – 10
Ni podatka
- V uporabi – 45
- Skrajno ogrožene stavbe
–0
- Resno ogrožene stavbe –
0
- Znatno ogrožene stavbe –
1
Ni podatka
- Ogrožene stavbe – 10
- Stavbe, ki jih moramo
opazovati – 36
- Stavbe, ki niso ogrožene
zaradi zanemarjenosti – 12

Vir: Oikos, d. o. o.

*preglednica je prirejena za potrebe diplomskega dela.
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Karta 21: Skupna ocena stanja prostora

Vir: Urbis, d. o. o.
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7. OKOLJSKI PROBLEMI OBČINE
V občini Ruše se tako kot v večini slovenskih občin srečujemo z okoljskimi problemi, ki so v
največji meri posledica človekovega delovanja v prostoru. Zaradi zavedanja globalnosti
okoljski problemov – okoljski problemi namreč ne poznajo meja, kljub lokalnem izvoru
nekaterih – so občine, predvsem zaradi vedno strožje okoljske politike, primorane posvečati
čedalje več pozornosti odpravljanju okoljskih problemov. V občini Ruše so najbolj pereči
problemi predvsem na področju voda, hrupa, zraka ter onesnaženosti tal. Zaradi zavedanja
obstoječih problemov s strani občine in seveda pritiskov tako zakonodaje kot tudi širše
javnosti je občina primorana pristopiti k sanaciji omenjenih okoljskih problemov.

7.1

Problematika na področju voda

Oskrba z vodo v občini Ruše predstavlja precejšen problem, saj se večji del naselja oskrbuje s
pitno vodo Vodooskrbni sistem Ruše, ki se napaja pretežno iz lastnih virov. Takšni vodni vir
predstavljata vodnjak I z malo izdatnostjo ter vodnjak II, ki pa je zaradi oporečnosti vode
trenutno izključen iz vodooskrbnega sistema. Največji in najkakovostnejši vodni vir tako sedaj
predstavlja izvir Selniška dobrava, ki pa se nahaja v sosednji občini Selnica ob Dravi.
Dodatno oskrbo z vodo, predvsem ob konicah potrošnje vode (poleti), predstavlja magistralni
cevovod Selnica–Ruše–Pekre–Maribor, ki pa je deloma že dotrajan in potreben prenove.
Nadaljnji problem oskrbe s pitno vodo predstavljajo območja razpršene poselitve na območju
Pohorja. Ta območja se oskrbujejo z vodo iz lastnih, nezavarovanih zajetij in z lastnimi,
nepovezanimi vodovodnimi omrežji. Monitoring takšne vode je tako prepuščen lastnikom
vodnih zajetij. Nemalokrat (predvsem v poletnem času) se dogaja, da vodni viri ne
zadovoljujejo potreb po pitni vodi.
Velik problem predstavlja zakisanost vodnih virov. Vodni viri so sicer v svojem zgornjem
toku precej kvalitetni in neoporečni, zato pa se kvaliteta vode precej poslabša v spodnjem
toku, kjer potoke obremenjuje veliko točkovnih onesnaževalcev.
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Karta 22: Kategorizacija vodotokov

