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GEOGRAFSKI ORIS OBČINE RAČE – FRAM
IZVLEČEK:
V diplomskem delu so predstavljene poglavitne naravno- in družbenogeografske značilnosti
občine Rače – Fram, ki leži na stiku ravninskega Dravskega polja in hribovitega Pohorja.
Dvojnost površja se odraža tudi v družbenogeografskih pojavih, nižinski del je pod vplivom
mariborskega urbanega območja podvržen procesu suburbanizacije. Za pohorski del so značilna
razložena naselja, kjer število prebivalstva upada ali je v stagnaciji. Z ekološkega vidika je
problematično območje Dravskega polja, kjer so nelegalna odlagališča odpadkov v preteklosti
povzročila onesnaženje podtalnice.
KLJUČNE BESEDE:
občina Rače – Fram, Dravsko polje, Pohorje, suburbanizacija, regionalna geografija, podtalnica
REGIONAL GEOGRAPHY OF RAČE-FRAM MUNICIPALITY
ABSTRACT:

The diploma thesis presents the main physical and human geography features of municipality
Rače – Fram which is situated on the contact of flat Dravsko polje and mountain Pohorje. The
duality of the landscape influencies the human settlements. The flat part is under the influence of
Maribor urban area and thus a subject of suburbanisation processes. Typical feature of the
Pohorje part is dispersed settlement, where the population growth is in stagnation of falling.
From ecological point of view, municipality´s most problematic area is Dravsko polje, where
illegal waste dumps in the past were a cause for a major underground water pollution.
KEYWORDS:
Rače – Fram Municipality, Dravsko polje plain, suburbanisation, regional geography, underground water
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1. UVOD
1.1.

Namen in cilji

Glavni cilj diplomske naloge je celovita geografska opredelitev in analiza izbranega območja
občine Rače – Fram. Gre za občino, ki je nastala v prvem krogu oblikovanja občin in današnjem
obsegu funkcionira od leta 1994. Fizičnogeografsko je zanimiva, ker gre za stik dveh
pokrajinskih enot, Dravskega polja in Pohorja. Dravsko polje je pomemben vodonosnik za širšo
okolico, pa vendar zaradi intenzivnega kmetijstva ter nelegalnega odlaganja odpadnih pesticidov
iz bližnje tovarne, sodi med najbolj onesnažene v Sloveniji. Zato je moj namen podrobneje
opisati kako je prišlo do tega onesnaženja, ter kakšne posledice so vidne danes, več kot dvajset
let po odkritju le-tega. Zanimiva so tudi druga področja hidrogeografije, zlasti obilica jezer in
ribnikov, ter preusmerjanje tekočih voda, oboje posledica človekove dejavnosti. Na ta način je
nastala tudi izgonska pokrajina, ki je bila prvič opisana ravno na tem območju. Podrobneje bom
obravnavala tudi krajinski park Rački ribniki – Požeg.
Težišče družbenogeografskega področja sem namenila prebivalstvu in poselitvi, zlasti v
korelaciji s širšim mariborskim urbanim območjem in posledicami. Na gospodarskem področju
je najpomembnejše podjetje Pinus, ki se ukvarja s proizvodnjo kemikalij. Nekoč tradicionalno
kmetijstvo se v zmanjšanem obsegu še ohranja, medtem kot je v preteklosti pomembno
lončarstvo popolnoma izginilo. Od tradicionalnih obrti je nadgradnjo in stik s sodobnimi
potrebami obdržalo oljarstvo. Vse pomembnejši pa postaja tudi turizem, zlasti »poročni« in
kmečki turizem.
Diplomska naloga je sestavljena iz štirih tematskih poglavij, v prvem, naslovljenem »Splošne
značilnosti občine«, obravnavam glavne značilnosti lokalne samouprave, od zgodovinskega
razvoja, ki je pripeljal do formiranja današnje občine, ter aktualnih dogodkov, kot je težnja KS
Fram po odcepitvi od skupne občine. Drugo poglavje je namenjeno fizičnogeografskim
značilnostim občine, s podpoglavji o geološkem razvoju, površju, vodovju, podnebju, prstem,
biosferi. Poglavje zaključuje opredelitv pokrajinsko ekoloških con. Sledi posebno poglavje o
varstvu okolja, saj je območje občine Rače – Fram zelo ranljivo, zlasti na prodnati ravnini, ki je
hkrati vodonosnik in kmetijska površina. Najbolj kritično področje je tako varstvo voda in
nelegalna odlagališča odpadkov, zlasti nevarnih pesticidov v opuščene gramozne jame.
Četrto, zadnje poglavje, je namenjeno družbenogeografskim značilnostim. Podrobno sem
analizirala značilnosti prebivalstva in poselitve, ter pri tem opredelila proces suburbanizacije v
navezavi z mariborskim urbanim območjem, ter prostorski razvoj občine, današnji in bodoči. V
nadaljnih podpoglavjih obravnavam še ekonomsko geografsko področje - gospodarstvo občine,
ki danes temelji zlasti na storitvenih dejavnostih, z dvema večjima izjemama, kemično industijo
v Račah in oljarnah v Framu. Poseben poudarek sem namenila turizmu, kot novonastajajoči
dejavnosti, ter vlogi prometnih povezav.
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1.2.

Metodologija dela

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila kombinacijo različnih metod kabinetnega in
terenskega dela.
Začela sem z analizo obstoječe literature, ki je segala od splošnih pregledov, npr. Dravskega
polja do ozko strokovnih člankov. Pregled literature in virov je danes olajšan tudi zaradi
digitalizacije le-teh, saj so številni podatki dostopni preko svetovnega spleta. Pri virih mi je bil
tako v veliko pomoč Atlas okolja – spletna zbirka MOP s številnimi specialnimi kartami. Veliko
sem uporabljala tudi spletno stran Urada RS za statistiko, kjer so zbrani praktično vsi statistični
podatki, vključno z vsemi dosedanjimi popisi. Njihove aplikacije omogočajo analizo, ki jo lahko
popolnoma prilagodiš svojim potrebam, kot je bilo npr. v mojem primeru iskanje statističnih
podatkov na ravni občine. Pomembne spletne zbirke, ki so dostopne na spletu so tudi popis
rastlinskih združb, geološke karte in Franciscejski kataster.
Pregled literature je pokazal, da so posamezna področja že zelo dobro raziskana, npr. Krajinski
park Rački ribniki – Požeg , izgonska pokrajina (Baš, Pak). Slabše obdelana je ekonomska
geografija, zlasti stanje gospodarstva v zadnjih desetletjih. Zdi se, kot da pri raziskovanju
Dravskega polja geografi ne najdejo več prave motivacije oz. se posvečajo le posameznim ožjim
področjem in tudi območjem. V svoji nalogi sem obravnavano občino želela prikazati tudi v
odnosu do širšega območja, bodisi pri pomenu podtalnice za naselja na celotnem zgornjem
Dravskem polju bodisi pri procesu suburbanizacije in njeni povezavi z mestom Maribor.
Večino kart sem izdelala na osnovi kart Atlasa okolja, ki sem jih obdelala in prilagodila svojemu
namenu. Uporabila sem tudi arhivsko gradivo – karte Franciscejskega katastra. Statistični
podatki so mi služili kot podlaga za izdelavo različnih vrst grafov.
Pomembno je bilo tudi terensko delo, čeprav sem občino poznala že od prej, sem jo tokrat
gledala z geografskimi očmi in tako odkrila nov pogled na občino. Za namen naloge sem
fotografirala več motivov, ki sem jih smiselno vključila med besedilo. Na terenu sem opravila
tudi več pogovorov z domačini in odgovornimi osebami za določena področja.
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2. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBČINE
2.1.

Lega in položaj v Sloveniji

Občina Rače-Fram leži v severovzodni Sloveniji, južno od drugega največjega slovenskega
mesta, Maribora, na stiku med ravninskim Dravskim poljem in hribovitim Pohorjem. Meji na pet
občin: na severu z občinama Hoče – Slivnica in Miklavž na Dravskem polju, kjer se stikajo kar
štiri občine. Na vzhodu jo obdaja občina Starše, na jugu občina Kidričevo, najdaljšo mejo ima z
občino Slovenska Bistrica na zahodu.

SLIKA 1 Položaj občine Rače-Fram v Sloveniji
Vir: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Občina Rače Fram je bila ustanovljena leta 1994 ob reogranizaciji nekdanje občine Maribor –
Tezno. Obsega 51,2 km2 in ima 6510 prebivalcev1 in je sestavljena iz dveh krajevnih skupnosti.
Občinsko središče je naselje Rače, sicer pa je v občini 13 naselij:
KS FRAM: Fram, Morje, Kopivnik, Ranče, Planica, Loka pri Framu, Ješenca, Požeg
KS RAČE: Rače, Brezula, Podova, Spodnja in Zgornja Gorica

1

Podatek za 1. polovico leta 2008
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SLIKA 2 Zemljevid Občine Rače-Fram z označenimi naselji
Vir: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Zakon o lokalni samoupravi določa, da je ime občine lahko sestavljeno iz imen več naselij v
občini; tako je dvojnost obravnavane občine vidna že iz imena.2 Z zakonom so določeni tudi
kriteriji, ki jih mora izpolnjevati občina in sicer mora:
-

imeti popolno osnovno šolo, zdravstveni dom ali zdravstveno postajo, knjižnico (splošno
ali šolsko)
biti komunalno opremljena (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
oskrba z električno energijo)
poštne storitve;
prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti
imeti najmanj 5000 prebivalcev

Občina Rače-Fram ima dve popolni osnovni šoli, OŠ Rače (299 učencev, 16 oddelkov) in OŠ
Fram (217 učencev, 11 oddelkov). V Račah in v Framu sta zdravstveni postaji s splošno
ambulanto in patronažno službo. V občini ni splošne knjižnice, temveč jo obiskuje bibliobus
(potujoča knjižnica) Mariborske knjižnice. Le-ta ima do leta 2010 v načrtu odprtje vsaj dveh
krajevnih knjižnic v občinah, ki jih danes obiskuje le bibliobus (Strateški načrt Mariborske
knjižnice) V šolah delujeta šolski knjižnici. Prav tako ima dve pošti, Rače (poštna številka 2327)
in Fram (poštna številka 2313). Komunalna opremljenost je deloma še v izgradnji, sicer pa
2

Dvojna imena občin so še npr. sosednja občina Hoče-Slivnica, pa Dobrova-Polhov Gradec, Hrpelje-Kozina, Miren Kostanjevica, Gorenja vasPoljane, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.
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zadovoljiva. Občina izpolnjuje tudi ostale kriterije iz Zakona o lokalni samoupravi. Naselje Rače
ima svoj ulični sistem, težnje so, da bi se le- ta uvedel tudi v Framu, ki se je v zadnjih desetletjih
močno razširil.
Leta 2009 se je ponovno pojavila težnja KS Fram po odcepitvi od skupne občine Rače – Fram.
Predlog je trenutno v uradnih postopkih, obravnaval pa ga je tudi že občinski svet.

2.2.

Občinski simboli

Občinska simbola, grb in zastavo, so izdelali v podjetju Heraldika d.o.o. na podlagi uveljavljenih
mednarodnih standardov heraldike in veksilogije.
V grbu občine Rače-Fram sta upodobljena srebrna graščina in zlati
grozd z desetimi jagodami. Graščino oklepata vogalna stolpa,
osrednji trakt pa nad vhodom poudarja napuščni stolpič. Pod
obokom grajskega vhoda visi grozd z desetimi jagodami.
Simbolno graščina predstavlja rački grad oz. kraj Rače, grozd pa
pa simbolizira vinogradniško tradicijo, ki se ohranja na pohorskih
obronkih, oz. območje Frama.

SLIKA 3 Grb občine Rače-Fram
Vir: http://www.heraldika.si/SLO-G-obcine.php
Občinska zastava je bela z zelenim poljem na sredini, na katerem je atribut občinskega grba tj.
bela graščina z zlato streho in zlati grozd pred vhodom vanjo.

SLIKA 4 Zastava občine Rače-Fram
Vir: http://www.heraldika.si/SLO-G-obcine.php
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2.3.

Zgodovinski pregled lokalne samouprave na območju občine Rače – Fram

Občina kot upravna oblika je nastala na našem ozemlju po marčni revoluciji v letih 1849-1850,
ko so v Avstriji odpravili fevdalni red in so namesto patrimonialnih gospostev vpeljali občino
»kot temelj svobodne države«. Nove občine so oblikovali iz starih vaških sosesk (srenj) in žup in
je njihovo ozemlje praviloma obsegalo eno ali (le izjemoma) več katastrskih občin, v praksi pa
vas in bližnje zaselke. Občine so bile praviloma majhne in so štele nekaj 100 prebivalcev. Na
ozemlju Slovenije jih je bilo skupaj 1269. Vendar je bilo med njimi tudi nekaj mest, ki so imela
poseben položaj in so bila znatno večja.

SLIKA 5 Upravna razdelitev leta 1850
Vir: Bračič, 1978, str. 292
Že med obema svetovnima vojnama so se začele oblasti ukvarjati z reformo občin, predvsem v
smislu njihovega združevanja in večanja. Že takrat so postavili spodnjo mejo 3000 prebivalcev.
Rače in Fram sta bila v tem obdobju sedeža občin. Skupaj je bil njun obseg precej večji kot je
današnja Občina Rače – Fram. Občina Fram je tedaj imela 2690 prebivalcev in je obsegala
naselja: Fram, Ješenca, Kopivnik, Loka, Morje, Planica, Polana, Požeg, Ranče in Slivniško
Pohorje. Občina Rače je štela 3436 prebivalcev in obsegala kraje: Brezula, Brunšvik, Gorica,
Podova, Prepolje, Rače, Marjeta na Dravskem polju in Trniče.
Takoj po koncu 2. svetovne vojne so ozemlje Slovenije razdelili na t.i. krajevne ljudske odbore.
Območje današnje občine Rače – Fram je obsegalo sledeče odbore: Loka – Gradišče, Kopivnik,
Morje, Fram, Ješenca, Rače, Podova in Gorica. Leta 1946 je prišlo do manjših popravkov, takrat
so npr. združili odbora Loka – Gradišče in Kopivnik. Po opustitvi krajevnih ljudskih odborov, ki
so nastali kot rezultat revolucije med leti 1945-52 in so v marsičem spominjali po svoji
majhnosti in slabi opremljenosti na kasnejše krajevne skupnosti, so leta 1952 oblasti znova
vpeljale občine, vendar ne za dolgo. Na območju velike občine Maribor je bilo takrat
oblikovanih 19 občin, med drugim tudi občini Rače in Fram.
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SLIKA 6 Občine – komune, stanje leta 1955
Vir: Bračič, 1983, str. 235
Že leta 1955 so jih začele združevati (formirana občina Rače), leta 1958 pa so vpeljale
komunalni sistem in z njim tudi velike občine. V 70-ih letih so začeli vpeljevati krajevne
skupnosti kot nekakšne korektorje prevelike centralizacije in zbirokratiziranosti. Od leta 1965 do
leta 1994 je bilo v Sloveniji samo od 60 do 65 občin. Območje današnje občine Rače – Fram je
spadalo pod občino Maribor – Tezno. Povprečna slovenska občina je imela več kot 30.000
prebivalcev in je obsegala več kot 300 kvadratnih kilometrov. 21. decembra 1993 je bil sprejet
zakon o lokalni samoupravi, ki je opredeljeval reformo lokalne samouprave v samostojni
Sloveniji. Sledila je izvedba posvetovalnih referendumov ter ustanovitev 11 mestnih občin ter
136 običajnih občin. V tej fazi je bila oblikovana tudi Občina Rače – Fram. Danes je v Sloveniji
skupaj 210 občin. Občina Rače – Fram danes obsega 51,2 km2 in je po velikosti na 131. mestu
med slovenskimi občinami.
Letos marca je bil v Državni zbor RS vložen predlog za ustanovitev nove občine Fram. Prve
težnje po odcepitvi Frama so se sicer pojavile že konec 90. let. Glavni povod je, kot kaže,
neenakomerna razporeditev proračunskih sredstev in s tem povezano stagniranje naselij v
krajevni skupnosti Fram. Krajevna skupnost Fram sicer izpolnjuje vse pogoje za občino, razen
števila prebivalcev, saj le – to ne presega 5000. V obrazložitvi vloženi v državni zbor, navajajo,
da “ bo Občina Fram zaokrožena geografska in družbena celota s skupnimi interesi in potrebami
prebivalcev ter s skupnimi cilji za hitrejši razvoj in ugodnimi pogoji za delovanje in izboljšanje
življenjskih
pogojev
občanov.”3
Če bo predlog sprejet, se bo o oblikovanju nove občine odločalo na referendumu.
Ta kratki pregled upravnih reform in razdelitev slovenskega ozemlja kaže, da je obseg območja
današnje občine Rače – Fram neposredni naslednik razdelitev vse od sredine 19. stoletja naprej.
Največji obseg sta imeli občini Rače in Fram v obdobju med obema svetovnima vojnoma, ko sta
vključevali še naselja: Slivniško Pohorje, Brunšvik, Prepolje, Marjeta na Dravskem polju in
3

