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REGIONALNA GEOGRAFIJA LOKALNIH MINERALNIH IZVIROV
NA RADGONSKEM OBMOČJU
Izvleček
Namen diplomskega dela je predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti občin Gornja Radgona in Radenci, s poudarkom na geološki zgradbi območja, ki
pogojuje nastanek samih izvirov. V drugem delu so podani lokalni mineralni izviri, ki niso v
lasti podjetja Radenska d. d. Radenci in jih slednje ne uporablja za svoje potrebe. Popisani
vrelci se nahajajo v dolinah rek Ščavnica in Mura in jih zaenkrat izkorišča le lokalno
prebivalstvo. Diplomsko delo prinaša podatke o legi, dostopnosti, urejenosti, preteklem in
sedanjem izkoriščanju slatinskih izvirov ter o potencialnih možnostih izrabe v prihodnosti.
Namen je bil tudi ugotoviti število vodonosnih plasti, iz katerih slatine izvirajo, na podlagi
globin izvirov in kakovosti slatine pa sklepati, kako kmetijska dejavnost vpliva na njihovo
kakovost in uporabo. Slednji ni bil izpolnjen, saj tovrstni podatki zaenkrat ne obstajajo.
Ugotovljeno je bilo, da so na lokalne izvire navezani, in jih tudi izkoriščajo, predvsem
najbližji domačini in tisti, ki jih "drugačen" okus in vonj ne motita. Ti ljudje slatino redno
natakajo in pijejo, čeprav ne poznajo njene natančne kemijske sestave, niti nimajo
informacij o njeni onesnaženosti. Zaradi bližine turistično razvitih Radencev se lokalni
vrelci z majhnimi pretoki in specifičnim okusom ne morejo primerjati z industrijsko
izkoriščano radensko. Možnosti za nadaljnje raziskovanje območja slatinskih vrelcev so, a
žal zaenkrat ni interesa po tem.
Ključne besede: regionalna geografija, Gornja Radgona, Radenci, Ščavniška dolina, lokalni
mineralni izviri.

REGIONAL GEOGRAPHY OF LOCAL MINERAL WATER SPRING
IN THE RADGONA REGION
Abstract
The purpose of the diploma thesis is to introduce natural-geographic and socio-geographic
characteristics of the municipalities Gornja Radgona and Radenci, with emphasis placed on
the geological structure of the area, which conditions the occurrence of mineral springs. In
the second part, the local mineral springs which are not owned by Radenska Plc. Radenci
are introduced, and are thus not exploited for their own purposes. The documented springs
are situated in the valleys of the rivers Ščavnica and Mura and are for now used only by the
local inhabitants. The thesis reveals information on location, accessibility, care, the past and
present use of the mineral water springs, and also the potential utilization in the future. One
of the purposes was also to establish the number of water-bearing layers from which the
water springs, and on the grounds of the depths of the springs and the quality of the water
estimate the influence of agricultural activities on the quality and usage. The former task has
not been accomplished as the relevant data are yet non-existent. The findings show that the
local springs are used predominantly by local inhabitants and those who are not affected by
the water’s distinctive taste and smell. These people regularly fill and consume the mineral
water, even though they are unfamiliar with its precise chemical structure, nor do they have
the information on its contamination. Because of the vicinity of touristically developed
Radenci, the local springs with low rate of flow and the specific taste cannot compare with
the commercially used Radenska mineral water. The possibilities for further research of
mineral springs area exist, but unfortunately the interest lies low.
Key words: Regional geography, Gornja Radgona, Radenci, the Ščavniška Valley, local
mineral water springs.
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1.

UVOD

Možnost izkoriščanja naravnih danosti je veliko bogastvo, ki se ga nekateri ljudje dobro
zavedajo, številni pa žal ne. Zaradi njihove neprecenljive vrednosti bi jih morali skrbno
varovati, sonaravno uporabljati, ščititi in ohranjati iz roda v rod. Med take naravne
vrednote vsekakor sodijo tudi manjši (lokalni) vrelci mineralnih vod, ki se pojavljajo v
dolinah rek Ščavnice in Mure.
Vrelci vode, ki se po svojih lastnostih razlikujejo od običajne vode, so že zelo zgodaj
pritegnili človekovo pozornost – še posebej zato, ker so nekatere teh vod pokazale določen
učinek pri tistih, ki so jih uživali. Različne mineralne vode (imenovane tudi slatine ali kisle
vode) so ljudje v okolici izvirov že zgodaj uporabljali za pitje – še preden so bile odkrite
njihove zdravilne vrednosti. Z razvojem zdravilišč pa so se začele uporabljati v samih
zdraviliščih in tudi za prodajo izven kraja.
Dragocene snovi in elemente v sledovih mineralna voda pridobi v naravi. Pred mnogimi
leti je kot padavinska voda padla na tla in pronicala v podzemlje; v vedno globljih
zemeljskih plasteh se je prefiltrirala, očistila in se zbirala v večjih količinah nad slabo
prepustnimi plastmi gline. Pod vplivom visokih temperatur in pritiska se je na tej poti
obogatila z mineralnimi snovmi in ogljikovo kislino, ki ji daje tipičen osvežujoč okus;
zaradi specifičnih prehrambeno-fizioloških lastnosti pa ima tudi pozitiven vpliv na
človekov organizem.
Lokalno so izviri mineralne vode vezani le na tista območja, kjer so se v davni preteklosti
izoblikovali posebni pogoji za njihov obstoj; eno takih je tudi območje občin Gornja
Radgona in Radenci. Izhodišče za obravnavo lokalnih mineralnih izvirov je sicer geološko,
a sem jih zaradi celovite obravnave, ki se navezuje tako na naravnogeografske kot tudi na
družbenogeografske dejavnike, "izločila" iz regionalnega dela diplomskega dela in jih
izpostavila v drugem delu le-tega. Za tak pristop sem se odločila načrtno, saj je obravnava
mineralnih izvirov vezana na naravne in družbene dejavnike.
Z regionalnogeografskim pregledom območja v prvem delu je tako zadoščeno pogojem
Oddelka za geografijo (prva seminarska naloga je bila družbenogeografska, druga
fizičnogeografska).

1.1. Namen in cilji
Ker sem 25 let (dejansko) živela v občini Gornja Radgona, sem se odločila za obravnavo
tamkajšnjega območja. Predpostavljala sem, da ga dokaj dobro poznam, a sem med
iskanjem in pridobivanjem podatkov spoznala, da je bilo moje védenje dosti slabše, kot
sem sprva mislila. S tem delom sem svoje znanje precej izpopolnila.
Da bi zadostila regionalnim kriterijem, sem v prvem delu diplomskega dela podala
natančnejši regionalnogeografski pregled območja občin Gornja Radgona in Radenci, s
poudarkom na geološki zgradbi. V drugem delu pa podala značilnosti vrelcev.
V obravnavo so zajeti le tisti vrelci naravne mineralne vode, ki niso v lasti Radenske d. d.
Radenci oziroma jih le-ta ne uporablja za svoje turistično-zdraviliško-industrijske potrebe.
Preverjala sem njihovo dostopnost, stanje in urejenost, uporabnost in shranjevanje
(oziroma obstojnost) mineralne vode, vpliv mineralnih vrelcev na okoliške prebivalce in
njihov način življenja ter povezanost izvirov s turizmom.
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Kot temeljni cilj svoje naloge sem želela ugotoviti, kako so mineralni vrelci povezani z
lokalnim prebivalstvom in ali bi lahko bili v prihodnosti morda pomemben dejavnik
lokalnega razvoja.

1.2. Metode in tehnike
Pri nastajanju diplomskega dela sem se posluževala različnih metod in tehnik raziskovanja,
saj je šlo za teoretično in praktično-raziskovalno delo. V okviru teoretičnega dela je bilo
opravljeno kabinetno delo in pri raziskovalnem dodano še terensko.
Kabinetno delo je obsegalo analizo obstoječe literature in statističnih podatkov, zahtevalo
"izločitev" oziroma omejitev na lokalne mineralne izvire, ki jih podjetje Radenska d. d.
Radenci ne uporablja za svoje potrebe in analizo pogovorov z lokalnim prebivalstvom, ki
slatinske izvire izkorišča ali samo živi v njihovi neposredni bližini. Pri analizi sekundarnih
virov (knjig, člankov, raziskovalnih poročil, internetne literature) sem kritično izločala
nepravilne podatke, ki so dostopni predvsem na spletnih straneh.
Terenski del je obsegal pregled območja, kjer se posamezni vrelci nahajajo, rabo tal v
neposredni okolici, preverjanje njihove dostopnosti in urejenosti, pogovore (intervjuje) s
prebivalstvom, ki živi v neposredni bližini izvirov in tistimi, ki prihajajo vodo natakat.
Zbiranje podatkov o lastnostih, posebnostih in izkoriščanju izvirov, namenu uporabnosti
mineralne vode, njenem shranjevanju in drugih značilnostih je potekalo julija 2007 ter
maja in junija 2008.
Ker so se občinske meje na obravnavanem območju nenehno spreminjale (prvotna občina
Gornja Radgona, je razpadla na današnje štiri: Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti
Jurij ob Ščavnici), ni bilo mogoče podati trendov spreminjanja posameznih dejavnikov v
daljšem časovnem obdobju.
Po pregledu literature in virov sem si postavila pet delovnih hipotez, ki sem jih na podlagi
terenskega dela potrdila oziroma zavrgla. .
Napovedovanje trendov oziroma možnosti uporabe in izkoriščanja lokalnih mineralnih
izvirov v prihodnosti temelji na pregledu literature in terena ter na podlagi pogovorov z
lokalnim prebivalstvom.

1.3. Delovne hipoteze
Po pregledu literature sem si v zvezi z lokalnimi mineralnimi izviri postavila naslednjih pet
hipotez, ki sem jih po opravljenem terenskem delu potrdila oziroma zavrgla.
H1: Pretoki mineralne vode so odvisni od količine padavin.
H2: Lokalne mineralne vode se danes uporabljajo predvsem za pitje.
H3: Slatinske izvire izkorišča le lokalno prebivalstvo (nekoč so slatine uporabljali v večjih
količinah).
H4: Izviri, ki jih lokalno prebivalstvo ne uporablja za svoje potrebe, so slabše urejeni.
H5: Slatinski izviri so povezani v turistično pot "Med vrelci življenja", zato so dostopi do
njih dobro označeni.
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2.

LEGA, VELIKOST IN
OBSEG OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Izbrano območje obsega dve občini v severovzhodnem delu Slovenije, to sta občini Gornja
Radgona in Radenci. V preteklosti sta obe pripadali občini Gornja Radgona, ki je leta 1994
razpadla na tri samostojne: na Gornjo Radgono, Radence in Sveti Jurij ob Ščavnici. 1.
marca 2006 se je od gornjeradgonske odcepila še občina Apače in s tem se je njen obseg še
dodatno zmanjšal (s prvotnih 128,1 km2 na sedanjih 74,6 km2).

2.1. Občina Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona obsega 74,6 km2 površine in junija 2007 je v njej živelo 8.720
prebivalcev (117 prebivalcev/km2) (Prebivalstvo Republike Slovenije, 2008). Je obmejna
občina, ki jo na severu od sosednje Avstrije ločuje reka Mura; na vzhodu se stika z občino
Radenci, na jugu z občinama Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak, na zahodu pa z
občinami Benedikt, Sveta Ana in Apače. Zavzema štajerski del Pomurja in sodi v
Pomursko statistično regijo. Razdeljena je na 5 krajevnih skupnosti, ki skupno obsegajo 30
naselij.
1. KS Črešnjevci–Zbigovci: Črešnjevci, Orehovci, Orehovski vrh, Police, Ptujska
cesta, Zbigovci;
2. KS Spodnji Ivanjci: Ivanjski vrh, Očeslavci, Spodnji Ivanjci, Stavešinci,
Stavešinski vrh;
3. KS Negova: Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski vrh, Kunova,
Lokavci, Negova, Radvenci, Rodmošci;
4. KS Gornja Radgona: Gornja Radgona, Hercegovščak, Mele, Norički Vrh, Podgrad;
5. KS Spodnja Ščavnica: Aženski Vrh, Lastomerci, Lomanoše, Plitvički vrh, Spodnja
Ščavnica, Zagajski vrh (Naselja v občini Gornja Radgona, 2007).
Največje naselje in upravno središče občine je mesto Gornja Radgona, ob njem se v
krajevni center razvija tudi Negova.

2.2. Občina Radenci
Občina Radenci je bila ustanovljena leta 1994, in sicer z odcepitvijo od občine Gornja
Radgona. Obsega 34,1 km2 površine in junija 2007 je štela skoraj 5.300 prebivalcev (155
prebivalcev/km2). Na skrajnem severnem delu meji z reko Muro na Avstrijo, ob tem še na
naslednjih pet občin: na zahodu na Gornjo Radgono, na jugu na Sveti Jurij ob Ščavnici, na
jugovzhodu na Križevce, na vzhodu na Mursko Soboto in na severovzhodu na Tišino.
Spada v prleški del Pomurja in Pomursko statistično regijo. Sestavljata jo dve krajevni
skupnosti, v katerih je 22 naselij (Statistični letopis 2007, 2008).
1. KS Radenci: Radenci, Boračeva, Janžev vrh, Melanjski vrh, Šratovci, Rihtarovci,
Turjanci in Hrastje – Mota,
2. KS Kapela: Hrašenski vrh, Kapelski vrh, Kobilščak, Kocjan, Murski vrh, Murščak,
Okoslavci, Paričjak, Radenski vrh, Rački vrh, Spodnji Kocjan, Turjanski vrh,
Zgornji Kocjan in Žrnova (Krajevna skupnost Radenci, 2007, Krajevna skupnost
Kapela, 2007).
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Največje naselje in središče občine je mesto Radenci. Upravno je občina vezana na
Upravno enoto Gornja Radgona, ki ima v Radencih le svoj krajevni urad (UE Gornja
Radgona, 2008).
Karta 1: Obravnavano območje občin Gorja Radgona in Radenci

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, 2008; Avtor: Kokol A., 2008
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3.

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

3.1. Geološka zgradba
Geološka zgradba območja, obravnavanega v tem diplomskem delu, je povzeta po
Tolmaču lista Čakovec, 1998, in po Tolmaču lista Maribor in Leibnitz, 1988.
Območje obsega gričevnati relief Slovenskih goric in ravninsko ozemlje, ki se je
izoblikovalo ob Muri in Ščavnici; v celoti pripada jugozahodnemu delu Panonskega
bazena. Današnjo tektonsko zgradbo lahko ugotavljamo in opazujemo na podlagi
površinskih geoloških in strukturnih podatkov ter geofizikalnih raziskav in globinskega
vrtanja.

3.1.1. Tektonika
Proti koncu alpidskega geotektonskega ciklusa je prišlo do formiranja Panonskega bazena.
Na to območje segajo od zahoda proti vzhodu posamezne pogreznjene geotektonske enote,
ki so danes v podlagi terciarnih sedimentov Panonskega bazena. Tako sta na primer
podaljška Pohorja in Kozjaka danes v podlagi Slovenskih goric.
Predneogenska podlaga je bila pred srednjim miocenom dezintegrirana v posamezne enote,
tektonska aktivnost le-teh pa se je kazala v pogrezanju ali dviganju posameznih blokov ob
prelomih. Na območju pogreznjenih enot so nastali bazeni, v katerih je potekala intenzivna
sedimentacija neogenih sedimentov (npr. Murska depresija). Da pogrezanje ni potekalo
istočasno, kažejo različno debeli in različno stari neogenski sedimenti. V kvartarju so se
nadaljevala predvsem vertikalna premikanja (v mlajšem kvartarju so na tem območju
ocenjena od nekaj metrov do nekaj deset metrov) in rahla narivanja ob reverznih prelomih.
V pliocenu, je prišlo do oblikovanja končne tektonske razdelitve.
Glede na geološko zgradbo na površini obsega obravnavano območje naslednje strukturne
enote:
1. tektonsko enoto Slovenske gorice z dvema podenotama:
a) Negovski blok,
b) Radgonski blok,
2. pliokvartarno radgonsko depresijo,
3. tektonsko enoto Murska depresija (v ožjem smislu) s podenoto Murski tektonski
jarek,
4. tektonsko enoto Slovensko-Medjimurske gorice s podenotama:
a) Kapelski blok,
b) Bučkovški blok.