Vir: Urbis, d. o. o.
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V občini se deloma pojavljajo tudi problemi z odvajanjem, še bolj pa s čiščenjem odpadne
vode. Odpadna voda se odvaja v naseljih Ruše, Bistrica ob Dravi ter Log. Ostala naselja ali
območja razpršene poselitve obremenjujejo okolje z izpustom odpadne vode v potoke ali pa
le-ta ponikne v prst. Na območju občine tudi ni kontrole nad omenjenimi izpusti. Omenjena
območja niti nimajo predvidenega ravnanja z odpadno vodo, prav tako ni pogodb s
koncesionarji za odvod odpadne vode na čistilne naprave, ker centralne čistine naprave ni.
Okolje je v občini obremenjeno tudi zaradi nezmožnosti čiščenja odpadne vode, saj se v
občini odpadna voda čisti le mehansko. Prav tako še vedno ni pripravljene dokumentacije za
izgradnjo čistilne naprave v naselju Bistrica ob Dravi, tako da bodo problemi s čiščenjem
odpadnih vod prisotni še v prihodnje.
»Za zadostno oskrbo občine s pitno vodo in odpravo izgub pitne vode v omrežju bodo v
občini potrebni naslednji razvojni in sanacijski ukrepi:
• zmanjševanje izgub pitne vode,
• postopna zamenjava omrežnih cevovodov,
• na črpališču Selniška Dobrava v Občini Selnica je potrebno najprej na viru zagotoviti
dodatne količine pitne vode, nato njeno vključitev v oskrbo, kar omogoča realizacija
regijskega programa: izgradnje predmeta občinskega podrobnega prostorskega načrta,
ki obravnava črpališče na Selniški Dobravi z regionalnim cevovodom v Občini Selnica
ob Dravi, Občini Ruše in Mestni občini Maribor,
• za zagotovitev ustrezne oskrbe s pitno vodo na nivoju zahtevanega standarda in
varnosti v javnem vodo oskrbnem sistemu bo občina podpirala gradnjo dodatnih
vodohranov.
Za uspešno odvajanje in čiščene odpadne vode bodo v občini potrebni naslednji razvojni in
sanacijski ukrepi:
• V vseh območjih strnjene pozidave bo občina zagotavljala odvajanje in čiščenje
odpadne in padavinske vode, ki se zaključuje z ustrezno čistilno napravo. V območjih
razpršene poselitve in ostalih območjih se uredi individualno čiščenje odpadne vode.
• Občina kot prioritetni cilj na področju infrastrukturnih sistemov naselja Ruše postavlja
gradnjo centralne čistilne naprave za območje naselja Ruše, z možnostjo navezave
ostalih naselij (Bezena, Smolnik, Bistrica ob Dravi) in povezovanje ločenih
kanalizacijskih sistemov v enoten sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
Kanalizacijska omrežja, ki jih ne bo mogoče povezati s čistilno napravo v naselju
Ruše, se bodo zaključevala z gradnjo manjših čistilnih naprav.
• V izdelavi je Študija izvedljivosti zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
Občini Ruše (AQS Maribor).
• Občina Ruše bo usmerjala širitev obstoječega kanalizacijskega omrežja v dele
stanovanjskih območij brez kanalizacije in v območja širitve naselij z novo pozidavo.
Pri tem bo na obstoječem omrežju potrebno predhodno zagotoviti pogoje, ki jih
zahteva koncept ravnanja z odpadno vodo v občini: propustnost cevi, vodotesnost
sistema.
• V sistemih industrijskih obratov bo občina usmerjala ravnanje z odpadno vodo v
ločevanje onesnažene vode od čistih voda in tehnološko manj onesnaženih voda ter
odvajanje v čistilno napravo. Industrijske odplake, ki niso primerne za čiščenje na
centralni čistilni napravi, je potrebno pred izpustom v sistem komunalne čistilne
naprave predhodno očistiti (predvideni ukrepi na območju proizvodne cone). Čiste in
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•

7.2

tehnološke vode, ki so manj onesnažene, se po ločenih sistemih lahko odvajajo v reko
Dravo ali ostale odvodnike z ustrezno vodnatostjo.
Občina bo praviloma usmerjala odvajanje voda v gradnjo ločenih sistemov za odpadne
komunalne in padavinske vode. Padavinske vode bodo po teh sistemih speljane v
najbližji zmogljiv odvodnik« (Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Ruše,
citirano 21. marec 2010).