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&vt=40&sb=0&mandate=-1&unid=PA|40134D06F4745A9FC1257582004CBB2D&showdoc=1
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Trniče. Kasneje je bil obseg podoben današnjemu, le da je vključeval tudi naselje Brunšvik, ki je
tradicionalno vezano na naselje Rače.
Ali se bo občina v prihodnosti razdelila na dva dela, bo kmalu znano. Čeprav oba, Rače in Fram,
izpolnjujeta vse pogoje za samostojno občino, razen pogoja o številu prebivalstva, ki naj bi
presegalo 5000, v trenutni situaciji razdelitev ni smiselna. Menim sicer, da bi oba dela lahko
funkcionirala kot samostojni občini, vendar pa je pri tem odločilna politika države na področju
lokalne samouprave – ali bo dopustila nadaljnje drobitev občin, ali pa se raje usmerila v
formiranje pokrajin? Po mojem mnenju je formiranje manjših občin smiselno le v povezavi z
vzpostavitvijo sistema pokrajin, ki bi deloval kot vmesni člen med lokalnimi skupnostmi –
občinami in državo.
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3. FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS OBČINE
3.1.

Geološki razvoj

Dravsko polje je tektonska depresija, ki je nastala z ugrezanjem ob prelomih v pliocenu in
predstavlja poleg Ptujskega, Murskega in Apaškega polja eno od tektonskih udorin v SV
Sloveniji. Nastala je v zgornjem pliocenu in sicer ob Framskem prelomu, ki na zahodu
predstavlja ločnico med Dravskim poljem in Pohorjem. V pliocenu in kvartarju je Drava tukaj
ustvarila vršaj z nad 30 m debelimi plastmi silikatnega proda in peska. Vanj je kasneje vrezala
svojo strugo in terase. Danes so vidne 4 terase, na robovih katerih so se razvila naselja, njihova
višina se spušča proti jugovzhodu. Pogoste so gramoznice, ki jih je po opustitvi zalila voda.
Površina holocenske ravnice je majhna. Posebnost je izgonska pokrajina na zahodnem delu
vršaja, kamor so pohorski potoki nanesli debele sloje ilovice, gline in peska.
Na območju občine Rače-Fram se stikata dve veliki tektonski enoti: Vzhodne Alpe, ki jih
predstavljajo obronki Pohorja v zahodnem delu ter Panonski bazen, del katerega je Dravsko
polje. Vzhodne Alpe povečini sestavljajo magmatske in metamorfne kamnine, ki proti vzhodu
tonejo pod mlade terciarne sedimente Panonskega bazena.
Ravninski del občine predstavljajo nanosi kvartarne in pliokvartarne starosti. Skrajni vzhodni del
obsega rečno teraso, ki jo sestavljajo prodnati nanosi reke Drave. Tukaj je tudi prodna jama,
gramoznica. Zahodno od črte Rače-Brezula-Gorica pa najdemo že peščeno glino, hkrati pa sta v
tem delu tudi večji območji barjanskih sedimentov, melja in gline. Skrajni zahodni del
ravninskega dela, tik preden se ozemlje začenja vzpenjati, predstavlja deluvij in pliokvartarni
nanosi peska, peščene gline in glinastega proda. Glina je služila kot podlaga za razvoj lončarstva
v Račah.
Na področju pridobivanja mineralnih rudnin je gospodarsko pomembno pridobivanje gramoza.
Nekatere gramoznice so že opuščene, druge pa se širijo, saj so zaradi gradnje avtocest potrebe po
gramozu velike. Načrtovana je razširitev največje gramoznice Rače, ki ima ocenjeno kapaciteto
750 000 km3 in bi zadoščala povpraševanju za naslednjih pet let (Prostorski plan, 2004)
Vzpeti del Občine pripada Pohorski tektonski enoti in ga sestavlja geološka podlaga t.i.
metamorfnega kompleksa. Prevladuje muskovitno-biotitov gnajs s posameznimi lečami drugih
metamorfnih kamnin, npr. marmorja, kvarcita, amfibolita, eklogita, levkokratnega gnajsa ter
diafrotita. Na geološki karti je označeno tudi nahajališče bakra, cinka in svinca južno od Planice.
Seizmološka karta SFR Jugoslavije za povratno dobo 100 let uvršča ozemlje občine Rače-Fram v
območje 6. stopnje potresne ogroženosti po MCS lestvici. V skladu s Seizmološko karto SFRJ za
povratno dobo 500 let pa sodi ozemlje občine Rače-Fram v območje 7. stopnje potresne
ogroženosti po MCS lestvici (Prostorski plan, 2004)
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SLIKA 7 Geološka karta občine Rače – Fram
Vir: Osnovna geološka karta, list Maribor Leibnitz, URL: http://kalcedon.geozs.si/website/OGK100/viewer.htm
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Kot posebnost pohorskega dela naj omenim še zanimiv kraški pojav, manjšo jamo, ki je nastala v
leči marmorja. Vešnerjeva jama (im. tudi Luknja pri Naceku) leži v bližini Planice in je zaradi
nastanka v marmorju edinstvena v Sloveniji, ter tako zaščitena kot naravna vrednota državnega
pomena.

SLIKA 8 Skica Vešnerjeve jame
Vir: Novak, 1974, str. 62

Gre za manjšo kraško jamo oz. brezno globoko 10 m. Jama je bogato zasigana; v njej se je
izoblikoval tudi manjši kapniški steber. Razpokani marmor in brezno odvajata vodo v 100 m
oddaljeni izdatni kraški izvir, ki se po 1 km pojavi kot potok Brunik.

SLIKA 9 Vešnerjeva jama
Vir: Zavod RS za varstvo narave (tabla Vešnaverjeva jama)
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3.2.

Reliefne enote

V občini Rače Fram sta dve večji reliefni enoti, hribovito Pohorje in ravninsko Dravsko polje.
Povprečna nadmorska višina je 369 m, povprečni naklon pa 7,1°. Najvišja točka v občini je 923
m na skrajnem zahodnem delu občine, najnižja pa 248 m na jugovzhodnem delu. Nadmorska
višina občine pada od zahoda proti vzhodu.

SLIKA 10 Digitalni model reliefa
Vir: Interaktivna karta Slovenije z zbirkami ZRC SAZU – zbirka Digitalni model višin InSAR
25 m
3.2.1.

Dravsko polje

Dravsko polje je velika nižina, ki je nastala ob reki Dravi. Na severu meji na Slovenske Gorice,
na jugu na Dravinjske gorice in Haloze na zahodu pa ga omejuje Pohorje. Proti vzhodu se
nadaljuje v Ptujsko polje, ki ga nekateri obravnavajo še kot del Dravskega oz. je bilo
uveljavljeno tudi skupno ime Dravsko-Ptujsko polje. Toponomija posameznih delov polja se z
leti spreminja – Melik govori o Zgornjem in Spodnjem Dravskem polju. Nižino sestavljajo
obsežne prodnate nasipine reke Drave, na zahodnem obrobju pa se pojavljajo tudi glinasti in
ilovnati nanosi pohorskih potokov.
Anton Melik (1957) je glede na fizičnogeografske značilnosti Dravskega polja, opredelil
naslednje enote:
• Aluvialna ravnica ob Dravi
• Ormoška ravan in Ormoška Dobrava
• Spodnje Dravsko polje
• Zgornje Dravsko polje
• Čreti
• Pokrajina izgonov
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Po tej delitvi spada nižinsko območje občine Rače – Fram delno pod Zgornje Dravsko polje, in delno pod
t.i. pokrajino izgonov.

Mavricij Zgonik (1937) pa deli Dravsko polje na štiri enote:
Dravski vršaj se v obliki pahljače širi proti južnemu delu polja; sestavlja ga več teras, ki pa niso
zelo izrazite; ker gre za manj rodovitno prst tu uspeva gozd;
Dravska terasa je najbolj jasno določena terasa, tik ob strugi reke Drave; je gosto poseljen del z
razvitim poljedelstvom
Aluvialni svet je geološko najmlajša enota in ga sestavljajo aluvialne terase; tu prevladujejo
travniki, jelševje in vrbje; zaradi vlažnosti območje ni primerno za poselitev
Čreti in izgone najdemo ob stiku s Pohorjem; gre za močvirnata območja: južnood Pragerskega
so čreti, severno pa izgoni; prevladujejo travniki
Nižinsko območje občine obsega 1. in 4. enoto, torej dravski vršaj in izgone.
3.2.2.

Pohorje

Pohorje je poleg Kozjaka edino slovensko hribovje, ki ga sestavljajo magmatske in metamorfne
kamnine. Osrednji del je planotast, površje je mokrotno in pokrito z barji. Na obravnavano
območje občine Rače – Fram segajo vzhodni obronki Pohorja, ki tonejo pod terciarne usedline
Dravskega polja. S Pohorja pritekajo na ravnino številni potoki, ki so bili nekoč odločilnega
pomena za vodno oskrbo ljudi in namakanje poljskih površin ter tudi za gospodarsko izrabo številni mlini in žage. Najbolj izraziti sta dolini Framskega potoka in potoka Brunika, ki se južno
od Loke pri Framu izliva v Polskavo. Za ta del Pohorja se uporablja tudi splošno ime
Podpohorske gorice. Posamezni deli pa imajo še krajevna poimenovanja, ki jih sicer večinoma
ne najdemo na topografskih kartah (npr. Hočko, Slivniško, Mariborsko Pohorje). Tako se za
obravnavani del Pohorja v občini Rače – Fram uveljavlja ime Framsko Pohorje.

3.3.

Vodne razmere

Geografska dvojnost obravnavanega območja Občine Rače-Fram se kaže tudi v hidrografski
mreži. S Pohorja pritekajo na Dravsko polje številni potoki, ki s seboj nosijo glinaste sedimente.
Le-ti se na ravnini odlagajo in potoki tečejo po svojih sedimentih, ko pa enkrat pritečejo na
prodnat svet, večinoma poniknejo. Na območju vododržnih glinastih sedimentov na skrajnem
zahodnem delu Dravskega polja najdemo tako tudi številna jezera, ki so večinoma nastala, ko je
voda zalila nekdanje glinokope. Na skrajnem vzhodnem delu Občine, ki obsega osrednji prodnati
del Dravskega polja ni površinskih vodotokov. Je pa to območje zelo bogat vodonosnik, ki s
pitno vodo oskrbuje širše območje, vključno z Mariborom.
3.3.1.

Stoječe vode

Med stoječimi vodami so za območje Dravskega polja najbolj značilna jezera antopogenega
nastanka, ki so nastala kot posledica opuščanja glinokopov na zahodnem obrobju polja in
opuščanja gramoznic na prodnatih delih Dravskega polja. V občini Rače Fram se nahajajo jezera,
ki so nastala, ko je opuščene glinokopne jame zalila voda. Skupaj je v občini 18 večjih in
manjših jezer. Večina izmed njih se nahaja južno od naselja Rače in so del obsežnega
krajinskega parka Rački ribniki – Požeg. V bližini naselja sta še Framska ribnika. V
kartografskih virih 16. stoletja je v okolici gradu Rače (Kranichsfeld) izpričanih 8 ribnikov.
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Večina sedanjih ribnikov takrat še ni obstajala, najbolj verjetno se zdi, da so že obstajali Turnovi
ribniki v Rački goši, ki veljajo za najstarejše v okolici. (Krajinski park, 1999, str. 12)
Skupina šestih pretočnih jezer JZ od Rač, imenovana Rački ribniki, je nastala na Framskem
potoku. Tako kot večina jezer na tem območju so tudi ti ribniki najverjetneje delo človeških rok.
Za gojenje rib so jih uporabljali lastniki bližnjega gradu že v 19. stoletju. (Firbas, 2001, str. 249).
Prvo znano upodobitev najdemo na Franciscejskem katastru, ki je nastal leta 1825, kjer sta
označena 2 ribnika, večji Veliki ribnik (beim Großem Teich) in južno od njega manjši »Tomažev
ribnik« (Thomas Teich).

SLIKA 11 Veliki in Mali ribnik na Franciscejskem katastrskem zemljevidu
Vir: Franciscejski kataster
Danes je Račkih ribnikov šest, s skupno površino 34 ha. Uporabljajo se za intenzivno gojenje
krapov (Firbas,2001, str. 249), upravlja jih Ribiška družina Maribor in so del krajinskega parka
Rački ribniki-Požeg.
Skupino Račkih ribnikov sestavljajo:
- Veliki ribnik, ki meri 20 ha,
- Gajič, ki je najmlajši po nastanku in meri 8,5 ha
- Mali ribnik, ki ga od Velikega loči le nasip in ima površino 4,5 ha (nekdanji »Tomažev
ribnik«)
trije manjši ribniki, ki niso posebej poimenovani
Naslednja skupina treh ribnikov, t.i. Turnovi ribniki, leži sredi gozda Račka goša in je prav tako
vključena v krajinski park. Ribniki so pretočni in so nastali v opuščenih glinokopnih jamah
(Firbas, 2001). Po vrsti si od zahoda proti vzhodu sledijo: Turntajh (Turntajht), ki je največji,
Srednji ribnik in Špic. Veljajo za najstarejše ribnike daleč naokoli (Krajinski park, 1999, str. 12),
samo ime z besedno osnovo turn (= grad) nakazuje, da so bili v lasti plemičev z račkega gradu.

18

SLIKA 12 Turnovi ribniki v Rački goši
Akumulacija Požeg je velik vodni zadrževalnik, dolg 1900 m in širok 500 m zgrajen konc 70ih
let prejšnjega stoletja. Osnovna ojezeritev meri 35 ha, maksimalna površina akumulacije pa meri
74 ha. (Krajinski park, 1999, str. 12). Zgrajen je bil na potoku Reka in je namenjen zadrževanju
visokih voda Framskega in Morskega potoka, bogatenju nizkih voda in namakanju kmetijskih
površin. V bližini sta še dva manjša ribnika, skupaj se skupina imenuje Škorčevi ribniki.