3.1.2. Strukturne tektonske enote
3.1.2.1. Tektonska enota Slovenske gorice
3.1.2.1.1. Negovski blok
Negovski blok je na zahodni strani ločen od lenarškega bloka in pesniškega tektonskega
jarka z drvanjskim prelomom. Na severni strani ga od radgonskega bloka in radgonske
depresije ločuje ščavniški prelom, na skrajnem jugovzhodu meji z ljutomerskim prelomom
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na mariborsko-ptujsko depresijo. V geološki zgradbi so na površju zastopani sarmatijski,
panonijski in pliocenski sedimenti. Vsi strukturni elementi v omenjenih stratigrafskih
enotah vpadajo proti jugovzhodu in tvorijo monoklinalno strukturo.

3.1.2.1.2. Radgonski blok
Radgonski blok leži severovzhodno od negovskega, ločuje ju ščavniški prelom. Na severu
meji na radgonsko depresijo, na vzhodu na murski tektonski jarek. V geološki zgradbi so
sarmatijski in panonijski skladi, ki vpadajo monoklinalno proti jugovzhodu z rahlim
nagibom, okoli 5 do 10 stopinj. Monoklinalna struktura je vzdolžno porušena z manjšimi
prelomi v smeri jugozahod-severovzhod.

3.1.2.2. Pliokvartarne depresije
Intenzivna neotektonska premikanja so dezintegrirala teren v posamezne bloke, nekateri so
se dvigali, drugi pogrezali. Na pogreznjenih blokih se je deponiral material s pobočij,
istočasno so bila to tudi ugodna območja za rečne tokove.

3.1.2.2.1. Radgonska depresija
Radgonska depresija sega na slovensko ozemlje le s svojim južnim delom, na obravnavano
območje res samo s skrajnim jugovzhodnim robom. Zapolnjena je s kvartarnimi
naplavinami reke Mure. Z jugozahodne, južne in jugovzhodne strani jo omejujejo lenarški,
negovski in radgonski blok.

3.1.2.3. Murska depresija
3.1.2.3.1. Murski tektonski jarek
Murski tektonski jarek zavzema jugozahodni del tektonske enote Murska depresija in sega
od Petanjcev na severozahodu do Veržeja in Razkrižja ter še naprej proti jugovzhodu. Ta
del površja se je v mlajšem pleistocenu in holocenu verjetno rahlo pogrezal vzdolž
melinskega, veržejskega in radenskega preloma. Od severozahoda proti jugovzhodu se
nekoliko zoži in poteka med Lendavsko tektonsko enoto ter tektonsko enoto SlovenskoMedjimurske gorice proti jugovzhodu. V starejšem prodnem nanosu je vrezala svojo strugo
reka Mura; ohranjeni so tudi ostanki mrtvih rečnih korit in barjanski sedimenti. Del enote
je še danes poplavljen.

3.1.2.4. Slovensko-Medjimurske gorice
Zaradi premikanja predneogene podlage v pliokvartarju je bila tektonska enota SlovenskoMedjimurske gorice dvignjena nad Mursko in Dravsko depresijo. Razpadla je v posamezne
bloke oziroma manjše enote, med katerimi ločimo od severa proti jugu Kapelski blok,
Bučkovski blok in Ormoško-Selniško antiformo.

3.1.2.4.1. Kapelski blok
Kapelski blok obsega območje Kapele in Janževega vrha, torej leži med Radenci na severu
in Svetim Jurijem ob Ščavnici na jugu. Omejujeta ga radenski prelom na severovzhodu in
ščavniški prelom na jugozahodu. Sestoji iz panonijskih skladov in kvartarnih sedimentov.
Strukture oziroma vpadi plasti v panonijskih sedimentih so pretežno horizontalni in ne
kažejo večjih deformacij. Sklepa se le na vertikalna premikanja. Blok je bil dvignjen nad
tektonsko enoto Murske depresije, prek 100 m.

3.1.2.4.2. Bučkovski blok
Bučkovski blok leži južno od Kapele in zavzema območje od Sovjaka do Ljutomera. S
severne strani je ločen od Kapelskega bloka s ščavniškim prelomom, na južni strani meji
ob ljutomerskem prelomu na Ormoško-Selniško antiformo.
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3.1.3. Prelomi
Živahna tektonska aktivnost na koncu alpidskega geotektonskega ciklusa se kaže tudi v
intenzivni radialni tektoniki, ki je s svojimi prelomi pomembno vplivala na oblikovanje
današnje strukture ozemlja in tudi na oblikovanje geomorfologije terena. Generalno
gledano prevladujeta dva prelomna sistema: longitudinalni s smerjo severovzhodjugozahod (ljutomerski prelom) in transverzalni v smeri severozahod-jugovzhod (radenski
prelom).

3.1.3.1. Longitudinalni prelomni sistem (SV–JZ)
Prelomi so vzporedni s potekom struktur osnovnih stratigrafskih enot. Vse kaže, da je
omenjeni sistem naredil strukturno osnovo, ki je nastala v predneogenskem obdobju.
Ljutomerski prelom je pomemben prelom, ki poteka na meji med Ormoško-Selniško
antiformo na jugovzhodu in Ptujsko-Ljutomersko depresijo na severozahodu. Prelom je
regionalno-geološkega značaja in sega na severovzhodu na ozemlje Madžarske ter na
jugozahodu v Alpe. Regionalni značaj omenjenega preloma se kaže v njegovem
geotektonskem položaju, kajti v širšem območju le-ta verjetno poteka med vzhodnimi
Alpami na severu in severnimi Karavankami na jugu. Premikanja ob njem so imela
reverzni značaj.

3.1.3.2. Transverzalni prelomni sistem (SZ–JV)
Ob prelomih je prišlo verjetno tudi do manjših horizontalnih premikov. Vzporedno s
prelomi tega sistema so se oblikovale aluvialne doline. Pretežni del tovrstnih prelomov
seka Ormoško-Selniško antiformo in sega na severovzhodu prek ljutomerskega preloma v
Mursko depresijo; proti jugu segajo nekateri prelomi v Dravsko depresijo. Na
obravnavanem območju sodijo v ta sistem radenski, ščavniški in drvanjski prelom.
Drvanjski prelom poteka v severnem delu po dolini reke Drvanje in loči Lenarški blok od
Negovskega. V južnem delu je ob njem z zahodne strani pogreznjen pesniški tektonski
jarek, z vzhodne pa dvignjen Negovski blok.
Pozneje, verjetno v pliokvartarju, je prišlo do presekov in deformacij s prelomi sistema
severozahod-jugovzhod in takrat je nastal Radenski prelom.
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Karta 2: Strukturne tektonske enote in prelomi na obravnavanem območju

Vir: Nosan, 1973; Avtor: Kokol A., 2008

3.1.4. Geološke razmere za nastanek mineralnih izvirov
Najstarejše plasti, paleozoiski metamorfni skrilavci, so bile v Radencih ugotovljene v vrtini
T-1, v globini 737,5 m. Sestavljene so iz biotitnega blestnika, gnajsa in amfibolovca.
Direktno na njih leže tortonske plasti, ki jih je prav tako prevrtala vrtina T-1 v globini od
626 m do 737,5 m. Sestoje iz tenko plastovitega peščenega laporja, kremenovega
konglomerata in peščenjaka. Na tortonskih leže sarmatski in spodnjepliocenski sedimenti.
V spodnjem sarmatu prevladujeta lapor in peščeni lapor s tankimi vložki peščenjaka,
konglomerata in peska. V zgornjem sarmatu ter spodnjem pliocenu nastopajo lapor, pesek,
peščeni lapor in peščenjak. Plasti peska so debele do 50 m, na površju pa se te plasti
pojavljajo v gričevju med Podgorjem in Črešnjevci pri Gornji Radgoni.
Najmlajše terciarne plasti pripadajo srednjemu in zgornjemu pliocenu, sestoje iz gline,
peščene gline, peska in peščenega proda; debele so 5–35 m. V Boračevi in Šratovcih
segajo od 100 do 190 m globoko, v Radencih do 288 m. Glina vsebuje vložke organske
gline in od 0,5 do 1,5 m debele plasti lignita. V peščeni glini so pogoste apnene konkrecije.
Terciarne plasti prekrivajo kvartarni sedimenti, in sicer je bil v njihovem spodnjem delu
odložen murski prod s peskom in meljem, zgornji del kvartarja pa je iz peščene gline,
peska in peščenega melja.
Radenci ležijo na tektonski enoti soboške grude, ki jo sestavljajo paleozojske plasti,
prekrite s terciarnimi sedimenti (debeline največ 1.000 m). Severozahodno od te grude
poteka vzporedno podolgovata ozka Radgonska depresija, zapolnjena s 1.000–2.000 m
debelimi terciarnimi plastmi. Proti jugovzhodu prehaja soboška gruda v prostrano
ljutomersko sinklinalo, kjer so terciarne plasti debele 3.000–4.000 m.
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Terciarne in paleozojske plasti sekajo po podatkih geološkega kartiranja, seizmike in vrtin
prelomi, ob katerih so skladi premaknjeni za več deset metrov. Ti prelomi potekajo
vzporedno z mejami posameznih grud in so strmo nagnjeni ali navpični. Predterciarna
soboška gruda se dviga skupaj s terciarnim pokrovom ob vzporednih prelomih proti
Kapeli, kjer je teme grude. Nato se ob prelomih stopničasto spušča proti osi ljutomerske
sinklinale. Prelome, ki so jih nakazale geofizikalne raziskave, prekrivajo terciarne plasti: v
gričevju debele plasti prepereline, v ravnini ob Muri kvartarni sedimenti. Doslej izvrtane
raziskovalne vrtine so z gotovostjo nakazale prelom, ki poteka od naselja Ptujska cesta v
Slovenskih goricah prek Boračeve in Petanjcev; ob tem prelomu so plasti premaknjene za
25 m do 50 m (Nosan, 1973).

3.1.5. Hidrogeološke razmere na območju lokalnih
mineralnih izvirov
Številne raziskovalne vrtine kažejo, da je v okolici Radencev več vodonosnih horizontov z
mineralno vodo. Do leta 1965 so izkoriščali v Radencih, Boračevi in Petanjcih mineralno
vodo v plitvih zajetjih v kvartarnem produ in delno v pliocenskem pesku.
Slika 1: Mineralne vode se nahajajo v različnih globinah
Že prve raziskave vrtine v
Boračevi do globine 313 m
so pokazale v pliocenskih in
miocenskih plasteh deset
tanjših in debelejših peščenih
plasti z mineralno vodo.
Vodonosne
plasti
se
nadaljujejo od Boračeve proti
Šratovcem in na nasprotni
strani jugovzhodno proti
Rihtarovcem; plasti, ki so pri
Šratovcih v globini 75–140
m, so v Rihtarovcih že v
globini 178–280 m.

Vir: Radenska d. d., 2008

Ob prelomu so vodonosne plasti med Boračevo in Šratovci spuščene za 50 m. Vodonosne
peščene plasti so nagnjene proti jugovzhodu, med Šratovci in Radenci padajo pod kotom
4–5o. Njihova izdatnost je odvisna od poroznosti in debeline ter količine raztopljenega
plina (CO2). V horizontih mineralne vode pritisk, temperatura in količina raztopljenih
snovi z globino naraščajo. Terciarne plasti, ki vsebujejo mineralno vodo, se dvigajo proti
Šratovcem in Orehovcem, torej proti severozahodu. V isti smeri pada tudi količina
mineralnih snovi v vodi v posameznih vodonosnih horizontih. Vodonosni peščeni horizonti
se torej napajajo iz vrhnje prodne plasti na območju Šratovci–Mele (Nosan, 1973).
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Prelomne in porušene cone (nastale zaradi močne tektonike) povezujejo hidravlična in
geotermalna polja in vplivajo, skupaj s precej pestro mineraloško sestavo miocenskih
plasti, na mineralogijo podtalnice in pojav slatinskih vrelcev. Najbolj prisotna kemična
elementa sta železo in mangan, ki se pestro in izomorfno povezujeta v različne soli,
najpogosteje v hidrokside (OH-) in hidrokarbonate (HCO3-).
Plin CO2 je povezan z rastlinskimi ostanki, s sledovi premoga v podzemlju. Značilen je za
klastični razvoj (drobnozrnate plasti: gline, meljaste gline, lapornate gline, meljasti lapor
…) zgornjega pontija, panonija in sarmatija (Pavlica Jakovljevič, 2008).

3.1.6. Vzroki za nastanek mineralnih vod
Današnji izviri mineralnih vod so tesno povezani z geološko preteklostjo zadnjih nekaj
milijonov let. Dogajanje v zemeljski skorji je bilo in je še vedno pestro ter marsikomu
težko predstavljivo in razumljivo. Preteklo dogajanje si na površini lahko razlagamo z
opazovanjem oblik površja, s kakovostjo prsti, z vrtinami v globino, analizami kamninske
ali geološke podlage … Raziskave kažejo, da "prapovršje" ni ravno, kot se zdi; na primer
ravna površina Murske ravnine je nagubana, razpokana in presekana s številnimi prelomi.
Na današnje oblikovanje površja je vplivalo že vulkansko delovanje v davni preteklosti
(pred 17 milijoni let), ki ga je sprožil trk afriške plošče pod evropsko. Pri trku so se
kamnine zarile v žareče podtalje pod zemeljsko skorjo in se staljene pod močnimi pritiski
iz globin vrnile na površje v obliki magme. Vulkanske eksplozije so bile deloma pod
takratnim morjem, nekdanji vrhovi vulkanov pa so najlepše vidni v gričevju na sosednjem
avstrijskem Štajerskem, ob meji s slovenskim Goričkim. Vulkan v Gleichenbergu naj bi
deloval kar nekaj milijonov let in njegovo žrelo naj bi molelo iz takratnega morja kot otok.
Ostanke nekdanjih vulkanov spremljajo številni mineralni in termalni vrelci vode.
Slika 2: Vulkansko delovanje pred približno 17. milijoni let

Vir: Bad Gleichenberg, 2007; Avtor: Kokol A., 2008

V morju odložene plasti, ki so se odložile pred trkom plošč, so se pod velikimi pritiski
spremenile v (bolj in manj trdne) apnence in dolomite alpskega pogorja ter se nagubale v
visoko gorovje. Ko je Zemljina energija porinila afriško ploščo pod evropsko, je pri tem
nagubala in prelamljala skorjo, jo razdelila v več manjših delov ter jo z razteznimi silami
porinila vsaksebi. S tem se je zemeljska skorja stanjšala in ustvarila podtalje panonskega
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bazena med Alpami in Karpati. Zemeljsko površje so skozi več milijonov let spreminjale
tektonske sile s premiki, narivi in prelomi ob dviganju in pogrezanju tal.
Zemeljska skorja panonskega bazena je zaradi gubanja in raztezanja zemeljskih plošč
sorazmerno tanka in ocenjena na debelino 23 km. In prav ta bližina zemeljske žarje v
notranjosti je vzrok številnim termalnim in mineralnim vrelcem (le-ti so najpogostejši na
Avstrijskem Štajerskem, v vzhodni Sloveniji in na zahodu Madžarske). Dokaz o tankosti
zemeljske skorje je tudi najmlajši vulkan v bližini – v Kapfensteinu na avstrijskem
Štajerskem – ki je bil dejaven še pred dvema milijonoma let (torej v času, ki je že povezan
z umikanjem Panonskega morja).
Sedanjo podobo površja so dokončno izoblikovale vode, katerih delovanje je bilo odvisno
od temperatur zraka v času medledenih in ledenih dob. Enkrat so reke prinašale grušč in
prod iz gorovja, drugič so se usedali fini morski in organski sedimenti. Danes so tektonski
prelomi in prečne razpoke večinoma prekrite z debelimi plastmi proda, ki so ga vode
prinašale iz Centralnih Alp v nekdanje Panonsko morje in tako napolnile razpoke v
zemeljski skorji. Plasti so se usedale vodoravno na dno morja, kar je dobro vidno v odprtih
stenah peskokopov. Z umikanjem morja so se daljšale poti po površini odtekajoče
padavinske vode, ki je s seboj odnašala prej v morje odložene delce in nekdanje morsko
dno preoblikovala v mehko valovito gričevje Slovenskih goric in Goričkega. Največ
odloženih sedimentov so vode odnesle od tam, kjer so bile usedline najmanj sprijete in so
imele vode v toku proti morju največjo erozivno moč. Na obravnavanem območju je bila
najmočnejša "pra-reka" Mura, ki je na obeh svojih bregovih ustvarila ravan, potekajočo od
zahoda proti vzhodu. Od severa proti jugovzhodu pa so odtekale vode po sedanji dolini
Ščavnice, ki je na obravnavanem območju od Murske ravnine ločena le z ozkim pasom
gričevja Slovenskih goric, s Plitvičkim vrhom, v Muro pa se Ščavnica izliva šele pri
Razkrižju. (Anders, 2008; Med vrelci življenja, 2007).