Problematika na področju onesnaženosti tal

Tla so predvsem zaradi koncentracije dejavnosti in prebivalstva najbolj onesnažena v
dolinskem dnu občine, sicer pa se stanje po propadu Tovarne dušika Ruše in bolj ali manj
ekstenzivnega načina kmetovanja (predvsem zaradi lastniške strukture, ki je zelo neugodna, in
pomanjkanja kmetovalcev) izboljšuje. Kljub propadanju nekaterih industrijskih obratov in
drugačnega načina kmetovanja so danes ponekod še vedno prisotne določene škodljive (tudi
težke kovine) snovi v prsti. Bolj kot kmetijstvo in industrija danes prst onesnažuje predvsem
povečan tovorni in osebni promet.
Precejšen problem onesnaževanja prsti, ki je sicer točkovne narave, kljub temu pa predstavlja
velik vir onesnaževanja, so divja odlagališča odpadkov, ki jih je v občini kar precej. Tako je
danes v občini evidentiranih 33 takšnih odlagališč, ki v naravi še vedno obstajajo, kljub temu
da pomenijo grožnjo za okolje. Žalostno je, da se nekatera izmed njih iz leta v leto obnavljajo
– kljub naporom občine in nekaterih občanov, ki vsakoletno organizirajo skupno čistilno
akcijo.
Na tem mestu bi bilo smiselno omeniti še na problem, ki se bo v večji meri pojavil ob
dokončni izpeljavi smučarske proge v dolino občine Ruše. Pozimi bo namreč okoljsko
vprašljivo nekontrolirano zasneževanje proge, poleti pa bo poseg predstavljal tako vizualno
kot okoljsko (erozija) degradacijo okolja.
»Za sanacijo in izboljševanje kakovosti tal in pitne vode ima občina v svoji strategiji zapisane
naslednje ukrepe na področju ravnanja z odpadki:
• Ravnanje z odpadki na območju Občine Ruše je urejeno z občinskim odlokom, ki
ureja ravnanje s komunalnimi odpadki. Ta predpisuje zbiranje, odvažanje in
deponiranje odpadkov, z namestitvijo posod za odpadke na pokritih in pogledom
skritih mestih ali na ekoloških otokih, ki se primerno uredijo ter pri vseh
gospodinjstvih v individualnih hišah na območju občine.
• V občini je eno odlagališče odpadkov: odlagališče industrijskih odpadkov
severovzhodno od nekdanje TDR (Halda), ki je v postopku sanacije in širitve.
• Občina se bo usmerjala v regijske projekte, ki bodo celovito reševali področje ravnanja
z odpadki, ob upoštevanju modernih pristopov (snovna in energetska izraba pred
odlaganjem)« (Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Ruše, citirano 21. marec
2010).
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Karta 23: Divja odlagališča odpadkov

Vir: Urbis, d. o. o.
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7.3

Problematika na področju hrupa

Gotovo je eden največjih problemov na področju hrupa ta, da do sedaj še ni podatkov pa tudi
ne meritev o vrednostih hrupa za celotno območje občine, saj je spremljanje hrupa uvedeno le
v določenih industrijskih obratih. Prav tako ni izdelane nobene karte ali podane skupne ocene
o mejnih vrednostih hrupa na območju občine.
Naslednji problem, ki ga lahko izpostavimo kljub nedosegljivosti podatkov, je zagotovo ta, da
prihaja na določenih mestih v občini do prekoračitve mejnih vrednosti hrupa, predvsem ob
stiku proizvodnih območij z mirnejšimi stanovanjskimi conami, ali pa dislocirana proizvodna
območja (v naselju Ruše, Bistrica ob Dravi in Lobnica) posegajo v območja ekološko
pomembnih območij ali Nature 2000.
Probleme s povečanim hrupom povzroča tudi promet, tako ob regionalni in drugih lokalnic
cestah, ter železniška proga, ki poteka čez celotno območje občine Ruše, po njenem severnem
ravninskem delu.
»Varstvo pred hrupom bo občina izvajala:
• S preprečevanjem in postopnim zmanjševanjem hrupa na njegovem izvoru.
• Z upoštevanjem meril v zvezi s hrupom in protihrupnimi ukrepi v vseh fazah
prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja, pri prometnih ureditvah, pri
projektiranju, izboru gradbenih materialov in izvedbi objektov.
• Kataster hrupa bo poleg republiških in občinskih predpisov o varstvu pred hrupom
uporabljen kot osnova pri določanju protihrupnih ukrepov za stanovanjska, centralna,
industrijska in druga območja ter za načrtovanje prometnic« (Odlok o strategiji
prostorskega razvoja občine Ruše, citirano 21. marec 2010).