SLIKA 13 Trije ribniki JV od Požega
Vir: Franciscejski kataster
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Grajevniški ribniki so štirje in ležijo zahodno od Zgornje Gorice, na robu dravske rečne terase.
Tudi ti so nastali v opuščenih glinokopnih jamah, kjer so pred približo 30. leti prenehali kopati
glino. En ribnik je gojitveni, dva sta lovna, v katera vlagajo krape, četrti pa je ozimovalni ribnik.
Framska ribnika - Cigonca ležita v izteku Framskega potoka in sta prav tako nastala v
glinokopnih jamah, ki so jih opustili pred 40. leti.
Na aktualnih zemljevidih je označen tudi Mešlov ribnik v središču Rač, ki pa je danes zasut.
Tudi nastanek tega, nekoč velikega jezera, je povezan s kopanjem gline. Še v 19. stoletju je
obstajal obsežen Opekarski ribnik (Ziegel Teich), severno od bencinske črpalke v središču Rač
– današnja lokacija Žabnik.

SLIKA 14 Opekarski ribnik (Ziegel Teich) zahodno od središča Rač
Vir: Franciscejski kataster
3.3.2.

Tekoče vode

Glavni vodotok Dravskega polja je reka Drava, ki po slovenskem ozemlju najprej teče po ozki
dolini med Pohorjem in Kozjakom, pri Mariboru se dolina izteče, tako da je reka v preteklosti tu
odložila orgomno fluvialnega materiala, ki danes tvori obsežno prodnato nasipino. Smer rečnega
toka se iz smeri Z – V v dolini, obrne proti JV. Večino Dravskega polja sestavljajo globoki
vodonosni prodnati nanosi, tako da zaradi prepustnosti le-teh tukaj ni površinskih vodotokov. Na
reki Dravi je več hidroelekrarn, ki vplivajo na spremembo naravnega rečnega režima, saj le-ta
sedaj v veliki meri odvisen od človeka. Drava je energetko najpomembnejša slovenska reka,4 v
zgornjem toku je šest HE (Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala, Mariborski otok), na
Dravsko-Ptujskem polju pa še dve, Zlatoličje in Formin.

4

http://www.dem.si/slo/
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Sicer je za Dravo, ki izvira v italijanskih Alpah, značilen omiljen snežni režim, kar pomeni da so
najvišje vode pozno spomladi, maja in junija, najnižje pa pozimi, februarja ali januarja. Zaradi
padavin se pojavlja še drugi maksimum in sicer oktobra in novembra. Ponekod je vodni režim
Drave opredeljen tudi kot fluvioglacialni, saj so junijski maksimum povezan s taljenjem
ledenikov (http://www.dem.si/slo/vsozvocjuznaravo/dravavsloveniji ).
Vodna mreža se je oblikovala na zahodnem delu polja, kjer so potoki s Pohorja s seboj prinesli
glinasto-ilovnate nanose. Večina teh potokov potem ko pritečejo na prodnati del polja presahne.
Za njih je značilen snežno-dežni režim z dvema maksimuma in dvema minimuma:
1. Primarni maksimum je spomladi, sekundarni pa novembra in je posledica frontalnih
padavin in evapotranspiracije.
2. Primarni minimum nastopi decembra in traja do marca ter je posledica snežne retinence;
sekundarni minimum je v poletnih mesecih. (Žiberna, 1999, str. 24)
S Pohorja priteče na Dravsko polje več manjših potokov, ki jih je človek že zgodaj gospodarsko
izkoriščal. V zgornjem toku za mline, v spodnjem pa za namakanje poljskih površin na
poroznem Dravskem polju. V tem delu gre za t.i. izgone, ki jih kot specifične za to območje
obravnavam v posebnem poglavju v nadaljevanju. Potoki so poimenovani po naselju iz katerega
pritečejo, zaradi umetnih delitev vodotokov pa je poimenovanje manjših krakov topografsko
nepoenoteno in zato nastaja zmeda pri opisu, kar lepo prikazuje spodnji zemljevid:

SLIKA 15 Številne pohorske potoke so na ravnini za namene kmetijstva še dodatno
razcepili in tako je zmeda pri poimenovanju popolna
Vir: Atlas okolja
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V nadaljevanju sledi poskus opredelitve glavnih vodotok v občini Rače – Fram, imena so
povzeta po uradnih topografskih kartah.
• Rački potok je najsevernejši vodotok v občini; po njem delno poteka meja z občino
Hoče – Slivnica. Po združitvi z Rančkim potokom in delom Framskega potoka je na
kartah označen kot Rakitovec in teče mimo Račkih ribnikov proti jugu. Bolj uveljavljeno
je ime Rački potok. Vzhodno od Račkega potoka teče v isti južni smeri še en vodotok, ki
se na kartah imenuje Framski potok.
• Rančki potok je krajši pohorski vodotok, ki se združi z Račkim potokom in delom
Framskega potoka.
• Framski potok (tudi Framščica) priteče s Pohorja in se v naselju Fram razcepi na dva
dela. Potok je zaščiten kot hidrološki naravni spomenik, njegova posebnost je 12 m visok
slap. V preteklosti so potok izkoriščali v gospodarske namene – v pohorskem delu so
njegovo moč izkoriščali številni mlini, žage in oljarne, na ravnini pa so njegovo vodo
uporabljali za namakanje sušnih kmetijskih površin na prodnati podlagi. Danes je potok v
spodnjem delu reguliran in teče po betonski strugi skozi celotno naselje Fram. Po
glavnem razcepu v Framu teče del vode naprej kot Rački potok, drugi del pa po naravni
strugi, pod imenom Reka, proti jugovzhodu.

SLIKA 16 Regulirana struga Framskega potoka v središču naselja Fram
Foto: Maja Zupančič, 2009
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•

Brezovec izvira nad Loko, pri Morju se združi z južnim krakom Framskega potoka in
Morskega potoka imenuje Reka, ki teče nato preko akumulacije Požeg in naprej v smeri
JV.

SLIKA 17 Izgon Reke med Ješenco in Požegom, ki teče prozi akumucacijskemu jezeru
Požeg, v ozadju Peklarska goša
Foto: Maja Zupančič, 2009
•
•
•

Črnec je manjši razvejan vodotok na skrajnem jugu občine
Brunik izvira severovzhodno od Planice in teče po severozahodnem pohorskem delu
občine (tudi skozi Loko) in se izliva v Polskavski potok. Nekoč je na njem delovalo
okrog 15 mlinov.
Morski potok teče po delu južne občinske meje in se nato združi z Brezovcem.

SLIKA 18 Hidrografska mreža v občini Rače – Fram je zelo razgibana
Vir: Atlas okolja
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3.3.3.

Podtalnica

Dravska kotlina sodi med največja vodna telesa podzemne vode v Sloveniji. V njenem okviru
ločimo štiri vodonosne sisteme, mdr. Dravsko polje z istoimenskim vodonosnikom. Gre za zelo
bogat vodonosnik pomemben za vodno oskrbo širše okolice in velja za enega največjih vodnih
virov v Sloveniji, saj naj bi bil po nekaterih ocenah potencial podtalnice okoli 3 m3/s (Žiberna,
1999, str. 25).

SLIKA 19 Telesa podzemnih voda v Sloveniji

Prodni vodonosnik na Dravskem polju lahko delimo v tri hidrogeološke enote (Žlebnik, 1982).
Občina Rače – Fram spada v celoti v 3. hidrogeološko enoto, ki zajema hribovito zaledje
Rančkega potoka ter osrednji del dravske ravnine od obrobja Pohorja na zahodu, do Drave na
severozahodu in Reke in Polskave na jugu. Vodonosnik se napaja z ponikovanjem pohorskih
potokov in z infiltracijo padavin. Podtalnica odteka od zahoda proti vzhodu. Vodonosna plast je
različnih debelin, najtanjša je pri Račah, kjer je debela manj kot sedem metrov, najdebelejša pa
pri Šikolah, južno od Rač, kjer je veliko črpališče iz katerega se oskrbuje tudi tretjina
gospodinjstev občine Rače – Fram.
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SLIKA 20 Pregledna hidrogeološka karta Dravskega polja
Vir: Žlebnik,1982, str.163
Dravsko polje je glede na prevladujoči tip poroznosti vodonosnik medzrnske poroznosti.
Značilna je visoka podtalnica, kar v kombinaciji z intenzivnim poljedelstvom prinaša tudi
problem kontaminiranja le-te, zlasti s fitofarmacevtskimi sredstvi, zato je opredeljen za
vodonosnik visoke ranljivosti.
3.3.4.

Izgoni

Najbolj celostno je problematiko izgonov oz. izgonske pokrajine, kot imenujemo tip površja na
stiku Pohorja in Dravskega polja, raziskal Franjo Baš že leta 1937, od geografov pa kasneje še
Mirko Pak.
V slovenski geografski terminologiji se izraz izgon uporablja v dveh pomenih. V geomorfologiji
je to »z nasipom zavarovana struga z dnom, ki je zaradi čiščenja, odmetavanja naplavine
dvignjeno nad okolico« oz. »nastajajoči vršaj, na katerem je človek s poglabljanjem struge in
nasipavanjem gradiva na obeh bregovih povzročil, da vodotok teče višje od okolice«. Drugi
pomen pa sega na področje agrarne geografije, t.j. izgon je »ljudski izraz za pot, ki je iz vasi
vodila na gmajno, travnik ali njivo na obrobju naselja
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Pri izgonih gre torej za preoblikovanje vodotokov tako, da le-ti služijo namakanju kmetijskih
površin, to pa se doseže z razdelitvijo in preusmerjanjem. Ta proces se je na Dravskem polju
začel zelo zgodaj v zgodovini, najverjetneje segajo prvi poskusi že v antično dobo. Baš je
namreč prepričan, da gre pri t.i. rimskem vodovodu, ki naj bi s pohorsko vodo oskrboval mesto
Ptuj, dejansko za izgon in ne vodovod. Kot glavna argumenta navaja dejstvi, da je bilo pitno
vodo za Ptuj mogoče pridobivati bliže mestu, ter da naj bi bila kapaciteta vodovoda s Pohorja
veliko premajhna za oskrbo celotnega mesta.
Kot opisuje Baš, je bistvo dravskopoljskega vodnega gospodarstva, da odvaja preobilico vode s
Pohorja na suhe prodnate dele – namakanje ter da v deževnih obdobjih odvaja vodo z glinaste
podlage, kjer bi sicer povzočala poplave – varstvo pred poplavami. Za izgonske struge je
značilno, da tečejo po lastnih glinastih nanosih, višje od ostalega terena. Pomembno je redno
vzdrževanje, zlasti čisščenje struge. V strugah so bile postavljenezapornice (záprnice), ki so
zajezile vodo tako, da je odtekala skozi spušavnik v napajalnik.

SLIKA 21 Delitev Framskega potoka v Rački potok in Reko
Vir: Baš, 1937, priloga sl.6
Vzpostavljen je bil kompleksen sistem, ki je določal kdaj in za koliko časa se namaka posamezno
območje. Baš navaj primer, da potrebujejo vaščani Frama za napojitev enega orala travnika 1 – 2
uri časa, medtem ko potrebujejo v Račah za isto površino že 3-4 ure. Prodnate površine med
Račami in Brezule pa so že v celoti prodnati in zato praktično tudi ob namakanju vode ne
zadržijo za dalj časa. Pomembna je bila tudi oddaljenost posamezne vasi od Pohorja – dalj kot je
bila, manj vode je prišlo do tja, saj so jo porabile že druge vasi. Tako je prihajalo zaradi
pomanjkanja vode v izgonih tudi do sporov med posameznimi vasmi. Kmetijske površine so
napajali tudi z vodo iz ribnikov.
Zanimivo je, da je potek izgonske struge vplival tudi na urbanistično zasnovo vasi. Po njej so se
ravnale ceste in postavitev hiš posameznih naselij. Edini izjemi v nižinskem svetu današnje
občine sta vasi Požeg (novejšega nastanka kot t.i. gozdna vas) in delno Fram. Na območju občine
Rače – Fram so nekoč praktično vsi potoki in tudi ribniki služili namakanju kmetijskih površin.
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3.4.

Klimatske značilnosti

Za Dravsko polje je tipično zmernokontinentalno podnebje, za katerega je značilno, da je
temepratura najhladnejšega meseca med 0 in -3°C (Maribor – letališče/ januar, -1,9) in
najtoplejšega meseca med 15 in 20°C (Maribor – Letališče/ julij, 19,1). Pri občini Rače – Fram
gre za prehod med dvema podtipoma zmernokontinentalnega podnebja, namreč med
zmernokontinentalnim podnebjem osrednje Slovenije in zmernokontinentalnim podnebjem
vzhodne Slovenije (tudi subpanonsko podnebje). Za oba podtipa je značilen subkontinentalni
padavinski režim, povprečna letna količina padavin pa je med 1000 in 1300 v
zmernokontinentalnem podnebju osrednje Slovenije in od 800 do 1000 v subpanonskem
podnebju. Na padavinski postaji Fram je povpračna višina padavin 1093 mm, kar je praktično na
meji med obema podtipoma. Pri temperaturah pa velja primerjava med aprilskimi in oktobrskimi
temperaturami, bodisi so približno enake oz. so pri zmernokontinentalnem podnebju osrednje
Slovenije povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih. Pri analiziranih povprečnih
temperaturah na meteorološki postaji Maribor – letališče je zabeležena aprilska temperatura
9,4°C, oktobrska pa 9,6°C.
Za Dravsko polje sta značilna toplo poletje in hladna zima, pri padavinah pa opazimo primarni
poletni in sekundarni, jesenski višek padavin. V zahodnem delu pade ok. 1050 mm, v vzhodnem
delu pa 950 mm padavin. Najbolj namočeno je poletje in le nekoliko manj jesen, kar skoraj
povsod omogoča pridelavo krme. Za poletne mesece so značilni nalivi, pogoste so nevihte in
toča.
Dravsko polje sodi med najbolj osončene pokrajine v Sloveniji. V občini je zaradi prevlade
južnih ekspozicij v hrbovitem delu velika osončenost. V hladnem delu leta pa je izpostavljenost
sončni energiji manjša zaradi pogoste temperaturne inverzije (Prostorski plan, 2004). Spomladi
se hitro ogreje in kar pet mesecev obdrži povprečno temperaturo nad 14°C. To je ugodno za
zorenje žit, če pa se suša raztegne v drugo polovico julija, močno škoduje koruzi in krompirju,
medtem, ko drugo košnjo detelje povsem uniči. Spomladi delajo največjo škodo kmetijstvu
pogoste pozebe, zato je na ravnini malo sadovnjakov. V hladnem delu leta je pogosta megla
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998, str. 595)
Značilna je precejšnja vetrovnost, pri čemer prevladujejo zahodni vetrovi. Močnejši so še
severni in severovzhodni vetrovi, ki pihajo zlasti jeseni kot značilen mrzel veter, krivec
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998, str. 595)
3.4.1.