3.1.7. Kamninska zgradba
3.1.7.1. Peščeni lapor, pesek, prod (M13)
Sarmatijske plasti, ki so nastajale v celoti v brakičnem okolju in znaša njihova debelina
okrog 300 m, ležijo na tortonijskih sedimentih. Sloje sestavljajo peščeni in glinasti lapor,
peščenjak, pesek, prod in konglomerat. V spodnjem delu prevladuje peščeni lapor, med
katerim so tanjši vložki peska, v zgornjem sljudni pesek, z do nekaj centimetrov debelimi
vložki glinastega laporja. V tem delu nastopajo še tanjše pole kremenovega peščenjaka, ki
se ponekod pojavlja v obliki ovalnih krogel, v velikosti do 1 m v premeru. Peščene plasti
so večkrat nadomeščene s prodom, ki je tu in tam vezan v konglomerat. Barva kamenin je
siva, sivorjava do rjava. Prodniki in zrna so večinoma iz kremena ter drugih metamorfnih
in magmatskih kamenin.
Pri preiskavi težkih mineralov je bilo ugotovljeno, da med prozornimi minerali
prevladujejo granat, nato rutil, turmalin, staurolit, zoisit, epidot, cirkon, amfiboli in tudi
klorit, katerega količina raste z rastočo glinasto komponento. V lahki frakciji prevladujejo
glinasti drobci, sledijo jim kremen, muskovit, v manjši meri glinenci in zelo redko biotit.

3.1.7.2. Peščen lapor in glina, pesek, prod (M23)
Plasti, katerih debelina znaša okoli 300 m, so odložene konkordantno (skladno) na
sarmatijske sklade. Sestavljajo jih siv peščeno-glinast lapor, sivo rjavkasta peščena glina,
sivo rjavkast do svetlo siv pesek, pole peščenjaka in peščen prod; prevladuje pesek. Med
težkimi prozornimi minerali prevladuje granat, v manjši meri še amfiboli, epidot,
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spremenjeni femični minerali, rutil, disten, cirkon, zoisit in titanit. Precejšen del mineralov
torej izhaja iz metamorfnih, le malo iz magmatskih kamenin. Med lahko frakcijo
prevladuje kremen, sledijo mu drobci kamenin, glinenci in sljuda. Veliko prodnikov doseže
debelino do 2 cm. Mikrofavna panonijske stopnje kaže na brakično sedimentacijsko okolje.

3.1.7.3. Barjanski sedimenti – melj, glina (b)
Barjanski sedimenti se nahajajo v široki dolini reke Ščavnice, in sicer v tistih delih, kjer je
hitrost vodnega toka počasna, ali prihaja do občasnih poplav. Na ta način voda prinaša in
odlaga droben meljasto-glinasti material, ki je bil transportiran iz terciarnega obrobja. V
nekaterih primerih se je razvila dokaj burna vegetacija in so nastali organogeni sedimenti.
V dolini Ščavnice je nastala celo šota. V usedlinah večkrat najdemo ostanke flore, ponekod
pa tipično sivo organogeno glino. Debelina barjanskih usedlin zelo variira, ponekod doseže
do 3 m.

3.1.7.4. Peščena (puhličasta) glina – puhlica (l)
Razširjena je v Slovenskih goricah in leži v erozijsko-diskordantnem položaju na
neogenskih sedimentih ter na starejših kvartarnih usedlinah. Puhličasta glina je rumenkaste
do rjavkaste barve (pri preperevanju je dobila rumenkasto-rjavo nianso), kompaktna in ima
drobnozrnato strukturo, zato jo lahko uvrščamo v meljasti in peščeni melj (silt). Je peščena
in zelo podobna puhlici. V sestavi prevladuje lahka frakcija, ki doseže okoli 92–95 %
kremena, preostali del odpade na glinence, muskovit in drobce kamenin. Težka frakcija
vsebuje 60–80 % prozornih mineralov (amfibol, rutil, epidot in klorit), 20–40 % je
neprozornih.
Geneza opisane peščene gline (silta) je dokaj problematična, saj se pojavlja na zelo
različnih višinskih nivojih in geomorfološko zelo različnih položajih. Po nastanku je
verjetno pretežno eolskega porekla; tudi melj je bil eolsko nanašan v vodno okolje, na kar
kažejo horizontalno razporejena zrna in laminarnost. Del sedimentov je fluviatilnega
izvora, kar dokazujejo leče peska ob Muri in posamezne plasti peska, ki leže na peščeni
glini (siltu – meljevcu). Fosilni ostanki so redki in se pojavljajo le ob bregovih reke Mure.
Opisana peščena glina je dokaj ugodna surovina za izdelavo opeke in njene plasti dosežejo
debelino 2–10 m.

3.1.7.5. Rečne terase (t)
Rečne terase so v manjši meri ohranjene ob rekah Muri in Ščavnici, kjer predstavljajo le
manjše ostanke, povečini že erodiranih terasnih odsekov. Terasni material sestavljajo prod,
peščen prod, pesek, melj in peščena glina; prevladuje prod (70 %), sledita mu pesek (20 %)
in peščena glina (10 %). Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamenin, v
manjši meri tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortiranost je slaba, velikost posameznih
prodnikov spremenljiva, od nekaj cm do par dm. Po starosti pripadajo posamezni nivoji
terasnih sedimentov pleistocenu in holocenu.

3.1.7.6. Peščena glina z lečami proda (g)
Nahaja se v dolini Ščavnice in leži na peščeno prodnati podlagi (murski prod). Barva gline
je siva do sivo rjava in ima kroglasto krojitev. Odlaganje peščene gline na prod je
najverjetneje potekalo v fluviatilno-limničnem okolju, kar dokazujejo horizontalni pasovi v
glini in ponekod tanjše plasti ali leče peščenega proda ali peska, ki se hitro izklinjujejo.
Debelina gline zanaša do 8 m.
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3.1.7.7. Povodenjski facies in facies korit – pesek in prod (a, ap)
Povodenjski facies oziroma plavljeno območje zavzema ožje pasove, široke do 1 km, in je
omejen z umetnimi nasipi in naravnimi terasami. Na teh območjih se poleg peščenoprodnatega akumulira še meljasto-peščen material, ki prehaja ponekod v organsko glino.
Debelina teh sedimentov doseže debelino nekaj metrov.

3.1.7.8. Aluvij (al)
Aluvialne naplavine se nahajajo v dolini reke Ščavnice ter številnih manjših in večjih
potokih; gre za meljasto-glinasti in peščeni material, med katerega so pomešani prodniki.
Material izhaja iz kamenin bližnje in daljne okolice in je zelo heterogen. Debelina naplavin
znaša do nekaj m, odvisno od velikosti in moči vodnega toka.

3.1.7.9. Soliflukcijski in deluvialno-proluvialni material (sf-dpr)
Ta material, ki je v Slovenskih goricah prisoten na več mestih, je nastal s preperevanjem
neogenih sedimentov: peščenjaka, peska, laporja in gline. Preperinska plast je nastala pod
vplivom atmosferskih voda in se nahaja ob vznožju posameznih grebenov, od koder je bila
hudourniško, delno tudi soliflukcijsko, transportirana. Na to nakazujejo tudi zelo redke
terase, ki so stopničasto razporejene po pobočju navzdol. Material je sestavljen iz kamenin
bližnje okolice in se pojavlja v glinasto-peščeni obliki.
Karta 3: Geološka karta obravnavanega območja

Vir: Osnovna geološka karta list Čakovec, 1998; Osnovna geološka karta list Maribor in Leibnitz,
1988

3.2. Reliefne in geomorfološke značilnosti
Današnje površje Pomurja so v preteklosti v veliki meri oblikovale vode s svojim
nenehnim delovanjem, odnašanjem in prinašanjem, kar se odraža v rahlo valovitih
vodoravnih površinskih oblikah. Starejše preoblikovanje površja je zapisano v podtalju,
kjer se v vodoravnih plasteh izmenjujejo prod, pesek in melj. V odprtih navpičnih stenah
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posameznih gramoznic je mogoče videti skrbno odlaganje: vode so naprej odložile velike,
nato manjše in še finejše delce, ki so se oblikovali v trdne in slikovito zložene plasti (na
katerih se danes lahko gradijo hiše in ceste).
Površje radgonsko-radenskega območja je reliefno razgibano, sestavljata ga Murska
ravnina in Slovenske gorice. Gre za nekraški svet, ki se razprostira med 196 m (Hrastje –
Mota) in 331 m nadmorske višine (Zomarov breg).

3.2.1. Reliefne enote
Območje občin Gornja Radgona in Radenci sestavljata dve večji reliefni enoti – Slovenske
gorice in Murska ravnina. Na to kažejo tudi naslednje regionalizacije.

3.2.1.1. Regionalizacija
Današnje območje občin Gornja Radgona in Radenci so različni avtorji, ki so se ukvarjali z
regionalizacijami Slovenije, uvrstili v naslednje pokrajine.
Anton Melik je med leti 1954 in 1960 izdelal prvo natančnejšo delitev ozemlja, ki ga
poseljujemo Slovenci. Pri svojem delu je upošteval preplet naravnogeografskih in
družbenogeografskih dejavnikov.
Celotno območje je uvrstil v regijo Spodnje Podravje in Pomurje, v podenoti Slovenske
gorice in Murska ravan (od slednje sodi v našo obravnavo le Mursko polje) (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998).
Svetozar Ilešič je isto območje v naravnogeografski regionalizaciji leta 1958 uvrstil v
regijo Subpanonske pokrajine, natančneje v Prave Subpanonske pokrajine; podenoti je
poimenoval Pomurska ravnina in Pomurske gorice (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Ivan Gams je naravnogeografsko regionalizacijo objavil leta 1983. Radgonsko-radensko
območje je uvrstil v Subpanonsko Slovenijo, v enoti Slovenske gorice in Pomurska ravnina
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Matej Gabrovec, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago Perko
in Maja Topole so leta 1995 izdelali novo regionalizacijo Slovenije, v kateri so
obravnavano območje uvrstili v regijo Panonski svet, znotraj katere se nahajata podenoti
Murska ravan in Slovenske gorice (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Dušan Plut je leta 1999 objavil regionalizacijo Slovenije po sonaravnih kriterijih, v kateri
je gornjeradgonsko-radensko območje uvrstil v makroregijo Pomurje, natančneje v
mezoregijo Prlekija (Plut, 1999).
Narejenih je bilo še več naravnogeografskih in družbenogeografskih regionalizacij, a že
navedene nazorno kažejo, da sestavljata območje občin Gornja Radgona in Radenci dve
večji reliefni enoti – Slovenske gorice in Murska ravnina.
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Karta 4: Reliefna oblikovanost obravnavanega območja – Radgonsko-Kapelske
gorice in Murska ravnina

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, 2008; Avtor: Kokol A., 2008

3.2.1.2. Murska ravnina
Murska ravnina je obmejna ravninska pokrajina, ki jo reka Mura deli na dva dela: na levi,
obsežnejši strani ležita Ravensko in Dolinsko, na desni Apaško in Mursko polje. Ravensko
se proti zahodu nadaljuje v Radgonski kot, kjer so poleg mesta Radgona (nem. Bad
Radkersburg) še vasi Dedonci, Potrna, Slovenska Gorica, Zenkovci in Žetinci, v katerih je
še do druge svetovne vojne prevladovalo slovensko prebivalstvo. Obdajajo jo tri vinorodna
območja: Goričko, Lendavske gorice in Slovenske gorice.
V zadnji ledeni dobi naj bi se Murska ravan ugreznila, zato so danes trdne kameninske
plasti na radgonskem območju nekaj deset metrov globoko. Ker so Mura in njeni pritoki
pogosto menjavali struge, niso vrezovali globokih strug v najmlajše nanose (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998).
Gre za najbolj ravno pokrajino v Sloveniji, saj ima 95 % površine naklon pod 2o;
prevladujejo nadmorske višine okrog 200 m (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Desni del Murske ravnine pripada Murskemu polju, ki je ožje od ravnine na levem bregu in
tudi manj pomembno ter manj poplavno, saj se je Mura s prestavljanjem struge vrezovala v
svoj višji breg. Terase so tu ožje ali jih sploh ni. (Ilešič, 1959). Polje, ki obsega okrog 100
km2 površine, sestavljajo trije večji deli:
1. na zahodu, vzdolž Slovenskih goric, se razprostira okoli 1 km široka in povprečno 8
do 10 m debela mladopleistocenska ilovnata terasa, ki jo izrabljajo opekarne;
2. ob Ščavnici, ki je do regulacij močno poplavljala ter s tem ogrožala prometne
povezave in naselja, leži holocenska terasa;
3. med spodnjim tokom Ščavnice in Muro je odložen holocenski vršaj Mure iz proda
in peska, ki je širok od 3 do 4 km. Spušča se s 187 m nadmorske višine na 175 m in
ga sekajo številni rokavi stare Mure (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Deli se na Zgornje Mursko polje, imenovano tudi Radensko polje, med Gornjo Radgono
in naseljem Hrastje – Mota in leži na ozki mladopleistocenski ilovnati terasi ob robu
Kapelskih goric, ter na Spodnje Mursko polje, kjer se holocenski svet ob Muri razširi v
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približno 5 km široko in 18 km dolgo polje. Mladopleistocenska ilovnata terasa vzdolž
njegovega zahodnega roba se pri Križevcih pri Ljutomeru zniža in potone pod holocensko
peščeno-ilovnato nasutino ob Spodnji Ščavnici. Mursko polje se od Ravenskega na
nasprotni strani Mure najbolj razlikuje po družbenih značilnostih, ki so posledica politične
meje na Muri pred prvo svetovno vojno (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Slika 3: Radensko polje