7.4

Problematika na področju zraka

Onesnaženost zraka še danes predstavlja velik problem občine Ruše. Poselitveno območje
naselja Ruše se uvršča kar v III. stopnjo onesnaženosti zraka (občinski odlok o varstvu zraka,
MUV, št. 10/92). Onesnaženost zraka je največja v uravnanem delu občine, kjer predstavlja
glavni vir onesnaževanja Tovarna dušika Ruše, vendar so se količine emisij s
prestrukturiranjem (propadom večine obratov) precej zmanjšali. Kljub temu je v občini še
vedno veliko drugih industrijskih obratov. Zaradi tega je območje med Rušami in Bistrico ob
Dravi še vedno žarišče onesnaženega zraka. Dodatni viri, ki negativno vplivajo na kakovost
zraka, so promet in ogrevanje. Za razliko od dolinskega dna pa je stanje onesnaženosti zraka
ravno obratno v južnem delu občine. Tukaj namreč ni izrazitih onesnaževalcev zraka, zaradi
gozdnatosti pa ta del občine predstavlja ponor umazanega zraka, ki se ustvarja v dolini. Kljub
problematiki onesnaženega zraka pa vendarle meritve, ki jih opravlja Agencija Republike
Slovenije, kažejo, da se onesnaženost zraka v občini Ruše zmanjšuje. S povečevanjem deleža
prebivalcev, priklopljenih na plinsko omrežje, bi naj koncentracije onesnaženega zraka
(predvsem v zimskih mesecih) upadle na zadovoljivo raven.
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»Usmeritve glede sanacije zraka temeljijo na takšnem izboljšanju kvalitete zraka, da
koncentracije škodljivih snovi nikjer v občini ne bodo presegale dovoljenih vrednosti. Ukrepi
za doseganje tega cilja v občini so:
• prehod na okoljsko sprejemljivejše vrste goriv s povečanjem porabe zemeljskega
plina;
• nadaljevanje plinifikacije Ruš in Bistrice od Dravi in drugih naselij, kjer bo to
ekonomsko opravičljivo;
• rekonstrukcija in priključevanje obstoječih individualnih in skupnih kotlovnic na
omrežje zemeljskega plina;
• načrtovanje rekonstrukcij in novogradenj prometnega omrežja ob upoštevanju presoje
vplivov na okolje;
• preusmeritev tranzitnega prometa iz osrednjih in gosteje pozidanih predelov naselij;
• ustvarjanje pogojev za pospeševanje javnega potniškega prometa;
• skrb za boljšo prevodnost prometa;
• urejanje površin mirujočega prometa izven najožjih središč naselij« (Odlok o strategiji
prostorskega razvoja občine Ruše, citirano 21. marec 2010).
Preglednica 20: Kazalci stanja okolja٭

Kazalci stanja okolja
Emisije žveplovega
dioksida (SO2)

Podatek
24-urni indeks onesnaženja zraka s
kislimi plini (I(SO2)) – 14 µg/m3
(2000)

Biološko in kemijsko
stanje površinskih vod

Kemijsko stanje Drave (merilno
mesto Mariborski otok) – dobro,
biološko stanje – 2. razred (2004)

Nitrati v podzemni vodi Merilno mesto Kamnica (občina
Maribor) – slabo stanje, presežene
vrednosti NO3
Pesticidi v podzemni
Merilno mesto Kamnica (občina
vodi
Maribor) – slabo stanje, presežene
vrednosti atrazina in destilatrazina
Kakovost pitne vode
Vodnjak I. – napaja se iz
pohorskih vodotokov in ni
Problematičen. Vodnjak II. – na
kvaliteto vode vplivata Drava in
urbanizirani del Ruš, občasno ne
dosega dovolj visoke
kvalitete in se občasno izključuje
iz vodooskrbe.

Trend
Onesnaženost s kislimi plini
se izboljšuje (leta 1997 je
povprečna koncentracija
žveplovega dioksida znašala
23 µg/m3).
Kemijsko stanje Drave
(merilno mesto Mariborski
otok) – dobro, biološko
stanje – 2. – (3.) razred
(2003)
Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

90

Prikaz stanja prostora kot obvezna sestavina občinskega prostorskega načrta – primer občine Ruše

Število zbirnih centrov

1

Ni podatka

Število ekoloških
otokov
Število zbirnih centrov
za gradbene odpadke
Število odlagališč
gradbenih odpadkov
Količina odloženih
nenevarnih odpadkov
Število prebivalcev v
bivalnem okolju
izpostavljenih
škodljivemu hrupu v
stanovanju, v stavbah,
ki imajo izmerjene na
predpisan način
obremenitve
izpostavljenih fasad
nad 55 dB

129

Ni podatka

1

Ni podatka

1

1

1606 t (2005)

Ni podatka

Ni uradnih podatkov – približna
ocena (2006): - znotraj proizvodne
cone (po namenski rabi) 19
prebivalcev
- v mešanih območjih v bližini
industrijskih con 28 prebivalcev

Ni podatka

Vir: Oikos, d. o. o.