Padavine

V občini Rače Fram je na pohorskih obronkih na n.v. 333 m locirana meteorološka padavinska
postaja Fram. Povprečna letna količina padavin v Framu je 1093 mm. Meteorološki podatki te
postaje kažejo, da je največ padavin v poletnih mesecih od junija do avgusta, ko nastopi višek
padavin in pade mesečno med 120 in 130 mm padavin. Sekundarni višek se pojavi novembra.
Najmanj padavin je meseca februarja, ko pade zgolj 52 mm padavin ali 40% višine padavin v
najbolj namočenem mesecu, avgustu. Opisane lastnosti so značilne za subkontinentalni
padavinski režim.
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SLIKA 22 Razporeditev padavin
Vir: Atlas okolja

GRAF 1 Povprečna količina padavin za postajo Fram med letoma 1961-1990
Vir: Klimatografija Slovenije. Količina padavin:obdobje 1961-1990, 1995, str. 53

Količina padavin narašča proti zahodu. Vzhodni del občine, ki leži na Dravskem polju, dobi
povprečno med 1100 in 1200 mm padavin, na skrajnem zahodnem delu pa je količina padavin že
med 1400 in 1500 mm. Glavni dejavnik, ki vpliva na količino padavin je nadmorska višina.
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3.4.2.

Temperature

Za analizo temperatur sem izbrala merilno postajo na Dravskem polju, Maribor - letališče (n.v.
264m), ki leži severno od občine Rače-Fram. Najvišje povprečne temperature so v poletnih
mesecih, med junijem in avgustom. Najvišja povprečna temperatura je meseca julija in znaša
19,1°C. Najnižje temperature so v treh zimskih mesecih, decembra in januarja tudi pod lediščem.

GRAF 2 Povprečne temperature zraka na merilni postaji Maribor - letališče v letih 19611990
Vir: Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka:obdobje 1961-1990, 1995, str. 68

3.5.

Prsti

Najbolj razširjena prst na produ Dravskega polja je plitvi distrični ranker s profilom A-AC-C.
Najplitvejša tla so globoka 10 cm, najglobja pa 30 in več centimetrov. V ornem Ap horizontu je
običajna prisotnost manjše količine proda, katerega delež z globino narašča, tako da lahko v
horizontu AC doseže do 60%. Prst je zaradi prisotnosti proda zelo prepustna za vodo, tako da je
tudi po daljših deževjih primerna za obdelavo.
Na prehodu v izgonsko pokrajino najdemo pas rjavih distričnih tal na ilovnati podlagi. Proti
vzhodu prehaja ta tip v evtrična rjava tla, kjer je glavni dejavnik nastanka talna voda. Med
Račami in Zgornjo Gorico rjava distrična tla prehajajo v amfiglej, oglejeno prst, pri nastanku
katere ima največjo vlogo poplavna voda. Na območju gozda Grajevnik najdemo še drugo
inačico oglejenih tal, ravninski psevdoglej.
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3.6.

Živi svet

Naravno rastlinstvo in živalstvo sta v urbaniziranem svetu vse bolj ogrožena in podvržena
vplivom človeka. Na Dravskem polju tako danes prevladuje kulturna krajina, to so njivske
površine in izgoni. Pohorje je veliko bolj ohranilo svojo prvobitno podobo, saj je poselitev zaradi
nadmorske višine in nagnjenega površja veliko manj primerna za poselitev. V občini sta dve
večji območji, ki sta zavarovani kot naravna dediščina: krajinski park Rače – Požeg na
Dravskem polju in ožje območje Pohorja, ki sta oba varovana kot Natura 2000. Zavarovanih je
še več manjših naravnih spomenikov, zlasti dendroloških. Skupaj je kar 42,3% ozemlja občine
Rače-Fram del Nature 2000.
3.6.1.

Rastlinske združbe

Primarna vegetacija osrednjega dela Dravskega polja je gozd. Tu so nekoč uspevali listnati
gozdovi hrasta doba, bukve in hrasta gradna. Površino gozdov so z leti krčili na račun novih
njivskih površin. V gozdovih, ki so se ohranili, močno prevladuje rdeči bor (80-90%), med
drugimi drevesnimi vrstami pa najdemo še smreko, hrast dob in graden, ter trepetliko (Slovenija
–pokrajine, 1998, str. 596). Tudi v izgonski pokrajni se je odvijal proces krčenja gozdov, tu so
gozdove črne jelše spremenili v pašnike in travnike.
Na območju občine Rače-Fram se pojavljajata dva tipa gozdnih združb:
1. Združba navadnega gabra in borovnice južno od naselja Rače na območju krajinskega
parka (Peklarska goša, Grajevnik)
Gre za kisloljubni gozd, ki je značilen za osrednji in vzhodni del Slovenije. Pojavlja se na
nadmorski višini od 200 do 450 metrov. Uspeva na območju zmernega celinskega podnebja s
povprečnimi letnimi temperaturami od 9 do 10°C in povprečnimi letnimi padavinami med 900 in
1200 mm z izrazitim zgodnjepoletnim maksimumom.
2. Združba bukve in pravega kostanja (Castaneo sativae–Fagetum sylvaticae) na Pohorju
Združba je znana tudi pod imenom kisloljubni bukov gozd. Porašča prisojna, srednje strma do
strma pobočja. Pojavlja se pretežno na nadmorskih višinah od 100 do 700 (900) metrov.
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SLIKA 23 Razširjenost glavnih rastlinskih združb
Vir: Interaktivna karta Slovenije z zbirkami ZRC SAZU. Gozdne združbe Slovenije, 2005

V občini se nahaja tudi botanični naravni spomenik, rastišče brstične lilije
(Lilium Bulbiferum) na Planici, ki velja za ogroženo rastlinsko vrsto.

SLIKA 24 Brstična lilija (Lillium Bulbiferum)
Vir: http://www.pbase.com/camboy/image/45318805

Na območju krajinskega parka Rački ribniki, ki je botanično najbolj raziskano, najdemo še več
rastlinskih združb in posebnosti, o katerih pišem v podpoglavju 3.6.3., v nadaljevanju naloge.
Kot posebna naravna vrednota je opredeljen tudi sestoj jelševja z mokrotnimi travniki in
mejicami v Krapju.
Območje občine je v celoti del mariborskega gozdnogospodarskega območja. Po planu je v
občini Rače-Fram skupno 1.358,15 ha gozdnih površin. Večina je lesnoproizvodnih gozdov in
manjši del so gozdovi s posebnim namenom. Gozdovi s posebnim namenom v občini imajo
raziskovalno, poučno, okoljevarstveno in krajinsko funkcijo. Varovalnih gozdov v občini ni.
Preostalo površino predstavljajo kmetijske površine oz. je pozidana.
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3.6.2.

Živalstvo

Živalstvo v občini je najbolj raziskano na območju krajinskega parka Rače – Požeg, le-to je zavarovano
tudi kot ornitološko pomembno območje, kjer je bilo opaženih preko 200 vrst ptic, od tega jih tretjina
tukaj tudi gnezdi. Območje parka je tudi pomemben življenjski prostor za kačje pastirje in dvoživke.
3.6.3.

Krajinski park Rački ribniki – Požeg

Krajinski park Rački ribniki – Požeg je bil ustanovljen leta 1992 in je eden izmed 42 krajinskih
parkov v Sloveniji. Krajinski park je »območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim
prepletom človeka z naravo, ki ima ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.«
Leži južno od naselja Rače in obsega 459 hektarjev5 površine. Na območju parka so 4 skupine
večjih vodnih površin: Rački ribniki, Turnovi ribniki, ribniki v Grajevniku in akumulacija Požeg.
Največja med njimi je zadrževalnik Požeg, zgrajen na potoku Reka, ki ima maksimalno površino
74 ha. Z južne in vzhodne strani, kjer poteka cesta, je obdan z visokim nasipom, na drugih
straneh se voda razliva v gozd. Sredi jezera se nahajajo trije otočki.
HABITATNI TIPI:
• Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
• Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))
• Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition
• Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov
Litorelletea uniflorae in/ali Isoëto-Nanojuncetea

Večino parka zavzemajo gozdnate površine, pri katerih prevladuje mešani gozd. Pasovi jelševja
(Carici brizoides-Alnetum, Carici elongatae-Alnetum) se pojavljajo ob potokih oz. odvodnih
jarkih. Na bolj suhih tleh le-ti prehajajo v močvirski poplavni gozd gabrovja z dobom (Querco
robori-Carpinetum), najbolj suhe predele pa porašča gozd gabrovja z belkasto bekico (Luzulo
albidae-Carpinetum). Med iglavci prevladujeta smreka in rdeči bor, ki je bil pomemben za
razvoj kemične industrije v Račah.
Med ogroženimi rastlinami, ki uspevajo v parku, velja omeniti: štiriperesno marzilko (Marsilea
quadrifolia), ščitolistno močvirko (Nymhoides peltata), vodni orešek (Trapa natans) in kranjsko
sito (Eleocharis carniolica).
Park je tudi pomembno območje za ptice, tu jih živi več kot 200 vrst, od tega jih 77 tukaj tudi
gnezdi. Velike vodne površine nudijo življenjski prostor kačjim pastirjem (50 vrst) in dvoživkam
(12 vrst).

5

Podatek o velikosti parka je povzet po uradni spletni strani Agencije za okolje, v drugih virih je navedena velikost parka nekoliko večja, namreč
484 ha.
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SLIKA 25 Krajinski park Rački ribniki – Požeg
Vir: Vogrin, 1999, str. 10

3.7.

Pokrajinsko ekološke enote

Pokrajinsko ekološke enote severovzodne Slovenije je opredelila geografinja Ana Vovk Kože v
svoji doktorski disertaciji (1995), ki jo povzema v članku v Geografskem zborniku.6 Gre za
območja s podobnimi litološkimi, reliefnimi, klimatskimi, vodnimi in vegetacijskimi
značilnostmi ter podobnimi prstmi. Na območju občine Rače – Fram lahko po tej klasifikaciji
opredelimo dve pokrajinsko ekološki enoti, Dravsko polje in Pohorje, s podenotami.
Ekološke enote na Dravskem polju:
Fluvioglacialne terase
Ravninsko območje na n.v. med 240 in 250 metrov, kjer so nastale rečne terase iz
fluvioglacialnega proda, močno prepustnega za vodo. Tu so se razvile plitve obrežne prsti,
globoko oglejene prsti in distrični ranker. Degradirana rastišča prekriva gozd z borovničenjem,
preostali del predstavljajo njivske površine.
6
Vovk, A., 1996. Regional ecological units of northeastern Slovenia = Pokrajinsko ekološke enote severovzhodne Slovenije. Geografski zbornik,
36, str. 69 - 134
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SLIKA 26 Obsežne njivske površine vzhodno od Rač, v ozadju gozd
Foto: Maja Zupančič, 2009
Glinasto ilovnate naplavine
Ravninsko območje na n.v. med 250 in 260 metrov sestavljajo pleistocenske in holocenske
glinasto ilovnate naplavine, ki so slabo prepustne za vodo. Zaradi zastajanja vode sta za prsti
značilna procesa psevdooglejevanja in oglejevanja.
Ekološke enote na Pohorju:

Gričevnato obrobje
Gre za obrobje Pohorja, v n.v. med 280 in 290 metrov, ki ga sestavljajo pleistocenske ilovice s
prodi in peski, na katerih so se razvileevtrične rjave in psevdooglejene prsti. Ker gre za stik dveh
naravnih enot, ravnine in hribvja je območje zelo gosto poseljeno.
Hribovje
Območje opredeljuje n.v. od 350 do 500 metrov, sestavljajo ga metamorfne kamnine. Na kisli
kamninski podlagi in grapasto/slemenastem površju sta se razvila ranker in distrična rjava prst.
Značilna je močna denudacija, ki je posledica slabe prepustnosti metamorfnih kamnin za vodo,
ter humidna klima. Prevladuje gozdna raba in vinogradi na južnih pobočjih.

SLIKA 27 Pogled na Ranče, n.m.v. 530 m
Foto: Maja Zupančič, 2009
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4. VARSTVO OKOLJA
Zavedanje o skrbi za varstvo okolja je v sodobnem času vse bolj v ospredju. Malokje najdemo
naravno okolje nedotaknjeno človeškega vpliva, pa vendarle je skupno potrebno najti ustrezen
način sobivanja. Občina Rače- Fram ima vsaj tri problemska področja, ki so specifična za njeno
naravno okolje. Prodnati dravske nanosi so prizorišče dveh: izkoriščanje proda kot naravne
surovine pusti za seboj obsežne gramozne jame, ki se hitro spremenijo v nelegalno deponijo
odpadkov. Drugi problem je, da se hkrati z odvažanjem proda, tanjša naravna varovalna plast
glavnega pitnega vira za širše območje, podtalnice. Na teh prodnatih nanosih se je razvila
relativno rodovitna prst, ki omogoča intenzivno kmetijstvo, katerega si težko predstavljamo brez
uporabe vsaj nekaj fitofarmacevtskih sredstev. Le-ta so se v preteklosti uporabljala v prevelikih
količinah, izpirala so se v prst in še globlje, v podtanico. Če je voda vir življenja, je jasno, da je
črpanje podtalnice na takem območju veliko tveganje. Tretji problem, zlasti v očeh prebivalcev
bližnje okolice, je sežigalnica odpadkov v Pinusu. Vsi omenjeni problemi se pojavljajo na
ravninskem delu občine.

1.1. Nelegalna odlagališča odpadkov
Najbolj značilen je primer Kozoderčeve gramoznice (jame) vzhodno od naselja Rače. Leta
1989 so v pitni vodi na Dravskem polju zaznali izjemno povečanje vsebnosti pesticidov, zato so
takoj zaprli vodovod. Po oceni Inštituta za varovanje okolja Maribor je bilo leta 1989 v jami (gre
za opuščeno gramoznico) 50 000 ton onesnažene zemljine, ki je imela tako visoke vsebnosti
nevarnih strupov npr. atrazina, DDT –ja in drugih pesticidov, skupaj prek 30 različnih vrst, da je
ni bilo dovoljeno deponirati niti na odlagališče za nevarne odpadke (Komat, 2005) Vanjo so
odlagali trdne in tekoče odpadke iz podjetja Pinus, na robu jame pa sežigali odpadno embalažo
(Brumen, 1990, str. 106). Anton Komat navaja pričevanja domačinov, naj bi se na tem mestu
izvajalo redno sežiganje, strupe pa naj bi dovažali kar s cisternami in izlivali direktno v jamo
(Komat, 2004).
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SLIKI 28, 29 Kozoderčeva jama je danes razdeljena na dva dela, levo kmetija,
desno najbolj onesnaženi del
Foto: Maja Zupančič, 2009
Komat prav tako navaja, da naj bi strupe iz Pinusa odlagali tudi v drugih opuščenih gramoznicah
v Račah, tisti nasproti Mešlove jame in manjši ob cesti proti Brunšviku, nedaleč stran od
Kozoderčeve jame. Edina sanirana gramoznica je Križna jama. Tovarna Pinus ima od leta 2005
lastno sežigalnico nevarnih odpadkov.
Sežigalnica Pinus ima dovoljenje za termično odstranjevanje odpadkov, poleg tega pa izvaja
tudi storitve zbiranja, prevoza in obdelave nevarnih in drugih odpadkov. Najpogostejše skupine
odpadkov, ki jih sežigajo so: odpadna embalaža, odpadna zdravila, odpadne kemikalije, odpadne
barve in laki, odpadna fitofarmacevtska sredstva (pesticidi), odpadna motorna, strojna in mazalna
olja, odpadna kozmetična sredstva, mila, razkužila, odpadni absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne
krpe in zaščitne obleke (http://www.pinus-tki.si ). V letu 2009 imata v Sloveniji dovoljenje za
sežiganje tovrstnih odpadkov samo dve podjetji, med katerima ima TKI Pinus d.d. dovoljenje za
sežiganje daleč največ različnih vrst nevarnih odpadkov (MOP, 20.1.2009). Dovoljenje za sežig
odpadkov so pridobili leta 2005 (Poročilo o delu, 2006), vendar se tovrstna dovoljenja izdajajo
za določen čas in nato ob ustreznem nadzoru in izvajanju podaljšujejo. Pri Pinusovi sežigalnici
gre za t.i. postopek odstranjevanja D10 – sežig odpadkov na kopnem. Sežigalnica Pinus ima
dovoljeno letno kapaciteto sežiga 593 ton in je daleč največja sežigalnica tega tipa v Sloveniji.
Pinus je torej poskrbel za legalno odstranjevanje svojih odpadkov, hkrati pa z izgradnjo
sežigalnice to storitev ponudil tudi širšemu tržišču. Navkljub legalizaciji, pa javno mnenje
občanov tej dejavnosti ni naklonjeno in nanjo gleda s skepso. Kot so povedali na občini, je
težava v tem, da je navedbe krajanov o pretiranem onesnaževnaju potrebno podkrepiti z
meritvami. Povečani izpusti se torej pojavljajo občasno za krajši čas in so nepredvidljivi, zato je
težko pravočasno ukrepati in izvesti meritve ravno takrat, ko bi te lahko (do)kazale nepravilnosti.
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V občini Rače – Fram sicer letno proizvedejo več kot 1500 ton komunalnih odpadkov:

GRAF 3 Količina odpadkov v občini Rače – Fram zbranih z javnim odvozom v tonah
Vir: SI-STAT
Količina odpadkov med letoma 2002 in 2007, z izjemo leta 2004, počasi narašča. Leta 2007 je
bilo v občini proizvedenih 1638 ton odpadkov ali 280 kg na prebivalca.