Vir: Kokol A., 2008

3.2.1.3. Slovenske gorice
Pomurski del Slovenskih goric je sestavljen iz dveh antiklinal, vmesno sinklinalo
predstavlja Mursko polje s Spodnjo Ščavniško dolino (Hočevar). Zahodni del tvorijo
mladoterciarne kamenine, proti vzhodu so le-te mlajše. Zgrajene so iz neogenskih usedlin,
ki so slabo sprijete in zato slabo odporne proti delovanju eksogenih sil. Prevladujejo peski,
gline in laporji, manj je peščenjakov in apnencev. Pliocenske plasti so nastale na kopnem;
odložile so jih reke, ki so po umiku Panonskega morja podaljševale tokove proti
jugovzhodu. Med kameninami prevladujeta pesek in prod, ki se je ponekod sprijel v
konglomerat (Ilešič, 1959; Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Za pomurski del Slovenskih goric je značilno, da se zožijo, predvsem v vzhodnem delu;
največjo širino dosežejo na zahodnem delu, razdalja Radenci–Gorišnica znaša 25 km,
Ljutomer–Ormož 15 km. Ščavnica se tu dokončno odpre ravnini Murskega polja. Južno od
Radencev prehajajo Slovenske gorice proti severu v Mursko ravnino. Centralni grebeni
potekajo subparalelno z reko Muro in so istočasno tudi razvodnica med Muro in Dravo.
Pravokotno na omenjeno smer grebenov je nastala mreža potokov in vmesnih grebenov
(Ilešič, 1959; Tolmač lista Čakovec, 1998).
Slovenske gorice sestavljajo nizka slemena in griči, razvodna slemena potekajo od
severozahoda proti jugovzhodu. Zaporedno menjavanje slemen in dolov je bilo pomembno
za poselitev, poljsko razdelitev, rabo tal, razvojnih prometnih poti in gospodarstvo nasploh
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Slemenitev goric severozahod-jugovzhod je značilna tudi za Radgonsko-Kapelske gorice,
ki so del naše obravnave, in z njimi vzporedno ležečo Ščavnico.
Reliefno ta del goric ni enoten in zato je zmotna predstava o Slovenskih goricah kot o
vsepovsod vinogradniški pokrajini; zares vinogradniška je na obravnavanem območju
samo mikroregija Radgonsko-Kapelske gorice med Zgornjim Murskim poljem in
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Ščavnico. Dolina Ščavnice in njenih pritokov ima na mokrotnem dnu obsežne travnike, na
bolj suhih tleh in po terasah pa njive. In ker tudi dolina reke Ščavnice ni povsod enaka, se
deli na Zgornjo Ščavnico, ki zajema še del Radgonskih goric, na Srednjo Ščavnico s
težiščem v Svetem Juriju ob Ščavnici in na Spodnjo Ščavnico, široko dolino ob svojem
glavnem vodnem toku in njegovih pritokih, ki se na široko odpira proti Spodnjemu
Murskemu polju (Ilešič, 1959).
Pri Gornji Radgoni sega neposredno do Mure izrastek Slovenskih goric, ki deli Mursko
polje od Apaškega (Ilešič, 1959). To so Radgonsko-Kapelske gorice, ki ležijo med
rekama Ščavnico na jugu in zahodu ter Muro na severu in vzhodu. Glede na naravne
danosti, prebivalstvo in gospodarske značilnosti imajo svojevrsten značaj. So že povsem
pomurske gorice, ki jih dolina Ščavnice ločuje od vzhodnega in osrednjega dela
Slovenskih goric.
Zaradi slabo odpornih, neprepustnih in plazenju podvrženih tal je prehod z dna v pobočja
zabrisan. Rečne terase, značilne za prodnata nižavja, so tu izjema. Prave pleistocenske
terase so se ohranile le na bolj prepustnem obrobju doline Ščavnice; ohranjene so
predvsem na zatišnih desnih pobočjih, medtem ko so na levih znižane ali spodjedene.
Najlepše je ohranjena nizka terasa, kjer so ugodne kmetijske površine; na njenem robu so
nastala tudi številna naselja (Čakova, Gornji Ivanjci, Spodnji Ivanjci, Slaptinci, Sveti Jurij
ob Ščavnici …) Na murski strani Radgonsko-Kapelskih goric ji ustreza radgonskokriževska terasa, ki že spada k obsežnemu Murskemu polju (Slovenija – pokrajine in
ljudje, 1998).
Slika 4: Radgonsko-Kapelske gorice prehajajo v Radensko polje

Foto: Kokol A., 2008
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3.3. Podnebne značilnosti
Oddaljenost od morja in nizka nadmorska višina sta dejavnika, zaradi katerih je Pomurje
eno najbolj sušnih predelov Slovenije, z najbolj celinskim podnebjem, ki je na območju
goric manj izrazit kot v ravnini. Od zahoda proti vzhodu se večajo temperaturne razlike in
se zmanjšuje količina padavin. Območje občin Gornja Radgona in Radenci ima zmerno
celinsko ali subpanonsko podnebje vzhodne Slovenije, v katerem so jasno izoblikovane
značilnosti tega tipa podnebja - vroča poletja, mrzle zime, celinski padavinski režim,
povprečna aprilska temperatura je enaka ali višja od oktobrske, povprečna letna količina
padavin med 800 in 1.000 mm (Geografski atlas Slovenije, 1998; Ogrin,1996).
Na podnebje vplivajo geografska lega, lega na prehodu alpskega sveta v Panonsko nižino,
z vzhoda prihajajoči močni vplivi kontinentalnega podnebja, ki je nagnjeno k ekstremom.
Vpliv morja na podnebje obravnavanega območja je majhen, saj ga slabijo gorske pregrade
Velebita, kraških planot, posavskih gub in tudi podaljški Karavank. (Ogrin, 2002).

3.3.1. Potujoče depresije
Potujoče depresije pri prehodu čez ozemlje Pomurja dovajajo zračne gmote iz drugih,
včasih zelo oddaljenih območij. Če pihajo severni vetrovi, dobi Pomurje hladen zrak s
polarnih območij – takšna situacija je največkrat v zaključni fazi ciklona ali v začetni fazi
anticiklona. Obratno je, če potujoče depresije prinašajo zračne mase z juga; v tem primeru
dovajajo zrak iznad Sredozemskega morja ali celo iznad Sahare in se pri prehodu čez
Sredozemsko morje navzamejo vlage (Ogrin, 2002).

3.3.2. Temperature
Pomurje je poleti ena toplejših slovenskih pokrajin. Najtoplejša meseca sta julij in avgust,
najhladnejši so december, januar, februar. Povprečne julijske temperature so skoraj povsod
višje od 19 oC, večinoma med 20 in 21 oC. Segrevanje se močno stopnjuje že v pozni
pomladi in se nadaljuje še v zgodnji jeseni – in prav to omogoča ugodne pogoje za dobro
uspevanje vinske trte in sadnega drevja. Poletna toplina je povezana tudi z izrazito
prevlado jasnih dni – v obdobju 1991–2001 je bilo v Radgoni povprečno 60,7 jasnih dni
(torej z oblačnostjo pod 20 %) (Harkai, 1972; Klimatološka analiza …, 2008).
V obdobju 1961–1990 je bila povprečna letna temperatura v Gornji Radgoni 9,5 oC,
srednja januarska – 1,7 oC, srednja julijska 19,3 oC. V istem obdobju je znašala absolutna
najnižja temperatura – 23,0 oC, najvišja 36,2 oC (Klimatski podatki …, 2008). V obdobju
1991–2001 je bila povprečna letna temperatura že nekoliko višja, 10,3 oC, srednje
januarske so se v Gornji Radgoni gibale med – 2,6 oC in + 3,2 oC, v juliju med 18,3 oC in
21,7 oC. V istem obdobju je znašala absolutna najnižja temperatura – 17,3 oC (decembra
1996), najvišja 36,5 oC (avgusta 2000). Da so temperaturni ekstremi v tem delu Slovenije
veliki, kažejo tudi podatki iz leta 1931, ko je znašala amplituda med ekstremnima
vrednostma 71 oC (Klimatološka analiza …, 2008).

3.3.3. Padavine
Pomurje spada med najmanj namočene pokrajine v Sloveniji, Radenci imajo povprečno
850 mm padavin. Njihova razporeditev je izrazito celinska, stopnjujejo se že spomladi in v
vegetacijski dobi, od maja do septembra, jih pade do 55 %. Poleti se pojavljajo predvsem v
obliki hudih a kratkotrajnih ploh, pogosto z močnimi nevihtami, ki povzročajo poplave.
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Julij in avgust sta sicer najbolj namočena, a so takrat zaradi močnega izhlapevanja suše
najpogostejše. V poletnih mesecih je nevarna tudi toča, ki se pojavlja skoraj vsako leto;
pogostejša je na slemenih in privetrnih pobočjih, redkejša v dolinah.
Najmanj namočena je zima, ki dobi povprečno le četrtino letne vsote padavin; sneg
običajno pade v prvi polovici decembra in skopni do prve polovice marca (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998; Harkai, 1972). Kljub razmeroma majhnim višinskim razlikam
površja dobijo privetrna slemena goric nekaj več padavin (Zgornja Ščavnica: 949 mm) kot
zatišne doline (Blaguš: 886 mm) (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
V Pomurju je evopotranspiracija velika, zato je tam najmanjši odtočni količnik v Sloveniji;
v povprečju odteče le 25 % padavin. Največji odtočni količnik za to območje znaša 31 %
(Površinski vodotoki …, 1998).
Preglednica 1: Povprečna količina padavin (v mm) v posameznih časovnih obdobjih v
Gornji Radgoni
Leto
1961-1990
1991-2001

jan
46
24

feb
46
27

mar
58
45

apr
62
56

maj
89
78

jun
103
111

jul
117
111

avg sep
115
84
96
105

okt
69
85

nov
82
88

dec
55
69

skupno
926
895

Vir: Klimatski podatki …, 2008; Klimatološka analiza …, 2008

3.3.4. Vetrovi
V letni vetrovni roži izrazito ne izstopa nobena smer. Severni in severovzhodni vetrovi so
posledica ciklona v Sredozemlju. Pojavljajo se v hladni dobi leta (od januarja do aprila) in
včasih prihajajo tudi iz polarnih območij (zelo hladni). Med majem in avgustom prihajajo
najbolj do veljave severozahodni vetrovi. Smer vetra vpliva samo na temperaturo zraka,
jakost pa je zelo majhna – redko preseže 4 bufore (5,5 do 7,9 m/s) (Harkai, 1972; Ogrin
2002).

3.3.5. Sončni dnevi
Na obravnavanem območju je ugodno število in razporeditev sončnih dni – poleg julija in
avgusta jih je veliko že v juniju (povprečna mesečna temperatura v Radgoni je takrat 18,6
o
C) in tudi še v septembru (Radgona: 14,2 oC). Bolj stopnjevano je sončno obsevanje na
prisojnih vzhodnih in južnih pobočjih goric. Tu se spomladi in jeseni tudi manj uveljavljajo
nočni hlapi, ki v ravnini povzročajo slano in meglo (Radenci imajo povprečno samo 12
meglenih dni na leto) (Ivanuša, 1962).
Radenci imajo povprečno 1.785 ur sončnega obsevanja na leto, kar je 25–45 odstotkov več
kot v kotlinah osrednje Slovenije (Turistično društvo Radenci, 2008).

3.4. Značilnosti vodnega omrežja
Hidrografske značilnosti obravnavanega območja so odraz površja – gorice, nižine,
podtalnica … Celotno območje spada v porečje Mure; večja vodotoka sta Mura in
Ščavnica, jugovzhodno od Negove se nahaja akumulacijsko Negovsko jezero.
Slovenske gorice so kljub precej gosti rečni mreži neenakomerno namočene. Doline so
večkrat poplavljene, po vzpetinah zaradi neprepustnosti tal, ki ne dovoljujejo večjih zalog
19

talnice, vode primanjkuje. Dežnica in snežnica odtekata večinoma površinsko v doline in
grape, ki so zato mokrotne. Vodni pretoki tekočih voda močno nihajo: ob nalivih in
kopnenju snega močno narasejo, ob suši posamezni celo presahnejo. Ker so slemena skoraj
brez izvirov, se mora prebivalstvo oskrbovati z vodo iz dolin (Slovenija – pokrajine in
ljudje, 1998).
Karta 5: Hidrografska mreža obravnavanega območja

Legenda h karti 5:
reka, širša od 5 m
reka, širine do 5 m
nestalni vodotok
jezero

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, 2008

3.4.1. Mura
Mura je alpska reka in njeno zgornje porečje sega na območje, ki je bilo v kvartarju
podvrženo večkratnim zaporednim poledenitvam. Z ledeniško erozijo je prišla v gorske
doline velika količina kamnitega drobirja, ki ga je Mura nato prenašala, ga odlagala na
ravnini in zasipavala struge, izgrebene v prejšnjih letih. Tako so nastale obsežne površine
prodnih zasipov. Prodniki, ki jih Mura prenaša v svojem koritu, izvirajo iz vzhodnih Alp in
so zelo trdni in odporni proti eroziji (gnajs, žilni kremen, granit in amfibolit; manj pegmatit
in filit). Kamnine, ki so proti eroziji manj odporne, so ob dolgem transportu razpadle v
peščene in glinaste delce, ki so se ob poplavah odložili kot peski in gline. Redke
karbonatne kamnine (apnenec in dolomit) pa so korodirale in prešle v raztopino (Dešnik,
2007; Horvat, Verbič, 2007).
Na obravnavanem območju je Mura že nižinska reka. Nekoč se je cepila na rokave in
prestavljala svoj tok, k čemur je pripomoglo tudi počasno tektonsko premikanje severnega
predela. Danes teče okoli 20 km južneje od prvotnega toka in na njeno prestavljanje kažejo
tudi številni mrtvi rokavi in njihova imena – Osredek, kar pomeni otok, Stara Mura,
madžarsko ime Siget (Globevnik, 2007; Mura, 2008; Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
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Slika 5: Mura z visokim vodostajem junija 2008

Foto: Kokol A., 2008

Povprečna razporeditev pretokov preko leta je odvisna predvsem od snežnih padavin in
dolžine trajanja snežne odeje v Avstriji, saj ima Mura snežni rečni režim. Najvišje vode so
aprila, maja in junija, kar je povezano s taljenjem snega v njenem alpskem povirju. Poleti
zaradi visokih temperatur in izhlapevanja raven vode upade, novembra zaradi jesenskih
padavin in manjšega izhlapevanja spet rahlo naraste; izrazit je zimski nižek. Povprečni
pretok Mure pri vtoku v Slovenijo (v Cmureku) je 153 m3/s, sicer pa se višine največjih
pretokov v letu večajo, število dni s temi pretoki pa manjša. Manjšajo se tudi srednje in
nizke vode, število dni z nizkimi pretoki se veča. Od pretočnih značilnosti Mure je močno
odvisno tudi stanje podzemne vode vodonosnikov murskih ravnic – podzemna voda pa je
najpomembnejši vir pitne vode območja (uporablja se jo tudi za namakanje). Ker ima
največ vode spomladi in zgodaj poleti, ko se v ostalih slovenskih rekah gladina vode zelo
zniža, je ugodna za hidroenergetsko izrabo. Načrt za gradnjo prve hidroelektrarne na Muri
so že med prvo svetovno vojno pripravili Madžari, vendar so uresničitev preprečile
spremenjene politične razmere. Njeno vodno moč so nekdaj izrabljali plavajoči mlini, v
današnjem času je na odseku od Ceršaka do Gibine načrtovanih kar osem vodnih elektrarn
(Globevnik, 2007; Hidroelektrarne na Muri, 2008; Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Preglednica 2: Povprečni mesečni in letni pretoki (m3/s) reke Mure na vodomerni
postaji Gornja Radgona I, v obdobju 1961–1990
Mesec
3

Pretoki (m /s)

jan
87,5

feb
94,5

mar
133

apr
188

maj
251

jun
241

jul
208

avg
178

sep
147

okt
128

nov
119

dec
103

leto
157

Vir: Površinski vodotoki …, 1998

V obdobju 1961–1990 je bil najnižji pretok Mure izmerjen 4. decembra 1989 in je znašal
40,5 m3/s, najvišji 17. julija 1972, in sicer 1.205 m3/s (Površinski vodotoki …, 1998).
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Statistični podatki kažejo, da je Mura onesnažena reka, saj se uvršča na radgonskoradenskem območju v drugi do tretji kakovostni razred (Kakovost površinskih vodotokov,
2008).
Preglednica 3: Kakovost vode reke Mure na vodomerni postaji Petanjci v letih 1996–
2005
Leto
Kakovostni razred

1996
(2)–3

1997
(2)–3

1998
2–3

1999
(2)–3

2000
2–3

2001
(2)–3

2002
2–3

2003
3

2004
2

2005
2

Vir: Kakovost površinskih vodotokov, 2008

3.4.1.1. Regulacije reke Mure
Današnji tok je bil še pred sto leti razvejan v vodne pramene, med katerimi so se belili
prodni otoki, ki so po odtoku visoke vode vsakokrat menjali svojo obliko. Zaradi potreb
varovanja pred poplavami in izkoriščanja energetskega potenciala reke je bila Mura v
Avstriji večinoma regulirana, zgrajeni so bili visokovodni nasipi. Regulacije na območju
Slovenije so bile izvedene postopoma in manj sistematično kot v Avstriji, hidroelektrarn na
tem odseku ni.
Z oblikovanjem današnjega ozkega, večinoma umetnega korita, se je dolžina toka
skrajšala, padec, hitrost, transportna in erozijska moč rečnega toka pa so se povečali. Ker
so bregovi reke obloženi z betonskimi in kamnitimi bloki, njihova erozija ni mogoča ali je
močno omejena. Rezultat vseh posegov je intenzivno poglabljanje rečne struge – samo v
letih 1970–2000 je Mura pri Cmureku poglobila svojo strugo kar za 1,2 m (Globevnik,
2007; Hidroelektrarne na Muri, 2008)..
Z izgradnjo visokovodnih nasipov se je zmanjšal obseg poplav in se povečal pretočni profil
reke. Zmanjšala se je pojavnost srednjih in visokih vod, možnost pretoka rečne vode v
rečne rokave, razlivanje preko poplavnih površin in tudi čas infiltracije vode v tla. S tem se
je zmanjšalo obnavljanje podzemnih zalog vode v rečnem prostoru (Globevnik, 2007).
Karta 6: Poplavna območja ob Muri in Ščavnici