*preglednica je prirejena za potrebe diplomskega dela
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8. SKLEP
Namen diplomskega dela je bilo prikazati stanje prostora za območje občine Ruše, predstaviti
probleme, s katerimi je bilo opravka pri takšnem prikazu; v zaključku naloge pa podati oceno
stanja okolja ter okoljske probleme občine.
Prikaz stanja prostora, ki je po pravilniku o prikazu stanja prostora izdelan bolj natančno (npr.
grafika v merilih 1 : 5.000), je praktično povzetek dejanskega in pravnega stanja na območju
države oz. posamezne občine. Kljub temu da smo v diplomskem delu uporabili manjše merilo
za grafični prikaz (karte v merilu 1 : 40.000), lahko izluščimo bistvo prikaza stanja prostora,
ki pa je pri kartah v večjem merilu sicer boljše in predvsem bolj natančno prikazano. Kljub
temu je tudi takšna strokovna podlaga pomembna za načrtovanje novih posegov v prostor, saj
s prikazom in z analizo obstoječega stanja dobimo pomembne informacije o obstoječih
stavbah ter priključevanju le-teh na obstoječo ali predvideno javno gospodarsko
infrastrukturo. Nemalokrat se namreč dogaja, da izvajalci raznih del pravilno lego, denimo
električnega kabla, ali pa kanalizacijske cevi »določijo« šele takrat, ko prekinejo takšen kabel
ali uničijo kanalizacijsko cev. S prikazom stanja bo takšno določevanje vsaj nekoliko lažje. S
prikazom dobimo tudi pomembne informacije o stavbnih, kmetijskih, vodnih, gozdnih in
drugih zemljiščih ter o režimih, ki na teh zemljiščih veljajo.
Osnovni namen prikaza stanja prostora je, kot že samo ime pove, »popis« stanja v prostoru, za
določeno upravno enoto oz. občino.
Zaradi tega smo se v prikazu srečali s številnimi težavami tako iz vsebinskega kakor tudi
tehničnega vidika, srečali pa smo se tudi s težavami in nejasnostmi na področju zakonodaje.
Ključni problem prikaza stanja prostora smo opazili pri prikazu rabe prostora.
Namenska raba namreč vsebuje kategorije stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih
zemljišč, dejanska raba pa zajema kategorije, kot so na primer: vinogradi, sadovnjaki, travniki
in pašniki, vode, pozidana in sorodna zemljišča itd. Logično usklajevanje za grafični prikaz,
pa tudi za bilanco površin je zaradi tega težavno.
Naslednji problem predstavlja širjenje določenih vsebin in pristojnosti na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Omenjeno ministrstvo je namreč podalo podatke o
dejanski rabi prostora, pristojno pa je le za dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč in ne
za celoten prostor. Takšno prosto interpretiranje in širjenje podatkov na celotno območje je
neustrezno in neprimerno. Prav tako je evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
zbirka podatkov na podlagi zakona o kmetijstvu – ne na podlagi zakona o kmetijskih
zemljiščih in je po 165. členu Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08) namenjen
ugotavljanju dejanskega stanja rabe zemljišč kot pogoja za izvajanje ukrepov kmetijske
politike – ne za prostorsko načrtovanje (Problemska konferenca na temo prostorskega
načrtovanja, 2009).
Nadaljnji problem predstavlja določanje namenske rabe prostora, ki se sicer določi v
izvedbenem delu OPN, vendar pa brez dobrih temeljev (kar predstavlja prikaz stanja prostora)
ni mogoče uspešno in predvsem kvalitetno pripraviti novega OPN. V prikaz stanja namreč
sploh niso vključene tiste vsebine in osnove, na katerih se določajo najboljša in druga
kmetijska zemljišča (kategorizacija kmetijskih zemljišč, pa je bila večinoma izdelana v 80-ih
in je zaradi tega že precej zastarela).
Problem prikaza rabe prostora je opazen tudi pri gozdovih, saj v prikaz niso vključena določila
zakona o gozdovih v zvezi z gozdnogospodarskimi načrti. Le-ti so namreč prostorski akti, ki
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imajo z zakonom določen status strokovne podlage za prostorsko načrtovanje (Problemska
konferenca na temo prostorskega načrtovanja, 2009).
S tehničnega vidika je problem pri prikazu rabe prostora tudi ta, da je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v nekaterih primerih (predvsem v primeru cest, ki gredo
skozi gozdove) težko določilo dejansko rabo, saj so le-to zajemali iz DOF-a (digitalnega orto
fota). Zaradi tega so tudi prikazane razlike med dejansko in plansko rabo nekoliko popačene.
Pomanjkljivost prikaza stanja gospodarske javne infrastrukture je v nedosegljivosti podatkov
in v zajemu podatkov o poteku gospodarske javne infrastrukture iz zbirnega katastra
komunalnih naprav – le grafični zaris.
Pri varstvenih režimih kulturne dediščine in ostalih varstvenih režimih je opaženo enako
odstopanje kot pri odstopanjih namenske rabe prostora, saj so varstveni režimi, prikazani na
starejših inačicah zemljiškega katastra. Enako velja za varovana območja ohranjanja narave in
območja varovanja vodnih virov, ostali podatki pa so v natančnosti TTN5.
Kljub navedenim pomanjkljivostim je prikaz stanja prostora pomembna strokovna podlaga,
namenjena predvsem občinam, ki bodo na njeni podlagi lažje in predvsem bolje izdelale svoje
občinske prostorske načrte.
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9. SUMMARY
The purpose of this undergraduate thesis is the presentation of the spatial status of the
Municipality of Ruše and the issues, concerning the presentation; the conclusion gives the