1.2. Pitna voda
Kvalitetna pitna voda je tesno prepletena z zgoraj opisanimi okoljskimi problemi. Prvi podatki o
onesnaženosti vode s pesticidi so iz začetka 80ih let prejšnjega stoletja. Rezultati prve študije o
onesnaženosti podatlnice Dravskega polja so pokazali, da ga lahko po kontaminaciji delimo na
dve različno kontaminirani območji. Kakovost podtalnice se spremlja šele od leta 1986.

SLIKA 30 Onesnaženost podtalnice s pesticidi na posameznih merilnih mestih na
Dravskem polju – stanje leta 1989
Vir: Brumen, 1990, str. 107
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Monitoring kakovosti vode poteka na večih izbranih točkah, ena izmed njih je tudi v Račah. Po
Poročilu o kakovosti podzemne vode aluvijalnih vodonosnikov v letih 2001 in 2002, je bilo
Dravsko polje leta 2001 najbolj čezmerno omejen vodonosnik v Sloveniji. Presežene so bile
mejne vrednosti za atrazin in prometrin, trend onesnaženosti s pesticidi se je nadaljeval tudi v
naslednjih letih.
V tabeli so prikazane skupne vrednosti pesticidov na črpališčih Rače, Brunšvik (v neposredni
bližini Rač) in Šikole (črpališče, ki oskrbuje večji del občine):
Merilno mesto

Leto 2001

RAČE
BRUNŠVIK
ŠIKOLE

0,65
1,56
1,12

Leto
2002
0,36
1,50
1,27

Leto 2003

Leto 2004

Leto 2005

Leto 2006

0,43
1,38
1,19

1,10
0,90

1,00
0,60

0,35
1,02
0,51

Mejna vrednost za še dovoljeno skupno količino pesticidov je 0,50 µg/l. Vrednosti so se na vseh
merilnih mestih med letoma 2001 in 2006 znižale, še vedno pa je močno presežena vrednost
pesticidov v Brunšviku, ki je enkrat večja od dovoljene.
Prikazana tabela iz Poročila o kakovosti podzemnih voda 2006 kaže, da so bile na merilnem
mestu Rače presežene vrednosti ortofosfatov, kalija in atrazina in da je kemijsko stanje vode
neustrezno.

SLIKA 31 Rezultati vzorcev vode na merilnih mestih na Dravskem polju v letu 2006
Vir: Poročilo o kakovosti podzemnih voda 2006
Povišane vsebnosti pesticidov v pitni vodi torej niso posledica kmetijstva, kot bi pričakovali,
ampak predvsem gramoznic, kjer so odlagali odpadne pesticide. Na merilni postaji Rače je bila
tako izmerjena le malce povišana vrednost atrazina, medtem ko so bile zelo povišane vrednosti
pesticidov, zlasti atrazina zaznane na merilni postaji Šikole, s katere se oskrbuje večji del občine
Rače – Fram.
Naj omenim še, da občina med svoje razvojne cilje uvršča tudi dvig zavest, osveščenosti in
odgovornosti prebivalcev na področju varovanja okolja in zagotavljanje varnosti in zaščite
vodnih virov. Med svojimi nalogami pa vidi tudi izdelavo programa varstva okolja za območje
občine Rače – Fram, pripravo občinskih odlokov o varstvu zraka, o varovanju vodnih virov ter o
ravnanju z odpadki in sodelovanje pri izvajanju regijskega programa sanacije onesnažene
podtalnice na Dravskem polju.
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Oskrba z vodo v občini Rače – Fram poteka iz večih različnih virov (Razvojni program 2009 –
2012):
 večji del KS Rače – Komunala Slovenska Bistrica
 Naselja KS Fram in del naselja Rače – vodni izviri v Planici, Frajhajmu in Rančah
 Fram – individualni vodovodi
V občini delujejo tri čistilne naprave, ena s kapaciteto 5000 populacijskih enot v Račah in dve
manjši, ena s kapaciteto 500 populacijskih enot v Spodnji Gorici, in druga v Podovi. Na območju
KS Fram ni čistilnih naprav. Lastno čistilno napravo ima klavnica Kmetijske zadruge Rače.
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5. DRUŽBENO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
5.1.

Prebivalstvo in poselitev
5.1.1. Gibanje števila prebivalstva

Pri gibanju števila prebivalstva ločimo naravno in selitveno gibanje. Pri naravnem gibanju so
glavni dejavniki rodnost, smrtnost in kot končni rezultet naravni prirastek. Selitveno gibanje je
odraz priseljevanja in odseljevanja prebivalstva iz drugih krajev. Število prebivalcev v občini po
zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 je bilo 5.859. Po zadnjih statističnih podatkih je število
prebivalstva v prvi polovici leta 2008 naraslo na 6510 prebivalcev. Število prebivalcev se je torej
v zadnjih osmih letih (2000-2008) povečalo za 8%. V tem obdobju je opazen enakomerni trend
naraščanja prebivalstva.

GRAF 4 Naraščanje števila prebivalcev v občini Rače – Fram po polletjih
od leta 2000 do 1. polletja leta 2008
Vir: SI-STAT
Vendar pa trend naraščanja ni opazen v vseh naseljih občine. Graf 5 prikazuje število
prebivalcev po posameznih naseljih ob zadnjem popisu prebivalstva. Daleč največji kraj so Rače
z 2281 prebivalci, sledita približno enako veliki naselji, Fram in Morje, ki sta praktično že
zraščeni v eno aglomeracijo, ki šteje skupaj 1535 prebivalcev. Iz podatkov je razvidno, da so se
večja največja nastala na Dravskem polju, kjer je bilo dovolj prostora tudi za njihovo širitev.
Naselja na Pohorju so praviloma manjša, saj hribovit relief onemogoča večje širjenje naselij. Pri
manjših naseljih na Dravskem polju je opazen trend združevanja le-teh (npr. Podova in Brezula,
Spodja in Zgornja Gorica, Ješenca in Rače).

40

GRAF 5 Število prebivalcev po naseljih
Vir: Vir: SI-STAT
Zanimivo izsledke prinaša tudi Graf 6, ki prikazuje gibanje prebivalstva v preteklosti. Najhitreje
je naraščalo prebivalstvo v Račah in Morju, kjer je bilo zaradi ugodnih prometnih povezav in
bližine mesta, priseljevanje največje. Zanimivo je, da se je število prebivalcev v Framu od leta
1961 do leta 2002 zmanjšalo, verjetno predvsem zaradi pomanjkanja prostora oz. se je zato
povečevalo v Morju. Prebivalstvo je enakomerno naraščalo tudi na Ješenci, medtem ko pri
ostalih krajih ni izkazanih bistvenih premikov v številu prebivalstva. V hribovitem predelu so vsi
kraji med letoma 1961 in 2002 beležili upad prebivalstva. Tudi v prihodnje občina ne načrtuje
širjenja hribovskih naselj, tako lahko pričakujemo nadaljevanje izkazanega trenda. Največji
porast je pričakovati v Račah, kjer so že v gradnji novi stanovanjski objekti, vendar pa se bo
gradnja v samih Račah, zaradi pomanjkanja zazidljivih zemljišč, postopoma umirila.
Kratkoročno je pričakovati še porast števila prebivalcev v naseljih na Dravskem polju, kjer je še
dovolj zazidljivih parcel (Ješenca,Brezula, Podova).

GRAF 6 Gibanje števila prebivalstva v zadnjih sto letih
Vir: SI-STAT
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Naselja sem po številu prebivalcev razdelila na pet kategorij upoštevajoč metodologijo, ki jo
uporablja SURS:
Število prebivalcev v naselju
Od 50 do 99
Od 100 do 199

Slovenija
Delež naselij [%]7
22,0
23,0

Rače-Fram
Delež naselij[%]
7,7
38,5

Od 200 do 499

18,4

30,8

Od 500 do 999
Od 1000 do 4999

4,8
2,8

15,4
7,7

Rače Fram
Naselja v kategoriji
Požeg
Kopivnik, Loka, Planica,
Ranče, Zgornja Gorica
Brezula, Ješenca, Podova,
Spodnja Gorica
Fram, Morje
Rače

SLIKA 32 Naselja po številu prebivalcev
Vir: Atlas okolja, Maja Zupančič, 2009
Najmanjše naselje v občini je Požeg, ki ima le 70 prebivalcev. V drugi kategoriji, naselja z 100
do 199 prebivalcev, je pet naselij, v tretji z 200 do 499 prebivalcev so štiri naselja, vsa z
Dravskega polja, v četrti kategoriji z 500 do 999 prebivalcev pa sta sosednji naselji, Fram in
Morje. V peti kategoriji, nad 1000 prebivalcev, je le občinsko središče Rače, ki ima 2281
prebivalcev. Glavnina naselij spada v drugo in tretjo kategorijo.

7

Slovenija v številkah 2008
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5.1.1.1.

Naravno gibanje prebivalstva

Naravni prirastek občine je v zadnjih letih (1995-2007) večinoma negativen, le leta 1998 je
dosegel vrednost 0 in leta 2003 vrednost 1. Pozitivni trend naraščanja števila prebivalcev v
občini je skoraj izključno rezultat selitvenih gibanj.
Stopnja naravnega prirastka je bila na ravni občine tako leta 2007 -1.6%o, kar je nižje od stopnje
naravnega prirastka na ravni države, ki bila pozitivna in je znašala 0,6%o.

GRAF 7 Gibanje naravnega prirastka med letoma 1995 in 2007 za občino Rače – Fram
Vir: Vir: SI-STAT
5.1.1.2.

Selitveno gibanje prebivalstva

V občini Rače – Fram je bilo po zadnjem popisu več priseljenih prebivalcev kot tistih, ki v občini
živijo že od rojstva. Tak trend se izkazuje kar v osmih od skupno trinajstih naselij v občini.
Manjše število priseljenih prebivalcev je le v naseljih: Brezula, Loka pri Framu, Planica, Podova
in Spodnja Gorica.
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GRAF 8 Razmerje med domačini in priseljenci
Vir: SI-STAT
Največ priseljenih prebivalcev živi v naseljih Morje (67,2%), Požeg, Ješenca in Rače, najmanj
priseljenih pa v naseljih Planica (31,8%), Loka pri Framu, Spodnja Gorica in Podova. Opazimo
torej, da se največ priseljencev odloči za naselitev v nižini, kjer so dobre prometne povezave z
mestom. Pri naseljih z najmanj priseljenci pa najdemo tako hribovska naselja (Planica, Loka),
kot tudi, presenetljivo, naselja na ravnini (Spodnja Gorica, Podova). Možen razlog za stagnacijo
teh naselij, bi lahko bil pomanjkanje prostora, kraji namreč ležijo v neposredni bližini
krajinskega parka, kjer pozidava ni dovoljena.
Nadaljna razčlenitev priseljenih prebivalcev pa pokaže, da jih velika večina le-teh, namreč kar
70% prihaja iz druge občine iste statistične regije, medtem ko je 17% selitev med naselji v
občini, iz druge statistične enote je priseljenih 7%, iz tujine pa 6% prebivalcev. Občina sodi v
okvir mariborske urbane regije, tako da je največje priseljevanje prav iz Maribora in okolice.
Glavni razlogi za tako množično priseljevanje so dobra prometna povezanost z Mariborom, ne
prevelika oddaljenost od mesta ter nižja cena m2 stanovanjske površine kot v mestu in višja
kvaliteta življenja na podeželju.

GRAF 9 Deleži priseljenih prebivalcev v občini Rače – Fram
Vir: SI-STAT

44

Podrobneje predstavljam še deleže priseljenih prebivalcev iz drugih občin iste statistične regije,
saj je ta podatek eden izmed pokazateljev stopnje suburbanizacije.

GRAF 10 delež priseljenih prebivalcev iz druge občine iste statistične regije
Vir: SI-STAT
Največji delež priseljenih prebivalcev iz drugih občin iste statistične regije imata naselji Požeg
in Zgornja Gorica, kar 88,9%, sledijo Loka pri Framu, Spodnja Gorica in Planica. Najmanjši
delež ima naselje Ješenca z 58,7%.
Skupni selitveni prirast je bil leta 2007 pozitiven in je znašal 96. Graf 11 prikazuje podatke o
selitvenem gibanju med letoma 1995 in 2007, vendar lahko opazimo, da so med leti velika
nihanja in ne moremo govoriti o trendu naraščanja. Odločilni dejavnik za ta nihanja je bržkone
število novo zgrajenih stanovanj, kar prikazuje tudi graf 12.

GRAF 11 Selitveno gibanje občine Rače – Fram med letoma 1995 in 2007
Vir: SI-STAT
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GRAF 12 Število novih stanovanj v občini med letoma 1999 in 2007
Vir: SI-STAT
Število novih stanovanj v občini je med letoma 1999 in 2007 naraslo za 332 enot. V istem
obdobju je število priseljenih prebivalcev naraslo za 667 – torej približno nova 2 prebivalca na
novo stanovanjsko enoto. Seveda je izračun zgolj teoretičen, saj v statističnih podatkih ni zajeto
ali so se le-ti priseljenci dejansko naselili prav v nova stanovanja.