Legenda k karti 6:
katastrofalne poplave
redke poplave
pogoste poplave
smer poplavljanja
vodotok
Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, 2008

22

3.4.2. Ščavnica
Reka Ščavnica ima povirje v zgornjih Slovenskih goricah, na nadmorski višini 360 m.
Izvira le 2 km vstran od Mure, teče vzporedno z njo in je njen največji desni pritok na
slovenskem ozemlju. Skupna dolžina vodotoka do izlitja v Muro pri Gibini znaša 56 km;
dobrih 15 km je nereguliranih, ostali del je reguliran. Površina padavinskega zaledja
obsega 288 km2, gostota omrežja je zaradi nizke prepustnosti tal 1,52 km/km2. Ob Ščavnici
se je izoblikovala velika podolžna dolina, ki se odpira v Mursko polje (Ivanuša, 1962;
Roškar 2007).
Po značilnem letnem nihanju pretokov jo prištevamo k rekam z dežno-snežnim režimom;
značilna sta dva vodna viška, pomladni marca in jesenski novembra. Spomladansko visoko
vodo povzročata snežnica in dež, ki zaradi prepojenih tal ne moreta pronicati v globino.
Pomladanska voda naglo in močno naraste. Pred regulacijami je reka redno poplavljala, v
kotanjah in mrtvih rokavih pa se je voda nekoč še dolgo zadrževala. Že maja začne voda v
strugi upadati, avgusta in septembra doseže najnižje vodno stanje. Poletni višek padavin je
zaradi močnega izhlapevanja in izsušenih tal neizrazit (Roškar, 2007; Slovenija – pokrajine
in ljudje, 1998).
Preglednica 4: Povprečni mesečni in letni pretoki (m3/s) Ščavnice na vodomerni
postaji Pristava, v obdobju 1961–1990
Mesec
Pretoki (mm)

jan
2,69

feb
3,68

mar apr
4,22 3,17

maj
1,97

jun
1,75

jul
1,49

avg
1,40

sep
1,29

okt
1,81

nov
3,03

dec
2,84

leto
2,44

Vir: Površinski vodotoki …, 1998

V obdobju 1961–1990 je bil najnižji pretok Ščavnice izmerjen 7. avgusta 1974, ko je
znašal 0,6 m3/s, in najvišji 15. julija 1972, ko je znašal 48,7 m3/s (Površinski vodotoki …,
1998).
Zaradi majhnih pretokov in predvsem kmetijskega onesnaževanja je kakovost rečne vode
slaba.
Preglednica 5: Kakovost vode reke Ščavnice v letih 1996–2004
Leto
Ščavnica – Pristava

1996
4

1997
4

1998
(3)–4

1999
4

2000
4

2001
(3)–4

2002
4

2003
4

2004
3–4

Vir: Kakovost površinskih vodotokov, 2008

Ščavnici so v zadnjih desetletjih temeljito izboljšali odtočne razmere z melioracijskimi
jarki in tremi umetnimi zajezitvenimi jezeri – Negovskim, Blaguškim in Gajševskim. Na
reguliranem delu je v celoti odstranjen pas avtohtone drevesne vegetacije in drugih
obrežnih rastlin. Rečni breg je utrjen z lomljenim kamnom. Cesta Gornja Radgona–
Maribor deluje kot ločnica med naravno in regulirano strugo, saj sta od tam naprej srednji
in spodnji tok Ščavnice regulirana (Roškar, 2007; Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
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Slika 6: Reka Ščavnica

Vir: Kokol A., 2008

V srednjem toku teče Ščavnica v dolžini 19 kilometrov po dolini med Slovenskimi
goricami ter Radgonskimi in Kapelskimi goricami in v tem delu se vzdolž reke (od
Spodnje Ščavnice do Očeslavcev) na tektonskem prelomu pojavljajo posamezni slatinski
izviri, značilni za to območje in dobro znani med okoliškim prebivalstvom.

3.4.3. Negovsko jezero
Jugovzhodno od Negove se nahaja umetno Negovsko jezero, s površino 7,2 ha in globino
2–5 m. Jezero je del krajinskega parka in je nastalo z združitvijo treh grajskih ribnikov.
Leta 1967 je bilo razglašeno kot varovan krajinski park, kjer imata domovanje redki vodni
orešek in pisani lokvanj. Lastnik jezera je Vodno gospodarsko podjetje Maribor. (Borko,
Mlinarič, Štajnfelzer, 2008; Negovsko jezero – stoječa voda, 2008; TIC Gornja Radgona,
2008).
Nekoč je veljalo za "Biser Slovenskih Goric" in bilo privlačno za turiste iz severovzhodne
Slovenije in sosednje Avstrije; ob njem so se zbirali kopalci, ribiči, taborniki. Ob koncu
tedna se je v njem kopalo po dva tisoč in več kopalcev, okoliški domačini pa so prodajali
kmečke dobrote in domače sadje. Danes jezero sameva. K temu so gotovo pripomogli tisti,
ki so okrog leta 1985 podrli bazene in ob obnovi jezu znižali gladino vode za dobrega pol
metra. Poslabšala se je kakovost vode v jezeru in se povečala poraščenost z vodno travo
(Pogled na Negovsko jezero, 2008).
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Karta 7: Negovsko jezero

Vir: Državna topografska karta … Gornja Radgona, 1997

3.5. Pedogeografske značilnosti
V srednjem in zgornjem pleistocenu je bilo obravnavano območje zasipano s puhlico, ki se
je danes ohranila v posameznih erozijskih krpah na ozemlju Slovenskih goric. V
interglacialnem obdobju je reka Mura odnašala prod in pesek s planin metamorfnih
masivov Vzhodnih Alp in ta je sedaj deponiran v njeni dolini. Vsem prstem v Pomurju
primanjkuje apnenčastih sestavin – matični substrat izvira iz Centralnih Alp, ki so skoraj
brez apnenca. Kislost tal tako izvira že iz podlage (Tolmač lista Čakovec, 1998).

3.5.1. Gričevnati predeli
Prsti v celotnih Slovenskih goricah so zelo raznolike, saj so se razvile pod vplivom
številnih naravnih dejavnikov in človeka. Ugodna geološka podlaga in geomorfologija
terena sta pogojevali razvoj rodovitne prsti. Pretežni del gričevnatega površja je iz peska in
lapornato-glinastih sedimentov. Prsti v Slovenskih goricah so zmerno podzolizirane, lahko
jih uvrstimo v tip intrazonalnih tal. V severnem delu Slovenskih goric je ilovnata prst, v
jugovzhodnem prevladuje prhka, peskovita (Tolmač lista Čakovec, 1998).
Na območju gričevnatega sveta Radgonsko-Kapelskih goric so se na laporju in flišu razvile
distrične rjave prsti (tudi kisle rjave prsti). Glede na evtrične, ki so dobro nasičene z
bazičnimi kationi, so distrične z le-temi slabo nasičene; njihova pH vrednost je pod 5,5.
Nastale so na nekarbonatnih kamninah, revnih z bazami, na silikatnih peščenjakih in
skrilavcih, silikatnih metamorfnih kamninah, nahajajo pa se tudi na nekarbonatnem produ
in pesku, ki ga je nasula Mura. Danes se je kislost teh prsti zaradi človekovega obdelovanja
že precej zmanjšala, postale so poljedeljske prsti (Lovrenčak, 1994).
Za severovzhodni del Slovenije je značilna tudi rigolana prst, ki nastane z rigolanjem,
globokim oranjem. Globoko oranje zrahlja težko prepustne horizonte, poenoti mehansko in
kemično sestavo, koristno je tudi za gnojenje. Na taki prsti gojijo vinsko trto, sadno drevje
in tudi druge kulturne rastline (Lovrenčak, 1994).
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3.5.2. Ravnina
Desni breg Mure še ni zadosti pedološko raziskan. Gre za aluvialna tla, za mlade rečne
prodnate, peščene in ilovnate nanose azonalnega značaja. To so nerazvite prsti, nastajajoče
na zelo mladem in nerazvitem substratu (Ivanuša, 1962; Tolmač lista Čakovec, 1998). V
1–5 km širokem pasu vzdolž celotnega toka Mure se je iz prodišč in drobno zrnatih usedlin
razvila obrečna prst. Je v intenzivnem procesu nastajanja in humifikacije; tekstura je
peščena do prodnata, matični substrat so silikatni materiali, prst pa lahka in slabo zadržuje
vodo. Ker se voda nahaja blizu površja, lahko v prsti poteka oglejevanje. Na teh prsteh se
razraščajo logi topolov in vrbišča, ponekod tudi travniki, redkeje gozdovi (Ilešič, 1959;
Lovrenčak, 1994).
Na ilovnatih terasah doline Ščavnice in ob vznožju Radgonsko-Kapelskih goric so se
razvile psevdooglejene prsti na glini in pesku. Psevdoglej nastaja zaradi začasnega
zastajanja padavinske vode, ki ne more navpično odteči, ker se v profilu nahaja slabo
prepusten horizont. Tako voda zapolni pore, izpodrine zrak in to privede do anaerobnih
procesov (zlasti redukcije), ko del železovih oksidov spremeni barvo iz rjavkaste v
sivkasto. Ko voda odteče ali izhlapi, se znova začne vršiti oksidacija železovih spojin, ki so
rjave barve. Horizont, v katerem ti procesi potekajo, ima značilne sivkaste in rjavkaste
pege, lise, žile. Te prsti največkrat nastajajo na pleistocenskih terasah iz nekarbonatnih
meljasto glinastih usedlin, so pogosto zakisane in revne s hranili (Lovrenčak, 1994).
Za ravninski psevdoglej na holocenskih ravnicah Ščavnice in Mura je značilna daljša
mokra faza, saj voda zaradi ravnega terena počasi odteka, za pobočni pa krajša, saj lahko
voda zaradi nagnjenosti površja hitreje odteka. Glede nasičenosti z bazami se psevdogleji
ločijo še na distrične in evtrične, od katerih se prvi nahajajo na obravnavanem območju;
zanje je značilna kisla reakcija in nizka nasičenost z bazami (Ilešič, 1959; Lovrenčak,
1994).
Vzdolž reke Ščavnice so se razvile oglejene prsti. Zanje so značilni procesi in morfološki
znaki, ki so posledica dolgotrajnega zadrževanja talne vode v profilu do globine 1 m
(višina gladine talne vode se spreminja). V prsteh poteka proces preobrazbe mineralnih
delcev zaradi obilja vode hitreje, najbolj pospešeno je kemično preperevanje mineralnih
delcev. Zaradi večje količine vode v porah je v prsti tudi manj kisika in s tem so pospešeni
procesi redukcije. Ob hidromelioracijah, globokem oranju in apnenju so se razvile v
rodovitne hidromeliorirane prsti (Ilešič, 1959; Lovrenčak, 1994).
Ob reki Ščavnici, kjer so z namenom pridobivanja novih kmetijskih površin opravili
osuševalna dela (osuševalne jarke in druge posege), so nastale še hidromeliorirane prsti
(Lovrenčak, 1994). Na nekdanjih ali še danes aktivnih vinogradniških območjih najdemo
tudi antropogenizirano prst. S skrbnim obdelovanjem in gnojenjem so jo ljudje
usposobili za intenzivno kmetovanje (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Sicer pa je rjava prst je za kmetijsko proizvodnjo najprimernejša. Na manjših površinah
najdemo koluvialno rjavo prst, ki izvira iz gričevnatega sveta, od koder je bila prenešena v
nižino. Po fizikalnih in kemičnih lastnostih je to kvalitetna prst, primanjkuje ji le kalcij;
močna je tudi tendenca izpiranja (Ilešič, 1959).
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3.6. Rastlinstvo in živalstvo
V zadnjih letih so bile na območju Mure so opravljene številne raziskave rastlinskega in
živalskega sveta, ki so podale vpogled v izredno biotsko pestrost. Slednja je bila osnova za
podajo predloga o vključitvi tega območja v ekološko omrežje Natura 2000, torej za
varstvo na evropski ravni.

3.6.1. Rastlinstvo
Rastlinstvo je za človeka življenjskega pomena, saj mu predstavlja vir hrane zanj in za
živali, varuje prst pred erozijo, zadržuje vlago v tleh, upočasnjuje izhlapevanje, je
pomemben surovinski vir za industrijo, omogoča rekreacijo, turizem …Naravno floro je
človek že zelo preoblikoval. Ko se je naselil, je pokrivala pokrajino gorska odeja gozdov z
močvirji v nižinah; danes je močvirje skorje popolnoma izginilo, čeprav niso vlažni
travniki nobena redkost.
Slovenske gorice
Slovenske gorice so prehodno območje med alpskim in panonskim rastjem, kjer prevladuje
listnati gozd bukve in bele bekice, sicer pa so gozdovi kar močno izkrčeni. Večji del
Slovenskih goric na nizkih senčnih pobočjih pokriva mešani gozd, ki ga sestavljajo še hrast
cer, dob in graden, beli gaber, pravi kostanj, redke breze, jesen in javor. Najpomembnejše
drevo je bukev, a pogoji za njeno rast zaradi poletne suše in pozne pomladanske pozebe
niso ugodni; močno jo izpodriva bolj suhemu in kontinentalnemu podnebju prilagojeni bor.
Od iglavcev je avtohton samo rdeči bor; smreko, jelko in macesen je človek sem razširil iz
alpskega sveta. V novejšem času so ob Muri zasadili hitro rastoče topole (Hočevar;
Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Murska ravnina
Gozd je danes ostal predvsem v obliki osamljenih otokov med njivami in travniki, nekoliko
bolj strnjeno le ob Muri, kjer prevladujejo vrbe, črne jelše in topoli, ter ponekod na bolj
vlažnih ilovnatih prsteh, kjer je na ravnini gozd hrasta doba in belega gabra. Hrast uspeva
tudi na svežih rastiščih ali občasno poplavljenih logeh ob pritokih. Ob Muri imajo v
gozdovih pomembno vlogo močno zastopane manjšinske drevesne vrste, ki jih je po deležu
v lesni zalogi kar 15 %. Najštevilčnejša med njimi sta veliki in poljski jesen, sledijo jima
bresti, najdejo se tudi češnje, lipovci, sive jelše, divje hruške in lesnike (Pot ob Muri,
2007).
S poglabljanjem rečnega korita Mure upada nivo podtalne vode v prodnih nanosih ob reki,
sorazmerno s tem pa tudi delež vlagoljubnih drevesnih vrst.
Gozdne združbe so bogate tudi v florističnem pogledu – kljub velikemu deležu robinije so
bogate po drevesni, grmovni in zeliščni vrstni sestavi (Gozd ob Muri, 2008).
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Karta 8: Gozdne površine in kmetijska raba tal

Legenda h karti 8:
urbano
gosto poseljeno
redko poseljeno
iglasti gozd
mešani gozd
listnati gozd
grmičevje
voda
kmetijstvo
Vir: Interaktivna karta Slovenije z zbirkami ZRC SAZU, 2008

3.6.2. Živalstvo
Prodišča, rečni rokavi, mrtvice in poplavni logi so najbolj pestra in raznovrstna življenjska
okolja. V njih živijo rastlinske in živalske vrste, med katerimi so se številne znašle na
seznamih redkih in ogroženih vrst; k temu v največji meri pripomore izginjanje njihovih
domovanj. V to skupino spadajo črna štorklja, breguljke, vodomca, mala čigra, metulji,
dvoživke, plazilci, sesalci ... (Dešnik, 2007).
Sprememba in kultivacija pokrajine je skoraj povsem pregnala večjo divjačino. Medved,
volk in divja svinja so izginili, polja in gozdove naseljujejo še lisice, podlasice, dihurji.
Veliko je število poljskih živali, razmeroma majhno pa gozdnih; pestra je tudi vrstna
sestava ptičev pevcev in rib. Blizu vasi Mota živi velika kolonija sivih čapelj, sicer pa
živijo na obravnavanem območju tudi štorklje (Hočevar; Ptiči, 2008; Ptiči pevci, 2008).
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4.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

4.1. Prebivalstvo in poselitev
Za večji del obravnavanega območja je značilna razpršena poselitev s številnimi manjšimi
naselji. Največje naselje, mesto Gornja Radgona, leži ob vznožju Radgonsko-Kapelskih
goric ob reki Muri. Sledijo ji Radenci na Radenskem polju, Negova v Slovenskih goricah
in Spodnja Ščavnica v Ščavniški dolini.