evaluation of the spatial status and environmental issues of the Municipality of Ruše.
The presentation of the spatial status (according to the Rules on land use and legal regimes
data) is more detailed (graphics to scale 1 : 5.000) and is a summary of actual and legal status
on the national and municipal level. Even though the scale used for the graphical presentation
in the thesis was smaller (map to scale 1 : 40.000), it was possible to get to the heart of the
spatial status, although the maps to larger scale offer a better and more detailed presentation.
However, this technical basis is an important factor when planning new development in a
certain area, as the presentation and analysis of the present-day status give an important piece
of information regarding the existing buildings and their connection to the existing or planned
public infrastructure. It occurs repeatedly that the constructors set a correct position of an
electric cable or a sewage pipe only when breaking or destroying it. The presentation also
provides the important data regarding the building, agricultural, wooded, water and other land,
and the regulations that are applied on these lands.
The basic purpose of the presentation of the spatial status is a description of the status of a
certain space for an individual administrative unit or a municipality.
This is the reason why in the presentation we encountered numerous difficulties from the view
of the content, the technique and also the legislation.
The key issue in the presentation of the spatial status occurred in the presentation of the space
use. The eligible use includes building, agricultural, wooded, water and other land, meanwhile
the actual use includes vineyards, fruit plantations, meadows and pastures, waters, the ground
occupied by buildings and other land etc. Due to this definition, logical reconciliation for a
graphical presentation and the balance of exploration are highly aggravated.
The next issue is the shift of certain authorities to the Ministry of Agriculture, Forestry and
Food that offered the data regarding the actual use of the space. But the Ministry has the
authority regarding only the actual land use of the agricultural and wooded land, not for the
entire land. This is the reason why liberal interpretation and spreading of the data to the whole
area is errant and inappropriate. The same situation occurs with the Register of actual
agricultural and forest land use, the data collection based on the Agriculture Act (not on the
Agricultural Land Act). According to the Article 165 of the Agritulture Act (Official Gazette
of the Republic of Slovenia No. 45/08) the law is intended to determine the actual land use as
a condition to implement measures of the agricultural policy (not the spatial planning) (this
issue was the theme on the conference Problemska konferenca na temo prostorskega
načrtovanja 2009).
A further issue is the area determination of the eligible land use that is usually determined in
the operative part of the Municipial Spatial Plan. However, without a solid basis (i.e. the
presentation of the spatial status) it is impossible to achieve a successfully development of the
new and qualitative Municipial Spatial Plan, as the presentation of the status does not include
only the content and the basis that are appropriate for the determination of the best and other
agricultural land (the categorisation of the agricultural land was mainly established in the 80’s
and is now outdated).
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The issue of the presentation of the land use may be noticed also with the wooded land,
because the presentation does not include the provision of the Forest Act regarding the forest
management plans, called also the spatial acts. Their status of a technical basis for the spatial
planning is determined by the law.
From the technical basis’ point of view, the issue with the presentation of the land use is that
in some cases (regarding mostly roads that lead through forests) the Slovene Ministry of
Agriculture, Forestry and Food had difficulties when determining the actual land use because
of the digital orthophoto basis . This is the reason why the presented differences between the
actual and the eligible land use somewhat distorted.
Another disadvantage regarding the presentation of the public infrastructure status is the
inaccessibility of the data and the lack of possibility to gather the data from the Cadastre of
public infrastructure facilities regarding the process of the public infrastructure as it is
possible to obtain only graphical data.
The same situation may be noted in the area of protection arrangement of the cultural heritage
and other protection arrangements, as they are presented in older versions of the Land
Cadastre, and the protected areas for the conservation of the nature and water resources,
however, the other data are available from Basic topographic maps to scale 1 : 5000 (TTN5).
Despite all the given disadvantages the presentation of the space status is an important
technical basis, intended mainly for municipalities. With the help of the presentation, their
municipal spatial plans will be developed faster and more qualitatively.
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