GRAF 13 Število priseljenih prebivalcev med letoma 1999 – 2007
Vir: SI-STAT
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5.1.2. Dnevna migracija

V luči suburbanizacije so zanimivi statistični podatki o dnevni migraciji. Med delovno aktivnimi
prebivalci v občini Rače – Fram jih dnevno kar 1148 ali 48,9% vseh migrira v občino Maribor.
Dnevnih migrantov je sicer 1714 ali 73% vsega delovno aktivnega prebivalstva. Iz Slike 35 je
razvidno gravitacijsko območje mesta Maribora. Opazimo, da prihaja največje število dnevnih
migrantov iz sosednjih občin, med katere lahko pogojno uvrstimo tudi našo občino.
Število dnevnih migrantov v druge občine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maribor
Hoče – Slivnica
Slovenska Bistrica
Ljubljana
Kidričevo
Ptuj

1148
105
97
35
31
23

Med vsemi dnevnimi migranti je delež tistih v občini Rače – Fram, ki migrirajo v občino
Maribor 48,9%. Dnevna migracija v Maribor ni presenetljiva, saj gre za osrednje zaposlitveno in
izobraževalno središče SV dela Slovenije, ki je blizu občine Rače – Fram in z njo odlično
povezan z avtocesto. Sledita sosednji občini, Hoče – Slivnica in Slovenska Bistrica, ki imajo
razvito industrijo in posedično delovna mesta. Na četrtem mestu je glavno mesto Ljubljana,
sledita sosednja občina Kidričevo in bližnji Ptuj. Ugotovimo torej lahko, da se največ
prebivalcev vozi na delo v Maribor (48,9%) in v sosednje občine (16,3%).8 Presenetljivo visoko
je na lestvici tudi migracija v Ljubljano, oddaljeno 117 kilometrov, a prometno direktno
povezana z avtocesto.

SLIKA 35 Dnevna migracija v Maribor
Vir: Bole, 2004, str. 35
8

Seštevek občin Hoče – Slivnica, Slovenska Bistrica, Kidričevo, Miklavž na Dravskem polju, Starše
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5.1.3. Starostna in spolna struktura prebivalstva
Število prebivalcev po starosti in spolu najbolj nazorno prikazuje starostna piramida:

GRAF 14 Starostna piramida občine Rače-Fram9
Vir: SI-STAT
Povprečna starost prebivalca v občini Rače – Fram je 39,5 let (Popis 2002), najvišjo povprečno
starost izkazuje prebivalec Podove (41,9 let), najnižjo povprečno starost pa prebivalec Požega z
34,6 leti, kjer je sicer tudi največji delež priseljenih prebivalcev.
Piramida prikazuje tip ostarelega prebivalstva, za katerega velja, da je delež mladega
prebivalstva (0-19 let) pod 30% in delež starega prebivalstva nad 15%. V občini Rače – Fram je
delež starega prebivalstva 19,2%, delež mladega pa 20,8%. Razmerje med starim in mladim
prebivalstvom je tako 1:0,9 v korist starega prebivalstva.
Spolna sestava izkazuje malenkostno prednost v korist žensk, delež žensk je namreč 50,4%,
delež moških pa 49,6%. Značilno je, da je delež žensk zaradi višje življenjske dobe pri starem
prebivalstvu izrazito večji.

9

Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, Popis 2002, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007
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GRAF 15 Starostna piramida Slovenije
Vir: Slovenija v številkah 2008
Leta 1961 so imela naselja današnje občine Rače – Fram mlado prebivalstvo10 (38,2 % mladega
in 10,5% starega prebivalstva), medtem ko občina po zadnjem popisu ali po 41 kasneje izkazuje
ostareli tip prebivalstva (20,7% mladega in 19,2% starega prebivalstva) navkljub pozitivnih
trendom rasti prebivalstva s selitvami. Prehod med mladim in starim tipom prebivalstva se je
zgodil med letoma 1961 in 1971 – število mladega prebivalstva je začelo upadati, število starega
pa naraščati in se je v tem obdobju podvojilo.

GRAF 16 Primerjava prebivalstva občine Rače – Fram po starosti, med letoma 1961 in
2002
Vir: SI-STAT

10
Starostni tipi so opredeljeni po sledeči metodologiji:
Mlado prebivalstvo: >35% mladega in <8% starega prebivalstva
Zrelo prebivalstvo: >35% mladega in >8% starega prebivalstva
Staro prebivalstvo: <35% mladega in >12% starega prebivalstva
Ostarelo prebivalstvo: <30% mladega in >15% starega prebivalstva
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5.1.4. Izobrazbena struktura prebivalstva

Dobra polovica prebivalcev občine ima končano le osnovno oz. nižjo in srednjo poklicno šolo.
Dobra četrtina (27,9%) ima strokovno ali splošno izobrazbo. Višjo in visoko izobrazbo ima
10,6% prebivalcev. 4,5% prebivalcev je brez izobrazbe oz. nima dokončane, danes sicer
obvezne, osnovne šole.

GRAF 17 Izobrazbena struktura občine Rače - Fram11
Vir: SI-STAT
Izobrazbena struktura prebivalstva v občini Rače – Fram ni ugodna, saj ima več polovica
prebivalstva končano le osnovno ali poklicno šolo. V primerjavi z izobrazbeno strukturo na ravni
države pravzaprav ni bistvenih odstopanj, lahko rečemo da je izobrazbena struktura občine Rače
– Fram skoraj povprečna.
Najvišji delež višje in visoke izobrazbe v občini ima naselje Požeg (16, 4%), sledi Fram s 15,
5%.
V letu 2007 je bilo v višje in visoko izobraževanje vključenih 323 prebivalcev ali ? % , 131
moških in 192 žensk. V tem letu je bilo število diplomantov na 1000 prebivalcev 5,10.
Občina ima dobro urejen sistem štipendiranja, vsak redni dijak ali študent s stalnim
prebivališčem v občini, ima možnost pridobitve t.i. žepnine. V šolskem letu 2008/2009 je
žepninam namenjenih 65.000€, žepnina na posameznika pa znaša 35 €.
V občini sta dve osnovni šoli, OŠ Rače (šolski okoliš zajema naselja: Rače, Spodnja in Zgornja
Gorica, del Ješence) in OŠ Fram (šolski okoliš: Fram, Morje, Planica, Kopivnik, Loka, Požeg,
del Ješence in Ranče). V okviru obeh osnovnih šol delujeta tudi vrtca. Načtovana je razširitev
obeh vrtcev, saj obstoječi nimajo oddelka jasli.

11

Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, Slovenija, Popis 2002, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007
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5.1.5. Aktivnost prebivalstva

Pri zadnjem popisu prebivalstva je bilo v občini Rače – Fram 20% aktivnega prebivalstva
brezposelnega, med zaposlenimi je 11% samozaposlenih, med njimi 41% kmetovalcev.

GRAF 18 Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu (Popis 2002, preračun 1.1.2007)
Vir: SI-STAT
V občini je skupaj 2347 delovno aktivnih prebivalcev. Med dejavnostmi močno prevladuje
storitvena dejavnost, s katero se ukvarja več kot polovica delovno aktivnih. Sledita nekmetijska
dejavnost s 36 in kmetijska dejavnost z 8%. Za 100 delovno aktivnih prebivalcev oz. 4,3 % ni
podatka s katero dejavnostjo se ukvarjajo. V kmetijski in nekmetijski dejavnosti imajo večji
delež moški, medtem ko je delež zaposlenih v storitveni dejavnosti malenkostno na strani žensk.

GRAF 19 Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti
(Popis 2002, preračun 1.1.2007)
Vir: SI-STAT
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5.1.6. Zgodovina in razvoj tipa poselitve

Rodovitno območje Dravskega polja in obronkov Pohorja je poseljeno že od prazgodovine.
Glede na tip površja sta se oblikovala dva glavna tipa naselij, na ravnini so to obcestna naselja,
na Pohorju pa razložena naselja. Nekatera naselja, najbolj tipično med njimi je Morje, imajo
gručast tloris.
Najbolj običajna parcelacija vasi na Dravskem polju je torej obcestna. Nekoč je šlo za enoredne
vasi (primer Brezula, Spodnja Gorica), danes pa so hiše v naseljih večinoma razporejene ob
obeh straneh ceste.

SLIKI 33, 34 – Tlorisa Brezule in Spodnje Gorice
na kartah franciscejskega katastra iz 19. stoletja
Vir: Franciscejski kataster
Na Dravskem polju je bil tradicionalni tip hiša t.i. panonska hiša, ki se v različicah pojavlja po
celotni vzhodni Sloveniji. Na Dravskem polju je značilna gradnja sten hiše iz ilovice. Med pleten
opaž so natlačili (nabili) ilovico, pomešano s slamo ali nalomljenim vejevjem.
Gostota poselitve v območju celotne občine je 127 preb/km2.
Naselja na Pohorju so zaradi hribovitega značaja reliefa običajno brez prepoznavnega jedra, hiše
pa so raztresene po širšem območju. Značilni so zaselki, ki jih sestavlja samo par hiš. Tudi tip
hiše, ki se pojavlja na Pohorju je drugačen. Pogoste so samotne kmetije.
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SLIKA 35 Na Pohorju so le še redke ohranjene stare hiše
Foto: Maja Zupančič, 2009
5.1.7. Pregled naselij občine Rače – Fram

Občino Rače – Fram sestavlja 13 naselij.
naselje

BREZULA
FRAM
JEŠENCA
KOPIVNIK
LOKA
PRI
FRAMU
MORJE
PLANICA
PODOVA
POŽEG
RAČE
RANČE
SPODNJA
GORICA
ZGORNJA
GORICA

nadmorsk
a
višina
235 m
320 m
270 m
480 m
280 m

število
prebivalce
v
256
791
421
191
143

tip
naselja
obcestno
gručasto
obcestno
razloženo
razloženo

306 m
675 m
253 m
270 m
262 m
530 m
249 m

744
135
306
70
2281
182
235

razloženo
razloženo
obcestno
obcestno
obcestno
razloženo
obcestno

251 m

104

obcestno

Najvišje ležeči kraj je Planica na 675 m, sledita naselji Ranče in Kopivnik. Najnižje ležeči naselji
sta Spodnja in Zgornja Gorica.
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5.1.8. Raba prostora danes

Osnovne značilnosti naselij iz preteklosti so se ohranile do danes, vendar pa se je z množično
gradnjo začel tudi proces združevanja posameznih sosednjih naselij, zlasti v nižinskem delu.
Značilen primer za to je naslje Rače in njen odnos do bližnjih naselij.

SLIKA 39 Združevanje naselij v Račah
Vir: Atlas okolja
Aglomeracija Rače se ob glavnih prometnicah zvezdasto širi na vse strani, na jugu se povezuje z
aglomeracijo Brezula – Podova ter na jugozahodu z aglomeracijo Ješenca – Požeg. Južno od
Rač je med obema aglomeracijama krajinski park, kjer je gradnja prepovedana. Proti severu se
naselje Rače ob glavni cesti širi proti Hotinji vasi, ki leži v sosednji občini. Proti vzhodu se
razprostirajo njivske površine, tako da širitev tja ni verjetna. Proti zahodu se Rače že združujejo s
Framom, le da je vmes umetna prepreka, avtocesta. Skupja imajo naselja Rače, Brezula, Podova,
Ješenca in Požeg 3334 prebivalcev, kar je več kot polovica prebivalstva celotne občine.
V pripravi je novi prostorski načrt občine, prvi samostojni, saj so bili dosedanji le popravki
prostorskega plana predhodne občine Maribor – Tezno. Nadaljna širitev naselij naj bi tako
potekala v smislu zapolnjevanja nezazidanih parcel v sicer že formiranih naseljih, in smiselnega
zaokroževanja oblik naselij – to velja za naselja v nižinskem delu. Širitev naselij v hribovitem
delu ni predvidena in naj bi se obdržal njihov sedanji obseg.
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Največ stanovanj je bilo zgrajenih v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Število zgrajenih
stanovanj v osemdesetih in devedesetih je precej manjše. Vendar pa je od leta 2002 naprej
gradnja spet v porastu, saj je bilo v petih letih zgrajenih 241 novih stanovanj. Novejši trend je
gradnja namenjena prodaji, kjer podjetje zgradi, običajno več stanovanjskih enot – bodisi vrstne
hiše, dvojčke ali pa kar celotno sosesko, ki jih nato ponudi na nepremičninskem tržišču. Prodaja
tovrstnih stanovanskih enot je zaradi trenutne gospodarske krize upočasnjena, še vedno pa je
aktualna individulna gradnja.
Na spletnih straneh lahko najdemo naslednje ponudbe novogradenj v občini Rače – Fram (marec
2009): trije dvojčki v Brezuli, več stanovanj in hiš v t.i. stanovanjski soseski Rače (v smeri proti
Hotinji vasi), dvojčki v Račah, vrstne hiše v Ješenci, stanovanjsko-apartmajsko naselje Borov gaj
v Rančah.

SLIKI 36, 37 3D načrt stanovanjske soseske Rače in realno stanje aprila 2009
Vir: http://www.realiteta.si/race , Foto:MajaZupančič, 2009

SLIKA 38 Položaj soseske na karti Rač
Vir: http://www.realiteta.si/race
Nepremičninske agencije kot prednosti teh nepremičnin navajajo: mirna lokacija ob Krajinskem
parku Rače –Požeg, številne možnosti za prostočasne rekreacijske dejavnosti, bližino avtoceste...
V načrtu je še izgradnja stanovansko – trgovskega kompleksa v Framu, kjer je zemljišče v lasti
dveh podjetij, ki načrtujeta izgradnjo stanovanjskih enot in dveh trgovskih centrov. Vendar pa je
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sama izvedba odvisna tudi od interesa trgovcev, hkrati pa je občina tudi podala mnenje, da
predložen načrt poselitve ne ustreza, saj naj bi bile hiše preblizu druga drugi, pa tudi obveznih
zelenih površin in otroških igrišč ni bilo predvidenih v zaželenem obsegu. Trenutno je projekt še
v fazi urejanja dokumentacije in ni znano, kdaj naj bi se začela gradnja oz. kdaj bi bil projekt
lahko zaključen.

GRAF 20 Stanovanja po letu zgraditve stavbe
Vir: SI-STAT
Med letoma 2002 in 2007 je bilo v občini skupaj dokončanih kar 241 stanovanj s skupno
stanovanjsko površino 30802 m2. V tem obdobju je bilo sicer izdanih 206 gradbenih dovoljenj za
stanovanjske stavb, ki so imele skupaj 263 stanovanj.