4.1.1. Slovenske gorice
O prvotni naselitvi Slovenskih goric je malo zanesljivih podatkov, vzhodno območje je
bilo kolonizirano najpozneje do 12. stoletja. V 12. stoletju je bilo omenjenih trinajst novih
naselij, med temi na radgonsko-radenskem območju le Negova. Pogosto so jih napadali
Turki in šele po letu 1200 se je izoblikovala ogrsko-štajerska meja, ki je omogočila začetek
kolonizacije vzhodnega dela. Na smeri kolonizacije kaže razvoj cerkvene organizacije;
večina župnij je na obrobju Slovenskih goric ali v soseščini in med take spada tudi Gornja
Radgona. Cerkvena posest se je večala predvsem v vinorodnih območjih. Največ
prebivalcev je živelo v Slovenskih goricah leta 1953, ko je bila gostota poselitve 95
prebivalcev na km2; v procesu depopulacije tega območja se je njihovo število v
Radgonsko-Kapelskih goricah in Ščavniški dolini najmanj zmanjšalo (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998).

4.1.2. Murska ravnina
O začetkih poselitve govorijo najdbe ostankov vasi in kamnitega orodja iz mlajše kamene
dobe, ki razkrivajo raven poljedelstva pred tisočletji. V rimski dobi je nastalo več
podeželskih naselij ob poti, ki je vodila ob Muri skozi Hotizo, Beltince, Dokležovje in
Mursko Soboto v Radgono. V času preseljevanja narodov je bila pokrajina ob Muri
nenaseljena, saj ni bilo možnosti za varno naselitev. Slovensko kolonizacijo so v 9. stoletju
prekinili madžarski vpadi. V srednjem veku in tudi kasneje je bila rodovitna kmetijska
dežela vedno privlačna za naselitev. V novem veku so gospodarski in prebivalstveni razvoj
zavirali številni turški vpadi in občasna divjanja krucev, ogrskih upornikov. Do prve
svetovne vojne je prebivalstvo na prekmurski strani naraslo skoraj za polovico, na štajerski
pa ob sorazmerno boljših gospodarskih razmerah komaj za dobro desetino. Po drugi
svetovni vojni je začelo število prebivalstva nazadovati (Slovenija – pokrajine in ljudje,
1998).

4.1.3. Število in gostota prebivalstva
Podatki kažejo, da je prebivalstvo Prekmurja v obdobju 1869–1910 naraščalo hitreje kot
prebivalstvo pomurske Prlekije; naraslo je za 46,2 %, medtem ko se je na desnem bregu
povečalo le za 14, 2 %. V dobi 1910–1953 se je stvar bistveno spremenila in prebivalstvo
vsega Pomurja je naraslo samo za 5,1 %. Vzrok je bil v nenadnem populacijskem zastoju v
Prekmurju, kjer je bil porast le 2,5 %, prirastek v Prlekiji pa je še vedno znašal 12, 4 %.
Ker so se na obravnavanem območju meje občin nenehno spreminjale, bi bilo opazovanje
gibanja števila prebivalstva v daljšem časovnem obdobju nesmiselno, saj podatki zaradi
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različnih velikosti občine ne bi bili ustrezno primerljivi. Da pa je poselitev razpršena in
neenakomerna, kažejo podatki o številu prebivalcev po krajevnih skupnostih. Podatki so iz
zadnjega popisa prebivalstva leta 2002.
Preglednica 6: Število prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti (leta 2002)
Krajevna skupnost

Število prebivalstva

Spodnji Ivanjci
Negova
Spodnja Ščavnica
Kapela
Črešnjevci–Zbigovci
Radenci
Gornja Radgona
SKUPAJ

680
1.134
1.297
1.661
1.892
3.604
3.912
14.180

Vir: Prebivalstvo Gornje Radgone …, 2008; Prebivalstvo Radencev … 2008

Podatki za junij 2006 kažejo, da sta živela takrat na obravnavanem območju 14.002
prebivalca, torej 128,8 prebivalcev/km2.
Preglednica 7 prikazuje število žensk, starejših od 15 let, in število otrok, ki so jih rodile.
Preglednica 7: Ženske, stare 15 let ali več, po številu živorojenih otrok, Popis 2002,
preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007
Število živorojenih otrok

Občina

Gornja
Radgona
Radenci
Slovenija

Ni
rodila

1

2

3

4

5

6+

Skupaj

Povp. št.
živo
rojenih
otrok na
žensko

982

742

1293

461

152

77

86

3793

1,67

581

456

848

278

88

38

30

2319

227.386

167.601

320.031

95.696

28.721

10.753

9.395

859.583

1,61
1,55

Vir: Ženske, stare 15 let ali več …, 2008

Podatki kažejo, da ena četrtina žensk (še) ni rodila. Največ žensk, dobrih 35 %, je rodilo
dvakrat, 19,6 % enkrat, 12,1 % trikrat in 3,9 % štirikrat. Delež tistih, ki so rodile petkrat,
šestkrat ali celo večkrat, je zelo majhen – 1,9 %. Povprečno rodi slovenska ženska 1,55
otroka, na obravnavanem območju pa nekoliko več, 1,64.

4.1.4. Selitveno spreminjanje števila prebivalstva
Selitveno spreminjanje števila prebivalcev je opredeljeno s tremi temeljnimi kazalci: s
priseljevanjem, odseljevanjem ali izseljevanjem in selitvenim prirastkom.
Naslednja preglednica prikazuje notranje selitve med občinami v letu 2006.
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Preglednica 8: Notranje selitve prebivalstva med občinami, po spolu, leta 2006
Skup. prirast
Občina

Gornja
Radgona
Radenci

m

ž

–
26
–
20

–
25
–
25

Notranje selitve med občinami
Priseljeni iz drugih Odseljeni
občin
občine

sk
–
51
–
45

v

druge

Selitveni prirast med
občinami
sk
m
ž

m

ž

sk

m

ž

sk

72

75

147

61

70

131

11

5

16

29

35

64

35

50

85

–
6

–
15

–
21

Vir: Notranje selitve …, 2006

Na območju Radencev se prekrivata dve gravitacijski območji: soboško in radensko, kar
povečuje možnost zaposlovanja. To sproža priseljevanje in vpliva na rast prebivalstva. Po
letu 1961 se je začelo na območju Apaškega in Murskega polja močnejše izseljevanje v
Gornjo Radgono, Radence, Mursko Soboto in Maribor (Slovenija – pokrajine in ljudje,
1998).
Če primerjamo skupni prirast selitev med obema občinama, je ta večji v gornjeradgonski.
Slednja ima več priseljenih in več odseljenih iz občine, a še vedno večji (tudi pozitivni)
selitveni prirast. S pomočjo teh podatkov pa ne moremo točno ugotoviti, koliko ljudi se je
na obravnavano območje dejansko na novo priselilo ali se z njega odselilo, saj gre tudi za
migracije med obema občinama.
Preglednica 9 prikazuje meddržavne selitve po državljanstvu v letu 2006.
Preglednica 9: Meddržavne selitve po državljanstvu v občinah Gornja Radgona in
Radenci, v letu 2006
Občina
Gornja
Radgona
Radenci
SKUPAJ

Priseljeni iz tujine
državljani
tujci
skupaj
RS

Odseljeni v tujino
državljani
RS

tujci

Selitveni prirast
skupaj

državljani
RS

tujci

skupaj

12

12

24

67

4

71

– 55

8

– 47

1

4

5

9

5

14

–8

–1

–9

13

16

29

76

9

85

– 63

7

– 56

Vir: Prebivalstvo Republike Slovenije, 2008

Podatki o meddržavnih selitvah kažejo, da se je z obravnavanega območja več državljanov
Republike Slovenije odselilo (85) kot priselilo (29). Pozitiven selitveni prirast je zabeležen
le pri tujih državljanih (+ 7). Torej sta občini Gornja Radgona in Radenci v smislu
meddržavnih selitev območje odseljevanja.

4.1.5. Starostna in spolna sestava prebivalstva
Preglednica 10 prikazuje starostno in spolno sestavo prebivalcev v občinah Gornja
Radgona in Radenci. Podatki veljajo za zadnji dan junija 2006.
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Preglednica 10: Starostna in spolna sestava prebivalstva v občinah Gornja Radgona
in Radenci, junij 2006
Starostne
skupine (leta)
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85 +
Skupaj

Gornja Radgona
Moški
Ženske
Skupaj
183
189
217
262
317
334
352
341
344
363
351
302
236
172
148
88
38
18

178
190
193
268
310
376
277
343
348
341
312
284
256
220
213
180
114
62

4.255

4.465

361
379
410
530
627
710
629
684
692
704
663
586
492
392
361
268
152
80
8.720

Moški

Radenci
Ženske

109
115
128
149
177
214
217
192
214
195
232
195
157
121
84
51
25
13

92
118
132
119
148
215
179
178
194
190
240
195
179
131
119
112
102
51

2.588

2.694

Skupaj
201
233
260
268
325
429
396
370
408
385
472
390
336
252
203
163
127
64
5.282

Vir: Prebivalstvo Republike Slovenije, 2008

Junija 2006 je živelo na radgonsko-radenskem območju 18,87 % mladega, 60,49 % zrelega
in 20,64 % starega prebivalstva. Iz teh podatkov je razvidno, da sodi obravnavano območje
v tip ostarelega prebivalstva (tudi Slovenija je uvrščena v ta tip). Podatki niso spodbudni,
saj je delež starega prebivalstva že presegel delež mladega. Če se bo tak demografski trend
nadaljeval (zaenkrat nič ne kaže, da bi se spremenil), se bo prebivalstvo na tem območju še
bolj staralo.
Najštevilčnejše so starostne skupine prebivalstva med 25. in 54. letom, torej aktivno
prebivalstvo.
Indeks starosti ali indeks staranja je razmerje med številom prebivalcev starih 65 let ali več
in številom otrok v starosti 0–14 let, pomnoženo s 100. Čim nižji je ta indeks, tem
ugodnejša je starostna sestava prebivalstva. Normalni indeks starosti je med 40 in 50. Na
obravnavanem območju je leta 2006 znašal 111,82 in v Sloveniji istega leta 112,39
(Prebivalstvo Republike Slovenije, 2008).
Spolno sestavo prebivalstva obravnavanega območja prikazuje tudi spodnji graf. Med
mladim in zrelim prebivalstvom, do starosti 60 let, prevladuje moška populacija (izjema je
starostni razred 25–29), pri starosti nad 60 let pa ženska. Po podatkih za junij 2006 je bilo
na obravnavanem območju 48,87 % moških in 51,13 % žensk.
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Graf 1: Spolna sestava prebivalstva
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Vir: Prebivalstvo Republike Slovenije, 2008

4.1.6. Izobrazbena sestava prebivalstva
Preglednica 11 in graf 2 prikazujeta izobrazbeno strukturo prebivalstva v občinah Gornja
Radgona in Radenci ter primerjavo s Slovenijo.
Preglednica 11: Prebivalstvo po izobrazbi, staro 15 let ali več, Popis 2002, preračun
na občine, veljavne dne 1. 1. 2007

Občina

Gornja
Radgona
Radenci
SKUPAJ
SLOVENIJA

Brez
izobrazbe

Nepopolna
osnovna
izobrazba

Visoka

Srednja
Osnovna
izobrazba

nižja in
srednja
poklicna

strokovna
in splošna

Višja

Skupaj
dodipl

podipl

36

358

2.473

2.264

1.644

299

291

19

7.384

13
49

155
513

1.303
3.776

1.363
3.627

1.119
2.763

246
545

274
565

32
51

4.505
11.889

11.337

104.219

433.910

452.292

447.049

84.044

114.630

16.388

1.663.869

Vir: Prebivalstvo, staro 15 let ali več …, 2008
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Graf 2 : Prebivalstvo radgonsko-radenskega območja in Slovenije (v %) po izobrazbi,
starejše od 15 let, Popis 2002, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007
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Vir: Prebivalstvo, staro 15 let ali več …, 2008

Pri popisu prebivalstva leta 2002 je bilo na obravnavanem območju brez izobrazbe 0,41 %
prebivalstva, v Sloveniji pa 0,68 %. Nedokončano osnovno šolo je imelo 4,32 %
prebivalcev, v Sloveniji je bilo takih 6,26 %. Osnovno šolo je končalo 31,76 %
prebivalcev, v Sloveniji 26,08 %. S končano srednješolsko izobrazbo je bilo 53,75 % ljudi,
v Sloveniji 54,05 %. Višjo šolo je imelo na Radgonsko-Radenskem območju 4,58 %
prebivalcev, v Sloveniji je bilo takih nekoliko več, 5,06 %. Dodiplomski študij je končalo
4,75 %, podiplomskega pa 0,43 % prebivalstva, v Sloveniji dodiplomskega 6,89 % in
podiplomskega 0,98 % prebivalcev.
Na podlagi teh primerjav lahko povzamemo, da je izobrazba ljudi na območju občin
Gornja Radgona in Radenci dokaj primerljiva s slovenskim povprečjem. Nekoliko nad
slovenskim povprečjem je delež ljudi s končano osnovno šolo, v vseh ostalih kategorijah
pa območje po izobrazbi malo zaostaja.

4.1.7. Zaposlitvena struktura prebivalstva
Na obravnavanem območju je bilo januarja 2008 89,89 % oziroma 5.936 delovno aktivnih
ljudi in 10,11 % oziroma 668 brezposelnih. 87,3 % delovno aktivnih je bilo zaposlenih, 5,5
% samozaposlenih in 7,2 % kmetov.
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Preglednica 12: Zaposleni v občinah Gornja Radgona in Radenci ter v Sloveniji,
januar 2008
Občina
Gornja
Radgona
Radenci
SKUPAJ
SLOVENIJA

Delovno aktivno prebivalstvo
zaposlene
samozaposlene
osebe
osebe

kmetje

skupaj

Brezposelne
osebe

4.094

213

309

4.616

417

1.085
5.179

117
330

118
427

1.320
5.936

251
668

777.930

54.362

35.050

867.342

69.238

Vir: Prebivalstvo Republike Slovenije, 2008; Registrirana brezposelnost, 2008

4.1.8. Narodnostna in verska sestava prebivalstva
Do leta 1918 so Nemci v obmejnem delu Slovenskih goric zatirali slovensko prebivalstvo
in ga skušali popolnoma ponemčiti; postavljali so nemške šole z namenom, da postavijo
germanizaciji trde temelje. Ves kapital s fevdalnimi veleposestniki, industrijo in močnejšo
trgovino je bil v nemškem taboru. Po razmejitvi z Avstrijo so ostali izven Slovenije
nekateri obmejni predeli, v katerih še biva slovensko prebivalstvo. Tak predel obsega vasi
vzhodno od Radgone, ki so jih na mirovni konferenci že dodelili Jugoslaviji, a so jih potem
kot koncesijo pustili Avstriji; enako kot še nekatere druge vasi (Hočevar).
Murska ravan ima pestro prebivalstveno podobo, tako narodnostno kot versko, saj je bila
pokrajina ob Muri vedno na stiku različnih državnih tvorb, največji vpliv pa je imela
avstro-ogrska meja na Muri, ki se je dokončno oblikovala v 13. stoletju. Več etničnih in
verskih skupin se je ohranilo na prekmurski strani, nekaj pa tudi na desnem, štajerskem
bregu. V Gornji Radgoni je živela Židovska skupnost, ki se v virih prvič omenja v 13.
stoletju (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Protestantizem se je razširil predvsem v zadnjih desetletjih 16. stoletja, in sicer najbolj po
mestih in trgih. 17. decembra 1599 je komisija pod Brennerjevim vodstvom prispela v
Radgono. V tem času je bilo skoraj vse mesto protestantsko. Komisija je v mestu ostala
dva tedna in 4. januarja 1600 na trgu zažgala vse protestantske knjige, s seboj odpeljala vse
zvonove, slovesne oprave in orožje, v oskrbi pa pustila 150 vojakov. Delo
protireformacijske komisije je bilo za mesto zelo škodljivo in poniževalno, a tudi zelo
učinkovito, saj sta bila do leta 1685 v Radgoni zabeležena le še dva protestanta (Zgodovina
Gornje Radgone, 2007).