GRAF 22 Selitveno gibanje in selitveni prirast občine Rače – Fram med letoma 1995 in
2007
Vir: SI-STAT
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5.1.9. Funkcija naselij in središčna naselja

Naselje Rače je po klasifikaciji glede na oskrbne in storitvene dejavnosti opredeljeno kot
središče občinskega pomena. To vlogo namerava še krepiti z izpopolnjevanjem in širjenjem
terciarnih in kvartarnih dejavnosti. Pomembnejše lokalno središče v občini je naselje Fram, ki na
svojem vplivnem območju oskrbuje približno 3.000 prebivalcev. Fram je predviden kot močno
zaposlitveno središče z relativno široko paleto dejavnosti.
Status lokalnega središča imata naselji Požeg in Spodnja Gorica, kateri imata nekatere osnovne
oskrbne in storitvene dejavnosti za potrebe lokalnega prebivalstva. V novem prostorskem planu
občine, ki bo predvidoma pripravljen leta 2010, bodo na novo opredelili lokalna središča, saj
Požega in Spodnje Gorice realno ne funkcionirata kot taki.
Naselje Rače je po klasifikaciji glede na proizvodne dejavnosti uvršča med naselja z dvema do
tremi industrijskimi obrati. Naselje z monostrukturno dejavnostjo (t.j. z enim industrijskim
obratom ali večjo obrtno proizvodnjo) je Fram. Glede na prostorske možnosti je predvidena
koncentracija poslovnih dejavnosti na novih površinah naselja Fram .
Vladmir Kokole opredeli Rače in Fram kot centralni vasi.
5.1.10. Sodobni družbeni procesi - suburbanizacija

Proces suburbanizacije je en najbolj aktualnih tem geografskega preučevanja poselitve. Gre za
proces značilen za sodobno družbo, ki se vse bolj umika iz mest in naseljuje na podeželju, vendar
pri tem ohrani način življenja, kot izoblikovanega v mestu. Podeželje se tako vse bolj urbanizira,
najbolj opazno v izgledu hiš. Priseljeni prebivalci običajno obdržijo službo v mestu in je zanje
značilna dnevna migracija. Občina Rače – Fram je bila v preteklosti popolnoma podeželska,
danes pa se večina dnevnih migrantov navezuje na Maribor. Tak proces je zajel številne občine,
ki obdajajo mesto. Pri tem so pomembne prometne povezave in motoriziranost prebivalstva.
Opredelitve pojma suburbanizacija so različne, najbolj splošno bi lahko rekli, da gre pojav
razseljevanja prebivalstva iz mesta na mestno obrobje.
V Sloveniji lahko je izraz suburbanizacija uveljavil za proces urbanizacije in preobrazbe
podeželja. Marjan Ravbar je suburbanizacijo definiral kot širjenje sodobnih oblik naselij z
manjšo gostoto poselitve na vplivnem območju mest. Izdelal je tudi tipologijo slovenskih naselij
glede na značilnosti urbanizacije, pri kateri je upošteval sledeča merila:
1. Socialnogeografski kriteriji (velikost aglomeracije, gibanje in gostota prebivalstva,
selitveni saldo)
2. Funkcijski kriteriji (prometne povezave, dnevne migracije zaposlenih)
3. Fiziognomski kriteriji (dinamika stanovanjske gradnje, število prebivalcev in delovnih
mest na enoto površine)
Glede na stopnjo urbanizacije se občina Rače – Fram uvršča med občine z najvišjo stopnjo
urbanizacije v Sloveniji. Glavno gravitacijsko središče predstavlja mesto Maribor, ki ima vlogo
urbanega središča za celotno severovzhodno Slovenijo in je od Rač oddaljeno le 15 km; dobre
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so prometne povezave z Mariborom, tako je vzpostavljena avtocestno povezava, pa tudi
železniška. Po Ravbarjevi analizi je bila leta 1996 občina Rače – Fram uvrščena med zelo močno
urbanizirane občine.

SLIKA 33 Stopnja urbanizacije v Sloveniji leta 1996
Vir: Ravbar,
Dejavniki, ki pospešujejo urbanizacijo
občine
• bližina velikega mesta, Maribora
• dobra prometna povezanost
• nižje cene zemljišč in nepremičnin
• kvalitetnejše
življenje
na
podeželju
Število prebivalstva v Mariboru je bilo po drugi svetovni vojni v porastu, med letoma 1991 in
2002 pa je upadlo za 10% in je bilo 93 847. Po zadnjih podatkih za drugo polletje leta 2008 je
število prebivalcev v Mariboru 113 113, torej je v ponovnem porastu. Širše območje Maribora
sega na jugu do Slovenske Bistrice, zahodno mejo pa predstavlja Pohorje in tako vključuje večji
del občine Rače – Fram. Maribor je sicer, poleg Ljubljane in Kopra, opredeljen kot nacionalno
središče mednarodnega pomena.
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SLIKA 34 Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širšega mestnega območja
Maribora
Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2001, str. 24
Po tipologiji razvojnih območjih občin v RS po Ravbarju je območje občine Rače – Fram
prehodno območje z monostrukturno razvitim zaposlitvenim središčem in izkazuje
podpovprečno razvitost, hkrati pa je to območje z izrazitim deležem dnevne delovne migracije v
aktivnem prebivalstvu.
Občina Rače – Fram je del širšega urbanega območja Maribor, večina dnevnih migrantov je
vezana ravno na Maribor, tako dijakov in študentov kot tudi polovica vseh zaposlenih.
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5.2.

Gospodarstvo

V občini Rače-Fram je registriranih 435 aktivnih poslovnih subjektov – od tega ena delniška
družba (Pinus TKI, d.d.), 98 družb z omejeno odgovornostjo in 232 samostojnih podjetnikov
posameznikov.
Poslovni subjekti v občini Rače – Fram po popisu 2002/skupaj 319.

GRAF 23 Deleži dejavnosti poslovnih subjektov v občini Rače – Fram
Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva 2002
Največ poslovnih subjektov se ukvarja s trgovino in popravili, sledijo druge javne ter skupne in
osebne storitve. Šele na tretjem mestu so predelovalne dejavnosti, torej industrija. Sledita
dejavnosti gradbeništva in prometa, ki imata 10% delež.
Med poslovnimi subjekti prevladujejo storitvene dejavnosti (81%), s primarnimi se ukvarja le
3% poslovnih subjektov, s predelovalnimi pa 16%.
Prihodek poslovnih subjektov v občini je od leta 1999 naprej v porastu, največji preskok se je
zgodil med letoma 2006 in 2007, ko se je prihodek povečal kar za 22%.
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GRAF 24 Prihodek poslovnih subjektov v Občini Rače – Fram po letih
Vir: SI-STAT
5.2.1.

Kmetijstvo

Po podatkih Popisa kmetijstva leta 2000, je bilo v občini Rače-Fram 1881 ha kmetijskih površin,
od tega 52 % njivskih in vrtnih površin, 44 % travnikov in pašnikov, 2% vinogradov ter 2 %
sadovnjakov. Od poljščin so gojili največ žit, sledijo krmne rastline, industrijske rastline in
krompir.

GRAF 25 Velikost družinskih kmetij v hektarih
Vir: SI-STAT
Več kot polovica družinskih kmetij je manjših od 5 ha, le 20% pa večjih od 10 ha.

61

V Račah deluje kmetijska zadruga z bogato tradicijo. Prva zadruga je bila ustanovljena že leta
1921. Danes ima zadruga več kot 165 članov, urejeno sodobno klavnico (od leta 1965, nova, po
evropskih standardih, od leta 2003) in svojo trgovino. Člani KZ Rače so večinoma usmerjeni v
mlečno in mesno živinorejo. Posebej kvalitetna je živinoreja na pohorskem delu občine, v
naseljih Fram, Morje, Planica in Kopivnik.
Zaradi naravnih razmer je za produktivnost njivskih površin pomembno namakanje, ki sem ga
delno opisala že v poglavju o izgonih. V občini sta predvideni dve namakalni območji, Ješenca –
Požeg in Rače – Gomila ali skupaj 430 ha kmetijskih površin, vendar zaenkrat še ni prišlo do
realizacije.
Namakalni
sistem

Velikost Vrste kultur

1. JEŠENCA - 200 ha
POŽEG

poljedelske površine koruze, pšenice, krompirja,
rdeče in krmne pese ter vrtnine

4.
RAČE
GOMILA

poljedelske površine koruze, pšenice, krompirja,
rdeč in krmne pese ter sladkorne pese

- 230 ha

Po popisu kmetijstva leta 2000 je bilo v občini Rače – Fram 36 ha vinogradov oziroma 94 455
trsov. Še nedolgo nazaj, v 50-ih letih prejšnjega stoletja je bilo tu 74 ha vinogradov s 338 000
trsi. Prideluje se izključno belo vino. Vinogradništvo na obronkih Pohorja ima bogato tradicijo,
dokumentirano že v 15. stoletju, ko so vino izvažali po celi Evropi. Danes je vinogradništvo v
upadu, veliko vinogradov je bilo zaradi denacionalizacije opuščenih, kot kooperant pridelovalcev
pa je sodelovanje umaknilo tudi podjetje Vinag iz Maribora.
Danes je ohranjanje
vinogradništva gospodarsko pomembnejše za turizem, kot samo prodajo ali celo izvoz.
Vinogradniki so združeni v Društvu vinogradnikov Rače – Fram.
Nekoč je bila pomembna pridelava hmelja, ki je dokumentirana od 50-ih let prejšnjega stoletja.
Po podatkih iz leta 1971 je bilo na zemljiščih v lasti Agrokombinata Maribor – enota Rače s
hmeljem zasajenih 22 ha površin (10 ha v Podovi, 10 ha v Slivnici in 2 ha v Račah). Sprva so
hmelj gojili le v Slivnici in Račah, leta 1968 pa so hmeljišče postavili tudi v Podovi. Po letu 1975
so hmelj pridelovali samo še v Podovi, kjer pa danes pa hmelja ne gojijo več. Sredi polj vzhodno
od Rač je bila urejena tudi posebna sušilnica hmelja.
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5.2.2.

Industrija

Največji industrijski obrat je kemična tovarna Pinus TKI d.d., katerega zametki segajo v 2.
polovico 19. stoletja, ko je pričela z delovanjem tovarna špirita, droži in kvasa.

SLIKA 40 Predstavitev tovarne šprita v Račah, predhodnice Pinusa
Vir: Rače in okolica skozi stoletja I., str. 78
Leta 1935 je novi lastnik proizvodnjo preusmeril v predelavo drevesne smole, ki so jo
pridobivali iz okoliških borovih gozdov. Iz smole so izdelovali različne terpentine, lepila in
drugo. Po 2. svetovni vojni je bilo podjetje nacionalizirano in zaradi prepovedi izkoriščanja
borovcev ponovno prisiljeno v spremembo proizvodnje. Tokrat so se preusmerili v izdelovanje
fitofarmacevtskih sredstev, po katerih so še danes prepoznavni v slovenskem prostoru. Danes je
proizvodna linija dopolnjena z biocidi, naravnimi izvlečki za uporabo v kozmetični in
prehrambeni industriji, biodizlom ter dejavnostjo logističnih storitev ter ravnanja z nevarnimi
odpadki (sežigalnica).

SLIKA 41 Kompleks Pinusa
Vir: http://www.pinus-tki.si/
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Pinus TKI je organiziran kot delniška družba z več povezanimi podjetji na prostoru nekdanje
Jugoslavije (BiH, Hrvaška, Srbija) ter podjetjema Aropi d.o.o in Bio goriva d.o.o., oba s sedežem
v Račah. Pinus TKI d.d. ima 131 zaposlenih (31.12.2007).
Pomembna tradicionalna dejavnost, ki se razvila zlasti na območju Frama je oljarstvo. Gre za
pridelavo bučnega olja, ki je značilen proizvod štajerske in prekmurske regije. Prvi podatki o
oljarni v Framu segajo že v sredino 18. stoletja. Danes v Oljarni Fram proizvajajo 100% čisto,
nerafinirano bučno olje, štajersko prekmursko bučno olje z geografskio označbo12, ter dve vrsti
mešanega olja, framsko (70% bučnega + 30% rastlinskega) in solatno (20% bučnega in 80%
rastlinskega olja).

SLIKA 42 Glavni proizvodi Oljarne Fram
Vir: http://www.oljarnafram.si/
V kraju Fram danes delujejo tri oljarne:
• Oljarna Fram d.o.o. , Fram 94
• Oljarna Kranjc s.p., Fram 103 a
• OLEA OLJARNA BEZJAK d.o.o., Fram 96

SLIKA 43 Oljarna Olea v središču Frama
Foto: Maja Zupančič, 2009
12

Vsaj ena od faz proizvodnje mora potekati znotraj definiranega geografskega območja ter nakazana mora biti povezava med proizvodom in
območjem
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5.2.3.

Obrt in storitvene dejavnosti

Značilnosti obrtnih dejavnosti opredeljuje Obrtni zakon, podrobnejša kategorizacija teh
dejavnosti pa je določena z Uredbo o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti .
Po podatkih Območne obrtno – podjetniške zbornice Maribor je na območju občine Rače – Fram
v register njihovih članov vpisanih 135 poslovnih subjektov:13
NASELJE
BREZULA
FRAM
JEŠENCA
KOPIVNIK
LOKA
FRAMU
MORJE
PLANICA
PODOVA
POŽEG
RAČE
RANČE
SPODNJA
GORICA
ZGORNJA
GORICA

ŠTEVILO
OZS

PRI

ČLANOV
4
20
7
5
5
17
1
6
7
74
4
2
1

Največja koncentracija storitvenih podjetij in posameznikov je v Račah, Framu in Morju. Med
danes razvitimi dejavnostmi v občini Rače – Fram ne izpostaviti neke dejavnosti kot značilne za
to območje. Med bolj razširjene dejavnosti bi lahko uvrstili avtoprevozništvo (cestni tovorni
promet), s katero se ukvarja 23 samostojnih podjetnikov in 7 podjetij.
V preteklosti je bila tradicionalna obrt lončarstvo, ki je kot glavni material uporabljala glino iz
bogatih nahajališč v Račah in bližnji okolici. V diplomski nalogi o lončarstu raškega in
framskega območja, je naveden podatek, da se je lončarstvo na tem območju prvič pojavilo leta
1783 v Ješenci. Najverjetneje se podatek nanaša na prvi dokumentirani pojav, saj je težko verjeti,
da se s to, takrat uporabno In donosno obrtjo, niso ukvarjali že prej. Lončarstvo je bilo razvito v
Morju, na Ješenci, v Zgornji Gorici, v Račah in nižinskem delu Frama. Nahajališče najbolj
kvalitetne gline je bilo na Ješenci. Svoje izdelke so prodajali na sejmih v bližnji in daljni okolici.
Danes je lončarstvo na območju občine Rače – Fram popolnoma izginilo.
Na pohorskem delu pa so v preteklosti izkoriščali moč vode – tu so delovali številni mlini, žage,
kovačije in oljarne. Prvi dokumentirani mlini na tem območju so iz leta 1527, ko se omenja šest
mlinov. Na framskem območju naj bi tako delovalo kar: 45 domačih kmečkih mlinov, 9 obrtnih
mlinov, 4 oljarne (dve skupaj z mlinom), 23 domačih kmečkih žag, 4 obrtne žage, 3 stope in ena
kladivarna. Skupaj je vse te objekte gnalo 93 vodnih koles. Večina the objektov je danes
opuščenih oz. popolnoma propadlih. V registru kulturne dediščine so tako evidentirani še
13

Članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici je za poslovne subjekte, ki opravljajo obrtne in obrti podobne dejavnosti, obvezno!

65

Golčnikov in Permov mlin v Framu, Bučarjeva žaga in mlin v Kopikniku in Svetejev mlin in
žaga v Planici. Danes je med redkimi ohranjenimi in delujočimi Matekov mlin (Mlinarstvo
Dejan Pečovnik s.p.) v Framu. Ohranila pa se je tradicija oljarstva – oljarne so se razvile iz
mlinov in so danes prerasle obrtniški okvir, zato jih obravnavam v poglavju o industriji.

5.3.

Turizem in promet

5.3.1.

Razvoj turizma

Občina Rače Fram se trudi razvijati tudi turistično dejavnost, tako je kot zadnji leta 2008 je izšel
Turistični vodnik občine v obliki brezplačne zloženke, ki jo sestavljajo: splošna predstavitev
občine z zemljevidom na katerem je označena turistična infrastruktura, posebej pa so
predstavljene znamenitosti Frama in okolice ter sprehod po Račah in okolici. Kot del širše
turistične ponudbe naj izpostavim Jantarno kolesarsko pot in Podpohorsko turistično-vinsko
cesto VTC 17. Jantarna kolesarska pot je ena izmed predvidenih evropskih poti, ki bo povezala
obalo Baltskega in obalo Jadranskega morja. Slovenski del te poti je zaenkrat urejen v dolžini 54
km na relaciji Šentilj - Pesnica-Maribor - Hoče - Rače - Sp. Polskava - Slovenska Bistrica.
Občino prečka na ravninskem delu mimo Rač in nato južno čez krajinski park Rački ribniki.