4.2. Lega in razporeditev naselij
Lega in razporeditev naselij sta posledica naravno-geografskih, družbenih in tudi
zgodovinskih dejavnikov. Ob dolinah rek, oziroma v ravninskem delu so bila najbolj
ugodna mesta za nastanek in razvoj naselij. Na ravninskem delu so razporejena številna
vaška naselja.
Slovenske gorice so bile zgodaj poseljene, in sicer že v neolitski dobi, močneje v bronasti
in železni dobi. V Gornji Radgoni in na Kapeli so odkrili sledove stare ilirsko-keltske
naselitve. V neolitski dobi so se naseljevali v glavnem po dolinah, v halštatsko-latenski
dobi tudi že po dolinah navzgor (Hočevar).
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Slovenske gorice so območje razložene poselitve, strnjena naselja so nastala samo v
večjih dolinah. Ker so bile ravnice mokrotne, se je človek takih območij izogibal in naselja
postavljal na pleistocenske terase in robove pobočij; na grebenih ni širokih ploskev, da bi
se lahko razvila velika naselja. Naselja, ki sestoje iz številnih kmetij, viničarij in zidanic, so
razporejena v dolgih nizih po slemenih. Svojo prvotno odvisnost od starejših naselij v
ravnini kažejo dostikrat v imenu, ki ga izvajajo iz imena dolinskega naselja s pridevkom
"vrh" ali končnico "ščak" (Radomerščak nad Radomerjem, Radenski vrh pri Radencih).
Naselja ob cerkvah (te so postavljene na vrhovih gričev) so za Slovenske gorice značilen
pojav in nudijo široke razglede (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Naselja in cerkve v dolinah so starejše, cerkve na vrhovih pa mlajše, saj so bile zgrajene
potem, ko je vinogradništvo tja privabilo ljudi. V dolinah prevladujejo večji domovi s
prostornejšimi stanovanjskimi hišami. V dolini Ščavnice so vasi sklenjene. Naselja so se
izognila tudi neposredni bližini Mure in se drže prometnih poti. Kmetijska zemljišča so
večinoma na prodno-peščenih naplavnih delih pod ježami. Vasi so pretežno gručaste,
nekaj je obcestnih (v ravnini Apaškega in ob obrobju Murskega polja prevladujejo velike
sklenjene vasi, večinoma ob cesti) (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
V preteklosti so bila za obravnavano območje značilna kmečka naselja, danes na njih
kažejo le še ostanki. Tloris domačij ni bil tipičen. Najobičajnejša je bil hiša na vogal, kjer
je stala hiša z gospodarskim poslopjem tako, da je bil dom sestavljen iz dveh, v pravem
kotu stikajočih se delov. Pogoste so bile tudi hiše v ključu, kjer je stala hiša s končno
stranjo na cesto, nanjo pa se je po dolgem naslanjalo gospodarsko poslopje. Pri večjih in
novejših kmetijah pa se pojavljajo samostojna poslopja (Hočevar).
Modernizacija kmetovanja in preslojevanje v nekmetijske poklice sta vnesla v mnoga
naselja prvine mestne arhitekture. To se kaže v posebnih mestnih soseskah, ločenih novih
zgradbah ali kar kot prizidek k staremu domu. Nekdaj zelo znane zidanice se spreminjajo v
počitniške hišice. Prostorsko širjenje naselij kažejo številna stanovanja, zgrajena v
različnih obdobjih.

4.3. Infrastrukturna opremljenost
4.3.1. Prometna povezanost
Pomemben element infrastrukturne opremljenosti vsakega kraja je njegova prometna
povezanost. Bolj in lažje ko je kraj dostopen, večja je njegova vrednost (višje cene
stanovanj, nepremičnin …).
Na obravnavanem območju so mednarodnega pomena ceste Maribor–Gornja Radgona–
Avstrija in Murska Sobota–Gornja Radgona–Cmurek–Avstrija.

4.3.1.1. Cestni promet
Današnji mesti Bad Radkersburg in Gornjo Radgono je že nekdaj povezoval skromen lesen
most, ki je bil pomembna povezava mesta z okolico. Ob poplavah, visoki vodi in požarih je
bil večkrat uničen. Na sredini mostu stoji lesen križ, na levem bregu pa je nekoč stala
mitnica, kjer so do leta 1901 pobirali mostnino.
Star lesen most so februarja 1929 uničile nakopičene gmote ledu in tovorni promet na tej
lokaciji je bil pretrgan. Potniški promet so opravljali čolnarji, pontonirji obeh strani pa so
se trudili vzpostaviti začasen most, vendar brez uspeha. Obe državi skupaj sta nato (leta
1930) zgradili armiranobetonski most, s skupno dolžino 85 m in širino 8 m. Prvi betonski
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most na reki Muri so porušili nemški vojaki pri svojem umiku leta 1945, angleška vojska
pa je leta 1952 postavila pomožni most. Tega je zamenjal nov, 111 m dolg in 13 m širok
betonski most, ki je bil odprt 12. 10. 1969 (TIC Gornja Radgona, 2008).
Še eno prometno povezavo čez Muro predstavlja Petanjski most. Prvi je bil zgrajen leta
1940, a ga je jugoslovanska vojska zaradi prihoda nemške armada sesula že naslednje leto.
Znova je bil zgrajen leta 1946, obnovljen in razširjen pa leta 2002.
Zaradi "furmanske" tradicije se je začel cestni promet pozno posodabljati. Prvi (zasebni)
avtobus med Gornjo Radgono in Ljutomerom je začel voziti leta 1932, drugi naslednje leto
iz Gornje Radgone v Maribor (čez Ivanjce). Leta 1936 je bila zgrajena magistralna cesta
Lenart–Benedikt–Gornja Radgona, današnja glavna cesta Maribor–Gornja Radgona
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998; TIC Gornja Radgona, 2008). Omenjeni odsek
predstavlja del danes pomembne prometne vezi med notranjostjo države in sosednjo
Madžarsko (cesta je poimenovana G1-3). Zaradi velike obremenjenosti omenjene ceste s
tovornim prometom, ki je od leta 2002 v velikem porastu, si prebivalci že vrsto let
prizadevajo za izgradnjo avtoceste. S tem bi se cesta zelo razbremenila. V mestu Gornja
Radgona je tovorni promet (večina tujih registrskih oznak) leta 2005 predstavljal že 25 %
vseh vozil. Podatki za pretekla leta pa kažejo, da je peljalo leta 2004 skozi mesti Gornja
Radgona in Radenci 601.624 tovornjakov, naslednje leto 863.339 in leta 2006 že 984.489
tovornjakov. Če primerjamo junijske podatke za zadnja tri leta, ugotovimo, da število
tovornjakov, ki vsak mesec peljejo skozi obravnavano območje, močno narašča: 3.226
(2005), 3.956 (2006) in 5.484 (2007) (Sakovič, 2007).
Radenci so zaenkrat pomembna prometna točka, saj se mora tam ves tovorni promet, ki
nadaljuje vožnjo proti Madžarski, od prometnice G1-3 odcepiti na del že izgrajenega
Pomurskega kraka avtoceste A5. Slednja naj bi bila dokončno zgrajena do avgusta letos.

4.3.1.2. Železniški promet
Vzhodni del goric se je začel prometno odpirati pozneje od zahodnega, in sicer je bila leta
1890 zgrajena železnica med Radgono in Ljutomerom (1885 je bila speljana povezava od
Špilja do Radgone in 1890 od Gornje Radgone skozi Radence).
V Radgono je prvi vlak prispel leta 1885, železniški most, ki je povezoval oba bregova
Mure, pa so zgradili šele pet let pozneje in takrat je bila prva železniška postaja tudi v
današnji Gornji Radgoni. Kasneje so meddržavno progo ukinili in most porušili; nikoli več
ga niso obnovili. Od leta 1968 je tako ostala le še železniška tovorna proga, namenjena
prevozu na relaciji Gornja Radgona–Ljutomer (TIC Gornja Radgona, 2008).

4.3.2. Oskrba z vodo
Podatki o oskrbi z vodo so povzeti po viru Informacije o komunalni infrastrukturi, 2007.
Glavna vira za oskrbo s pitno vodo v občinah Gornja Radgona in Radenci sta črpališči
podtalne vode Segovci in Podgrad. Črpališče Podgrad ima kapaciteto 30–40 l/s, črpališče
Segovci 60–70 l/s; obe sta locirani na robu Apaškega polja, na katerem sta glavni
dejavnosti kmetijstvo in živinoreja, ki z intenzivnim in prevelikim gnojenjem onesnažujeta
podtalnico.
Poleg navedenih so v uporabi še nekatera zajetja: črpališče v Žlabrovi grabi za potrebe
Stavešinskega vrha, vaški vodovod Očeslavci in vaški vodovod Spodnji Ivanjci. Na
območju Gornje Radgone in okolice ima izključno svoj lastni vodovodni vir 90 hiš.
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Na radgonskem območju so vodovarstveni pasovi razdeljeni v naslednje kategorije:
1. najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja (v tem pasu leži drenažno
črpališče),
2. ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja,
3. širše varstveno območje s sanitarnim režimom zavarovanja,
4. vplivno varstveno območje z blagim režimom zavarovanja.
Za črpališče Podgrad je meja najožjega varstvenega pasu z najstrožjim režimom
zavarovanja trapezaste oblike velikosti 200 x 600 x 800 m. Drenažno zajetje leži v središču
tega pasu.
Občina Gornja Radgona je sklenila pogodbo o nadzoru nad kakovostjo pitne vode in
vodooskrbe z Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota za vodovodno omrežje
Apače. V vodovodnem omrežju Apače se izvaja kloriranje z natrijevim hipokloridom,
kontrolna meritev se izvaja v skladu s poslovnikom.
Laboratorijsko spremljanje kvalitete pitne vode iz črpališč Podgrad in Segovci spremlja
Radenska d. d. Radenci, ki tudi razpolaga z analizami.
Zaradi vsebnosti nitratov v pitni vodi je občina Gornja Radgona pristopila k iskanju
dodatnih virov pitne vode, in sicer kvalitetne globinske vode.

4.3.3. Kanalizacijska opremljenost
Podatki o kanalizacijski opremljenosti so povzeti po viru Informacije o komunalni
infrastrukturi, 2007.
V Gornji Radgoni je kanalizacijsko omrežje zasnovano kot mešani sistem. Odpadne vode
skupaj z meteornimi vodami odtekajo trenutno neočiščene v reko Muro, in sicer pri
prečrpališču Trate v Gornji Radgoni.
Kvaliteta odplak je odvisna od obremenitve, izražene v PE za gospodinjstva in industrijo.
PE (populacijska enota) je organska biološko razgradljiva obremenitev s 60 g BPK5/dan,
kar ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.
Industrijski obrati, ki imajo posebne obdelave in nimajo primerne kvalitete odpadne vode
za izpust v naravni odvodnik, morajo očistiti tehnološko vodo na lastni čistilni napravi in
šele nato se izmeri obremenitev KPK ali BPK5.
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Preglednica 13: Podatki o kvaliteti odplak za nekatera podjetja

Podjetje

KPK
(mg/l)

Mir
Arcont
Inglar
Radgonske gorice
Prašičereja

2.060
17
24,3
137
1.640

BPK5
(mg/l)

1.209
6
<10
55
707

Neraztopl
jene
snovi
(mg/l)
719
10
45,6
65
641,5

Usedljive
snovi
(ml/l)

Letna
količina
(m3) 103

Povprečni
letni PE

13,8
0,1
0,26
0,4
0,45

16
31
11,2
38,8

5
101
1.231
1.411

Vir: Razvojni program občine Gornja Ragdona za obdobje 2004-2008, 2008

V letu 2005 je bilo kanalizacijsko omrežje Gornje Radgone obremenjeno z 220.549 m3
gospodarskih in 129.216 m3 gospodinjskih komunalnih odpadnih vod (brez meteorne
vode); skupno torej s 349.765 m3.
Obstoječi večji onesnaževalci (MIR, Elrad, ARCONT, Radgonske gorice …) imajo
različne postopke predčiščenja, odvisno od tehnologije, oziroma so zaradi povečanega
obsega v izgradnji novi objekti.
Na bodočo čistilno napravo Gornja Radgona, ki bo zgrajena na 6.000 m2 velikem platoju,
dvignjenem nad nivo visokih stoletnih voda reke Mure, se bodo lahko vodile vse fekalne in
meteorne vode iz naselij in območij: Gornja Radgona, Hercegovščak, Črešnjevci vas,
industrijska cona Mele, vas Mele. Potencialno naj bi se na novo čistilno napravo priključilo
4.436 ljudi.

4.3.4. Odvoz in deponiranje odpadkov
Občini Gornja Radgona in Radenci sta skupaj s še osemnajstimi občinami iz Pomurja
sopodpisnici pogodbe o sofinanciranju centra za ravnanje z odpadki. To je skladno z
nacionalno strategijo Republike Slovenije o ravnanju z odpadki, po kateri je v naši državi
predvidenih dvanajst tovrstnih regionalnih centrov.
Za odvoz smeti in urejanje deponije komunalnih odpadkov za celotno obravnavano
območje je podeljena koncesija firmi Saubermacher.
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5.

GOSPODARSTVO

Pomurska regija spada med gospodarsko najslabše razvite dele Slovenije. V okviru
gospodarskega in družbenega razvoja so se v Pomurju že v preteklosti pojavljali številni
vzroki, ki niso dopustili, da bi ugodni naravni dejavniki prišli v agrarnem življenju do
svoje prave veljave; ponekod si je človek le-te še poslabšal.
Za Slovenske gorice je značilen počasnejši gospodarski in prebivalstveni razvoj. Kljub
urbanizaciji in industrializaciji sosednjih območij so ostale Slovenske gorice pretežno
kmetijske, še posebej njihov vzhodni del. V Murski ravnini je razvito poljedelstvo, na
območju Slovenskih goric vinogradništvo, na pobočjih posameznih grap v Slovenskih
goricah se je ohranil gozd.
Obširni predeli obdelovalnih površin so pogojevali dokaj gosto naseljenost ozemlja,
največji kraji so nastali v ravninskih delih. Med večje in gospodarsko najbolj razvite kraje
spadata na izbranem območju Gornja Radgona in Radenci ter vse bolj razvijajoči se
Negova in Spodnja Ščavnica (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Gospodarstvo je po letu 1990 prizadela splošna gospodarska kriza, posledice so bile
občutne tudi zaradi značaja najmočnejših nosilcev gospodarskega razvoja v preteklosti.
Veliko gospodarskih potencialov je v Gornji Radgoni slonelo na Elradu, Avtoradgoni,
Kmetijstvu Črnci, Lini Apače … tako da je s propadom teh velikih sistemov izgubilo delo
in zaposlitev veliko ljudi s širšega območja. Posledice gospodarske krize so večplastne,
najbolj se odražajo v veliki brezposelnosti, ki v Gornji Radgoni presega državno povprečje,
pa tudi z vse slabšimi socialnimi razmerami na razdrobljenih kmetijah v mešanih
gospodinjstvih. Pritisk na kmetije se je povečal, samo kmetijstvo brez dopolnilnih
dejavnosti seveda ne more vzdržati velikih bremen.

5.1. Kmetijstvo
Na obravnavanem območju je najpomembnejša panoga kmetijska proizvodnja s
predelovalno industrijo. V ospredju je pridelava poljščin – pšenice, koruze, silažne koruze,
ječmena, krompirja, (do leta 2006 je bilo veliko sladkorne pese) … V zadnjem času na
pomenu močno pridobiva tudi živinoreja. Združena je celotna reproveriga proizvodnje
mesa; Mesna industrija Radgona – kot končni proizvajalec slovi po kvalitetnih mesnih in
suhomesnih izdelkih (osebni vir, 2007; Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).