SLIKA 44 Podpohorska vinska cesta 17
Vir: Podpohorski vinogradi vabijo, str. 10
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Med naravnimi in kulturnimi spomeniki imata posebno vrednost za turizem grad Rače in
krajinski park Rački ribniki. Grad Rače je priljubljena lokacija za poroke – v te namene imajo
urejeno celostno ponudbo, ki vključuje tudi lokalne gostinske obrate. Grad iz 16. Stoletja je
danes skoraj v celoti prenovljen, poleg poročne dvorane in grajske kapele, je tu sedež občinske
uprave. Grad je danes tako ponovno pridobil vlogo upravnega središča, ki mu je nekoč
zgodovinsko že pripadala.

SLIKA 45 Grad Rače
Foto: Maja Zupančič, 2009
Krajinski park Rački ribniki - Požeg ima urejenih več tematskih učnih poti (Grajska, Močvirkina,
Ponirkova pot) z informativnimi tablami, prav tako pa je izdanih več vodnikov po parku. Park si
je možno ogledati samostojno, brez vstopnine, ali pa z vodičem. Večkrat letno ornitologi
pripravijo tudi vodene oglede s poudarkom na opazovanju ptic. V bližini parka je urejen tudi
zasebni botanični vrt, specializiran za vodno in obvodno rastje. Lokacija je primerna za izvedbo
naravoslovnega dneva.
Zanimivost turistične ponudbe je ogled oljarne v Framu, kjer ponujajo ogled proizvodnje ter degustacijo
bučnega olja.

V občini je razvit le dnevni turizem, ki ga je težko zajeti v statistiko. Prenočitvene kapacitete so
majhne – 27 ležišč (SURS 2007), kar ne omogoča daljšega bivanja na območju občine. Leta
2007 je bilo tako v občini skupaj zabeleženih 210 nočitev, od tega 24 domačih gostov in 186
tujih gostov (89%). Lestvica držav, iz katerih so tuji gostje: 1. Nemčija 2. Grčija, 3. Češka, 4.
Hrvaška. (podatki 2007)
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SLIKA 46 Turistična ponudba občine
Foto: Maja Zupačič, 2009
V občini so štiri turistične kmetije, vse na hribovitem pohorskem delu:

•
•
•
•

Turistična kmetija z nastanitvijo ŠTERN - »Pri Kovačniku«, Planica (kategorija 3
jabolka)
Izletniška kmetija URANJEK - "Pri Baronu", Planica
Ekološka izletniška kmetija "Jožica KOBALEJ", Planica
"Kmetija odprtih vrat" JARC, Kopivnik

SLIKA 47 Turistični smerokaz v Kopivniku
Foto: Maja Zupančič, 2009
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Največ turističnih kmetij je na Planici, ki je priljubljena izletniška točka zlasti med vikendi in
dobro izhodišče za izlete po Pohorju. Nekatere imajo pripravljene animacijske programe za celo
leto s poudarkom na sezonskih kmečkih opravilih. Omenim naj še dva turistično – gostinska
objekta: gostiššče Meglič na Rančah z možnostjo nočitev in vinogradništvo Papež iz Morja.
Edini kulturni spomenik državnega pomena je domačija Vešner na Planici pri Framu. Gre za
kmečko domačijo iz 1. polovice 19. stoletja, ki jo sestavljajo: lesena hiša s kamnitimi temelji,
pokrita s slamnato streho, v notranjosti je ohranjena tudi črna kuhinja in gospodarska poslopja:
hlev, senik, kašča, preša.

SLIKA 48 Vešnerjeva domačija
Vir: Register kulturne dediščine
V celotni občini je sicer 69 kulturnih spomenikov, med katerimi prevladujejo manjši objekti npr.
kapelice in znamenja med sakralno dediščino (22 enot), arheološka dediščina (5 enot), spomeniki
oz. memorialna dediščina (10 enot). Med profano dediščino naj omenim zaščitene kmečke
domačije v Framu, mline in žage (Svetejev mlin in žaga na Planici, Bučarjeva žaga in mlin v
Kopivniku, Permov in Golčnikov mlin v Framu) ter posebnost območja, kompleks oljarne v
Framu. Med grajskimi objekti oz. razvalinami so zavarovane: grajska pristava in razvaline gradu
v Framu ter že prej omenjeni grad v Račah. Kot naselbinska dediščina je zavarovano središče
Frama.
Med razvojne projekte na področju turizma občina Rače – Fram uvršča:





Učno ekološko pot Rački ribniki – Požeg
Podpohorsko vinsko turistična in sadna cesto
Regijski park Pohorje
Kolesarske poti

Skupaj z lokalno turistično agencijo je Občina pripravila več programov za ogled občine, hkrati
pa je bil pred kratkim vzpostavljen sistem lokalnih turističnih vodičev.
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Turizem v občini se torej razvija, vendar bi se bilo smiselno povezati s sosednjimi občinami oz.
pripraviti skupne turistične programe, saj so znamenitosti same občine Rače – Fram premalo
prepoznavne v širšem slovenskem prostoru. Kot taki sta zanimivi zlasti Jantarna kolesarska pot
in Podpohorska vinska cesta. Vse bolj pa se v širšem prostoru kot priljubljena lokacija za poroke,
uveljavlja tudi rački grad.
5.3.2.

Promet in zveze

Preko nižinskega dela občine Rače-Fram poteka nekaj pomembnih prometnih povezav, del
avtocestnega križa in železniška proga. V neposredni bližini je tudi mednarodno letališče
Edvarda Rusjana Maribor. Dobre prometne povezave z regijsko prestolnico Maribor,
prebivalcem občine omogočajo enostaven dostop in so pomemben dejavnik pri procesu
suburbanizacije.
5.3.2.1. Cestni in železniški promet
Na območju občine so naslednje državne ceste:
avtocesta

A1 Šentilj – Koper, odsek Slivnica – Ločica

regionalna cesta II. reda

št. 430
Slivnica – Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice
– Celje

regionalne ceste III. reda

št. 711

Fram - Rače - Kungota – Kidričevo

št. 737

Rače – Šikole

TC št. 935

Fram - Kopivnik - Planica - Areh

Skupaj je v celotni občini 144,1 kilometrov javnih cest (podatki 2007), od tega 28,7 kilometrov
državnih in 115,4 kilometrov občinskih cest.

GRAF 26 Državne ceste v občini Rače – Fram
Vir: SI-STAT
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Iz občine je mogoč neposreden dostop na avtocestno omrežje, iz avtoceste vodi v občino izvoz
Rače/Fram.
Predvidena je nova cestna povezava Rače - letališče - Hoče za potrebe kamionskega prometa iz
gramoznice Rače ter kot dodatna povezava z Dravskim poljem. Preko območja občine RačeFram poteka del trase nove prestavljene magistralne povezave Slovenska Bistrica - Ptuj in sicer
na delu, ki predstavlja obvoznico naselja Pragersko. Primarna strategija razvoja cestnega omrežja
v občini je dograjevanje avtocestnega omrežja; v izgradnji je avtocestni odsek Slivnica –
Draženci – Gruškovje, del katerega bo potekal tudi po občini Rače – Fram, v skrajno
severovzhodnem delu občine. Nekako po sredini občino preči avtocesta, ki ima tudi izvoz Fram.
Novi razvojni program občine zaradi preobremenjenosti posameznih odsekov cest predvideva
sledeči posodobitvi cest, obe v hribovitem delu občine:
 Loka pri Framu – Morje – Kopivnik
 Planica – Loka pri Framu

Čez občino Rače-Fram teče glavna železniška proga I. reda Zidani most - Šentilj. Železnico so
zgradili v 19. stoletju kot del Južne železice, ki je povezovala Dunaj in Trst. Gradnja odseka
Gradec – Celje je bila zaključena leta 1846. Rače imajo svojo železniško postajo, ki je bila vse
do leta 1884 prva postaja južno od Maribora. Sčasoma so med Mariborom in Račami nastajale
nove postaje (Hoče, Slivnica, Maribor Tezno…), s čimer je račka postaja postopno izgubljala
prihodke. Razdalja med Mariborom in Račami po železnici je 12 km oz. le 12 minut, med
tednom vozi med krajema dnevno več kot 30 vlakov. Redna cena vozovnice je 1, 52 €
(feb.2008). Za primerjavo naj navedem, da vožnja z avtobusom na isti relaciji traja dobre pol ure,
cena avtobusne vozovnice pa je 2, 70€, dnevno pa vozi le 7 avtobusov. (Veolia Transport)

SLIKA 49 Železniški prehod v Račah
Foto: Maja Zupančič, 2009
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5.3.2.2. Zračni promet
Severno od občine je v neposredni bližini mednarodno letališče Edvarda Rusjana Maribor. Letališče je
bilo odprto leta 1976 in je drugo najpomembejše v državi. Leta 2007 je imelo 31.936 prepeljanih
potnikov. V tem obdobju je še delovala redna linija nizkocenovnega letalskega prevoznika Maribor –
London, ki je bila po manj kot letu dni delovanja ukinjena. Pomen tovornega prometa je od leta 2005
bistveno upadel in je leta 2007 znašal le slabih 20 ton. Trenutno je aktivna le čarterska povezava med
Dunajem, Mariborom in Prištino.
Preko območja občine tako potekajo zračne poti, hkrati pa se občina nahaja tudi v in pod območjem
omejene in nadzorovane rabe prostora javnega letališča Maribor, ki obsega priletno odletno ravnino in
notranjo horizontalno ravnino na nadmorski višini 312 m. Na tem varovanem območju veljajo omejitve
glede višine stavb.
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6.

ZAKLJUČEK

V celovitem geografskem orisu občine Rače – Fram sem podrobneje analizirala fizično- in
družbenogeografske značilnosti občine Rače – Fram. Obširen pregled zgodovine lokalne
samouprave je lahko podlaga za analizo aktualne težnje krajevne skupnosti Fram po samostojni
občini. Zlasti jih moti neenakomerna porazdelitev finančnih sredstev, vendar pa že bežen pogled
na središče Frama, kaže vse prej kot zanemarjeno podobo – v zadnjih letih je bila v Framu
prenovljena večina javnih zgradb (od šole, pošte do gasilskega doma). Obnavljajo se tehnično
zahtevne ceste na Pohorju, ki so osnova za uspešen razvoj turističnih kmetij na Pohorju. Tovrstne
razloge lahko mirno označimo za manipulacijo. Imajo pa Framčani tudi prav, ko menijo, da niso
jasno opredeljene razvojne možnosti framskega območja, zlasti skrb za starejše in nova delovna
mesta. Sama menim, da je dvojnost občine, ki izhaja iz fizičnogeografskih dejavnikov, že v
preteklosti ločevala območji, da sta se oblikovali kot samostojni enoti, vsaka s svojimi
značilnostmi, zato bi podprla oblikovanje dveh občin.
Razvoj občine Rače – Fram je bil v zadnjih desetletjih močno odvisen od priseljevanja iz
Maribora. Vendar se občina le težko dovolj hitro odziva na potrebe priseljenih prebivalcev,
vajenih mestnega načina življenja. V zadnjih letih je značilno, da se gradijo stanovanjski objekti
namenjeni nepremičninskemu trgu. Zadnji tak primer je stanovanjska soseska Rače, kjer je
predvidena gradnja več kot 100 stanovanjskih enot, vendar je prodaja zaradi trenutne
gospodarske krize skoraj ustavljena. S staranjem prebivalstva je vse bolj aktualen problem
varstvo starejših krajanov in s tem povezana gradnja doma za starejše občane. Koncesija je bila
podeljena, vendar dom zaradi zapletov pri izbiri primernega zemljišča, še ne stoji. Prostorski
razvoj občine bo v prihodnosti potekal samo še v smislu zaokroževanja nezazidanih parcel v
okviru obstoječih naselij, širitev naselij na pohorskem delu ni predvidena. Prostorske možnosti
za širitev so omejene, na eni strani je tukaj zaščiteno območje krajinskega parka (tudi sicer zaradi
močvirnosti manj primerno za gradnjo), na drugi pa najkvalitetnejša kmetijska območja.
Hriboviti del večinoma porašča gozd, kulturna krajina zaradi opuščanja vinogradništva in
kmetijstva na splošno, v tem delu izginja. Nadaljna širitev hribovskih naselij ni predvidena, nekaj
naselij počitniških hišic v bližini Ranč pa je že prerasla v stalno naseljene.
V preteklosti je bil velik problem občine tudi onesnaževanje okolja, zlasti neurejen sistem
odlaganja industrijskih odpadkov iz Pinusa. Po aferi s konca 80ih let, ko so ugotovili, da je za
onesanženje podatalnice odgovorno podjetje Pinus, so v podjetju začeli z odgovornejših
ravnanjem z odpadlimi pesticidi. Danes imajo urejeno lastno sežigalnico. Tudi problem
nelegalnih odlagališč odpadkov se rešuje, saj so ob robu gramoznice uredili zbirni center za
odpadke.
Možnost za nadaljni razvoj občine vidim v turistični dejavnosti, ki je še na začetku. Oblikovna
sta že celostna ponudba namenjena porokam (grajske poroke) ter izletniški turizem na Pohorju v
navezavi s kmečkimi turizmi. Ker v občini ni večjih prenočitvenih kapacitet, je smiselna
usmeritev v dnevni turizem.
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7.

SUMMARY

The main goal of the diploma thesis is a complete geographical analysis of the chosen
municipality Rače-Fram area. The Rače-Fram municipality is situated in the western part of
Drava plain (Dravsko polje) south of Maribor. The municipality was founded in 1994 and
consists of the following settlements: Fram, Morje, Kopivnik, Ranče, Planica, Loka pri Framu,
Ješenca, Požeg, Rače, Brezula, Podova, Spodnja in Zgornja Gorica.
Looking at the area from the physical geography point of view, we find here a junction of two
regional units, Drava plain and Pohorje. Drava plain is a rich source of underground water and as
such important for a greater region, but still place of an intense human interventions, such as
agriculture and illegal pesticide waste form a nearby chemical factory. People also digged clay
and as a result we have series of artificial ponds. The greater area of which is now declared a
land park. Men practice managing waters in the past for irrigation of of dry land. The word is of
izgon land which was first described in Slovenia right on this area.
The main focus of human geography part of the thesis is dealing with people and settlements in
correlation with the larger Maribor suburbanisation zone in its consequences. Economicly, the
most important company of the municipality is Pinus company with its main product being
pesticides. Once traditional farming is being downsized as opposed to pottery which has
completely disappeared. Only traditional production of pumpkin seed oil has kept its pace with
modern world. The growing importance is being made in tourism, especially farm tourism
(Pohorje) and »wedding« tourism (organising castle weddings).
The diploma thesis consists of four thematic chapters, first chapter entitled General
characteristics of the municipality deals with history of local self government which has led to
the present state such as Fram part wanting to divide from the municipality. The second chapter
is dedicated to physical geography and its main features such as landscape, geology, waters,
climate, soils and biosphere. A special chapter is presenting the main ecological problems,
especially underground water resources of Drava plain. The last chapter is about human
geography, there are detailed analyses of population and settlement features and furhermore the
definition of suburbanization process in connection with Maribor suburbanization zone. The
municipality´s economy is also covered the main focus being on its tourism.
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