5.1.1. Živinoreja
V ravninskem delu obravnavanega območja se pridela veliko pšenice, koruze in krompirja,
z razvojem živinoreje je napredovala tudi pridelava krmnih rastlin. Med živinorejskimi
panogami sta pomembni zlasti mlečna govedoreja in prašičereja (prašičja farma v
Podgradu). K pridelavi mesa in mleka v severovzhodni Sloveniji prispevajo pomemben
delež tudi kmetje v Slovenskih goricah. Sredi kmetijske pokrajine so nastali številni žitni
silosi, skladišča in hladilnice (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
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5.1.2. Poljedelstvo
Slovenske gorice so tradicionalno kmetijska pokrajina, saj pomanjkanje naravnih virov ni
omogočalo razmaha sekundarnih in terciarnih dejavnosti. Slabša prometna prehodnost,
vlažne doline in nestabilna tla so ovirali gospodarske posege ali jih odrivali na obrobje.
Tudi kmetijstvo ni razpolagalo z najboljšimi zemljišči, saj so možnosti za strojno obdelavo
omejene. Ljudje pa so zgodaj odkrili in začeli izkoriščati ugodne možnosti za
vinogradništvo in druge intenzivne kulture.
Vaška zemljišča so večinoma razdeljena na pravilne dele in dokaj razdrobljena. Posesti so
sistematično razporejene, oblika parcel je bolj ali manj pravilna in odvisna od talnih
razmer. Značilna pestra podoba pokrajine, povezana z zemljiško razdelitvijo in
polikulturno rabo, se je po drugi svetovni vojni marsikje spremenila. Zaradi združevanja
zemljišč in uvajanja monokultur (pšenice, koruze in do leta 2006 tudi sladkorne pese)
postaja pokrajina vse bolj enolična (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
V Slovenskih goricah, kjer prevladujejo majhna gospodarstva, je brez zemlje približno
petina gospodinjstev. Med gospodinjstvi z zemljo prevladujejo posestniki z manj kot 3 ha
zemlje; le-teh je več kot polovica. Večjih kmetov, z več kot 10 ha zemlje, je slaba desetina.
Tehnološka opremljenost kmetij se je v zadnjih letih precej popravila, a uporabo strojev
omejuje velika zemljiška razkosanost, ki so jo s komasacijami odpravili samo na
melioriranih zemljiščih.
Največ njiv je v Ščavniški dolini in na nevinorodnih območjih. V Ščavniški dolini
razpolaga družbeni sektor z 20 % zemljišč; ti kmetijski kombinati imajo posest zaokroženo
v velike obdelovalne bloke. Najvažnejši pridelki so pšenica, koruza, industrijske rastline;
pšenica je namenjena prodaji, koruza večinoma živinoreji. Del njiv so celo na novo
zatravili. Pridelki zasebnega sektorja so namenjeni predvsem živinoreji (krompir, pesa,
buče), na trg prihaja le nekaj krompirja in vrtnin.Travniki imajo v kmetijstvu pomembno
vlogo, kljub melioracijam jih je še vedno veliko v dolini Ščavnice. Travne površine so
pomembna osnova govedoreji (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Tudi Murska ravan je tradicionalna kmetijska pokrajina, saj raven svet s plastjo rodovitne,
peščene prsti (ki so jo dodatno pridobili z regulacijami reke Mure) in tople, sušne jeseni
omogočajo velikopotezno kmetijstvo; oviro predstavlja le razdrobljenost kmetijske posesti
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Slika 7: Ravninski deli so namenjeni predvsem poljedelstvu

Foto: Kokol A., 2008
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5.1.3. Vinogradništvo in sadjarstvo
Vinogradništvo je panoga, po kateri je Gornja Radgona poleg sejmov najbolj prepoznavna.
Slovi po izredno kvalitetni kleti podjetja Radgonske gorice d. d., kjer se negujejo vrhunska
vina in penine.
V Ščavniški dolini in vzhodnem delu Slovenskih goric je malo sadovnjakov (4 %) in
njihov delež se še zmanjšuje, saj se v vzhodnih Slovenskih goricah daje prednost
vinogradništvu. Na zgoščenost sadovnjakov vpliva način vzgoje; stari kmečki
visokodebelni sadovnjaki poraščajo le manjše površine ob hišah, nasadi pa večje površine
položnejših goric (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Slovenske gorice so izrazita vinorodna pokrajina, kjer vinska trta ni enakomerno
razporejena; Ščavniška dolina je brez vinogradov, največ jih je v Radgonsko-Kapelskih
goricah (10 %). V naseljih, ki se stikajo z vinorodnim območjem, so nastale številne vinske
kleti (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Slika 8: Na celotnem območju Radgonsko-Kapelskih goric ne raste vinska trta

Vir: Kokol A., 2008

5.1.3.1. Radgonske gorice d. d.
Podatki o Radgonskih goricah so povzeti po virih: Radgonske gorice, 2008 in TIC Gornja
Radgona, 2008.
Trto so v naše kraje prinesli Rimljani. V 9. stoletju so jo gojili v Kocljevi kneževini ob
Blatnem jezeru ter na ljutomerskem in radgonskem območju. V kroniki benediktinskega
samostana Admont v Gornji Radgoni, so vinogradniki zapisali, da so zasajali trte na
ljutomerskem območju že leta 1122 in na radgonskem od 1630 naprej.
Predhodnika gornjeradgonskega vinogradništva sta bila Klainošek in Bouvier. Podjetje
"Bratje Kleinošek" je bilo leta 1849 ustanovljeno kot veletrgovina z vinom in šampanjska
klet. Že leta 1852 je bila na prodaj prva količina domače radgonske penine, pridelane po
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klasični šampanjski metodi, s sekundarnim vrenjem v steklenici, katere se je Anton
Klainošek naučil v Franciji. O tem so takrat pisale tudi "Bleiweisove novice", eden
pomembnejših slovenskih časopisov. Da so bila vina dobra in kvalitetna, kažejo tudi
podatki, da so na svetovni razstavi vin v Sidneyju leta 1880 dobila številne prve nagrade.
Družina Bouvier je prišla na radgonsko območje iz francosko govorečega dela Švice in
kupila posesti v Hercegovščaku že leta 1792. Clotar je leta 1882 ustanovil firmo "Sekt- und
Weinkellerei Bouvier" (ime podjetja se je večkrat spreminjalo), med svojim delovanjem v
letih 1883–1906 pa je na razstavah pobiral najvišja priznanja.
Leta 1947 sta bili obe podjetji nacionalizirani. Danes stoji na Zgornjem Grisu Radgonska
klet, kjer pridelujejo znana radgonska vina in penino. Ime Radgonske penine je dobro
uveljavljeno, posebno mesto imata še dišeči traminec s črno etiketo in splošno znani
janževec. V Radgonski kleti si je mogoče ogledati tudi tri kleti.

5.1.3.1.1. Šampanjska klet
V Šampanjski kleti traja priprava penine najmanj dve leti. Osnovno vino za Zlato
radgonsko penino, ki nastaja po originalni klasični šampanjski metodi, je chardonnay.
Srebrno radgonsko penino polnijo po tankovski ali charmat metodi. Kvaliteto vin
potrjujejo številne zlate medalje in šampionski naslovi v Ljubljani, na Vinoforumu, v
Gornji Radgoni, Splitu; zlati medalji v Bruslju in Bordeauxu ter srebrni medalji v Parizu in
Londonu …

5.1.3.1.2. Buteljčna klet pod slapom
V devetdesetih letih je bila pod slapom, ki teče iz skale grajskega hriba in je najbolj
zanimiv pritok reke Mure, obnovljena klet za buteljčna vina. V dveh kleteh, povezanih s
hodnikom, je shranjenih več kot 120.000 steklenic različnih vrhunskih vin. Znane visoko
kvalitetne sorte so traminec, radgonska ranina, renski rizling, chardonnay, laški rizling, beli
pinot, sauvignon, sivi pinot, šipon in druge.
Slika 9: V buteljčni kleti pod slapom se je mogoče tudi poročiti

Vir: Radgonske gorice, 2008
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5.1.3.1.3. Buteljčna klet pod rimskim kolesom
V spomin na rimske čase in ropot lesenih koles, ki so se pod težo vina težko vrtela na poti
v rimska mesta, je v eno od kleti vgrajeno rimsko kolo, ki skupaj s sončno svetlobo
simbolizira razvoj vinogradništva in vinarstva v radgonskih goricah.

5.2. Industrija
Industrija se je na obravnavanem območju razvila po drugi svetovni vojni. V dejavnostni
sestavi je najmočneje zastopan sekundarni sektor: industrija, gradbeništvo in obrt. Na
območju Gornje Radgone največ ljudi zaposlujejo kovinska, tekstilna in živilska industrija.
Najšibkejše je zaposlovanje v terciarnem sektorju, ki presega domače potrebe samo v
gostinstvu (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
V kraju bivanja se zaposluje malo prebivalstva, kar pomeni, da je večina naselij brez
nekmečkih delovnih mest. Leta 1991 si je 80 % zaposlenih našlo delo na območju Gornje
Radgone in Radencev, v kraju bivanja je bilo zaposlenih le 6 % zaposlenih (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998).
Na osnovi domačih kmetijskih pridelkov se je razvila živilsko-predelovalna industrija;
osredotočena je predvsem na Gornjo Radgono, največji obrati te panoge se ukvarjajo s
predelavo mesnih izdelkov (Mesna industrija Radgona) in številni manjši tovrstni obrati)
ter pekarna Intes. Pomembni so še polnilnica mineralne vode v Radencih, kovinska
industrija v Gornji Radgoni in Radencih, tovarna oblačil Epas (bivša Mura) v industrijski
coni Mele, ki zaposluje predvsem žensko delovno silo in Refleks, predelovalnica
ploščatega stekla.
Edina kovina, ki se nahaja na obravnavanem območju, je zlato; gre za rečni nanos Mure, ki
je, tako kot Drava, znana kot zlatonosna reka. V ta namen so leta 1955 vrtali vrtine, a
ugotovili, da se v profilih rek izmenjavata prod in pesek, zlato pa se pojavlja v zelo
majhnih lističih (premera od 0,4 do 0,6, le redko dosežejo 0,8 mm), torej nevrednih
izkoriščanja (Tolmač lista Čakovec, 1998).

5.2.1. Industrijska cona Mele
Poslovno-industrijska cona Mele se razvija ob glavni cesti Maribor–Lendava. V bližini
cone je industrijski železniški tir Ljutomer–Gornja Radgona. Vsa zemljišča cone so v
neposredni bližini glavnih komunalnih vodov, tako da so potrebni le posamični priključki.
Problem je kanalizacija, ki še ni v celoti dograjena.
Prevladujejo kovinska, steklarska, mesno-predelovalna in tekstilna industrija.
Najpomembnejše prednosti cone predstavljajo ugodna lokacija, dobra komunalna
opremljenost in raznovrstnost prisotnih podjetij. V bližini se nahajajo tudi zdravstvene
ustanove, restavracije, kulturne ustanove, športni objekti in stanovanja. Organiziran je
javni prevoz, poskrbljeno je za ustrezen nadzor (Industrijska cona Mele, 2008; Obrtne cone
v Pomurju, 2008).

5.2.2. Industrijska cona Boračeva
Jedro vasi Boračeva leži južno od ceste Radenci–Šratovci, s katere se odcepi cesta mimo
gozda, z nekoč znanim gostiščem Jež.
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Poslovna cona obsega 19,2 hektarjev zemljišč in je v celoti komunalno še neurejena;
obsega 3.000 m2 razpoložljivih objektov. Občina Radenci ni lastnik poslovne cone, delni
lastnik je Sklad kmetijskih zemljišč. Cona ima urejeno cestno povezavo, železniška
povezava je locirana na in ob coni (Obrtne cone v Pomurju, 2008).

5.3. Obrt in trgovina
Trgovina in gostinstvo imata potenciale zaradi bližine državne meje, sejemske dejavnosti
in v lokalnem prebivalstvu. V prihodnje bo potrebnega še več prilagajanja tržnim
razmeram.
Obrt in podjetništvo doživljata usodo gospodarske krize, ki se odraža zlasti na področju
finančne nediscipline, nizke kupne moči, prevelikih obremenitev plač delavcev in visokih
obresti. Za dolgoročnejši razvoj bo potrebno na lokalnem območju pospeševati razvoj
podjetništva in gospodarstva kot celote. Glede na hiter razvoj podjetništva v Sloveniji bo
potrebno razvoju z realizacijo projektov slediti. Sredstva za pospeševanje je in bo potrebno
usmerjati v razvojno učinkovitejše naložbe, v smeri zagotavljanja prostorskih ter drugih
pogojev za uspešnejše delovanje in vključevanje malega gospodarstva v evropske tokove.
Regionalna razvojna agencija Mura bo v prihodnje nosilec regionalnega razvoja – to bo
moralo ugodno vplivati na razvoj drobnega gospodarstva, obrti in podjetništva na lokalni
ravni (Občina Gornja Radgona, 2008).

5.4. Sejmi
Gornja Radgona je pomembno slovensko sejemsko mesto, v katerem se vsako leto zvrsti
več sejmov, nosilec sejemske dejavnosti pa je Pomurski sejem, d. d., Gornja Radgona.
Podatki o sejmih so povzeti po viru Pomurski sejem, 2008.

5.4.1. Sejem Megra
Mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov je petdnevni sejem, ki se odvija
konec marca in/ali v začetku aprila; letos je potekal že enaindvajsetič (1.–5. aprila). Odvijal
se je na več kot 20.000 m2 razstavnih površin in na njem je sodelovalo 452 razstavljavcev
iz dvajsetih držav.

5.4.2. Sejem Lov
Mednarodni sejem lovstva, ribištva, turizma in aktivnosti v naravi je trinevni bienalni
sejem, ki se odvija vsako drugo leto (naslednji bo leta 2009).
Lansko leto je potekal petič zapovrstjo, na njem se je predstavilo 130 razstavljavcev iz
enaindvajsetih sodelujočih držav. Obsegal je 6.500 m2 površin, 5.000 v halah in 1.500 na
zunanjem prostoru.

5.4.3. Sejem Inpak
Mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja, logistike, trgovine in tržnega
komuniciranja – bienalni enotedenski sejem, ki se bo po novem odvijal sočasno s
kmetijsko-živilskim sejmom, do sedaj pa je samostojno potekal meseca marca. Letos se bo
odvijal že šestnajstič, in sicer kot poseben salon embalaže, tehnike pakiranja, logistike,
trgovine in tržnega komuniciranja v okviru 46. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma.
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5.4.4. Kmetijsko-živilski sejem
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem, ki se odvija konec avgusta in v začetku septembra;
traja 7–8 dni. Je največja sejemska prireditev v Gornji Radgoni, ki se odvija na 60.000 m2 ;
lani se je na njej predstavilo približno 1.560 razstavljavcev iz osemindvajsetih držav. Na
sejmu je predstavljena celovita ponudba s področja kmetijstva in živilske industrije:
kmetijska mehanizacija in oprema, semena, sadike, sredstva za prehrano, novosti in
kakovost na področju hrane in pijače. Na ogled so tudi strokovne in poučne razstave
(najpomembnejše so živali) ter vzorčni nasadi (rastlinske proizvodnje).
Sejem je povezan tudi s številnimi strokovnimi ocenjevanji kakovosti mlečnih in mesnih
izdelkov, sadnih sokov in brezalkoholnih pijač, vina ter kmetijske mehanizacije. Na sejmu
se predstavljajo najvidnejše institucije, ki v Sloveniji sooblikujejo gospodarsko, kmetijsko
in prehrambeno politiko.

5.4.5. Sodobna obramba
Mednarodni sejem znanja, tehnike in sredstev za obrambo, civilno zaščito in gasilstvo;
štiridnevni bienalni sejem, naslednji bo leta 2009.
Leta 2007 se je na 6.500 m2 razstavnega prostora v dvoranah in 20.000 m2 zunanjega
razstavnega prostora predstavilo 130 razstavljavcev iz osemnajstih držav. Dodatnih 25.000
m2 je bilo namenjenih predstavitvenemu poligonu in 16.000 m2 mobilni logistični bazi
Triglav. Sejem je predstavil širok arzenal orožja, opreme, vozil, telekomunikacij,
sanitetnega materiala in oblačil za vojsko, civilno zaščito in gasilstvo, tehnično in osebno
varovanje ter vse drugo, kar potrebujejo za svoje dejavnosti zaščitniki države, premoženja
in življenja njenih ljudi.

5.5. Turizem
Potenciali turizma so v bogati naravni in kulturni dediščini, tradiciji, mineralnih in
termalnih vodah, lovni divjadi, kolesarjenju, turizmu na kmetijah, odnosu lokalnega
prebivalstva do tujih turistov in izletnikov ter drugih oblikah turizma na podeželju.
Območje ima dobre pogoje za razvoj turizma in le-ti izhajajo iz osnovnih naravnih in
ustvarjalnih danosti. Razvitih in razvijajočih se je več smeri in oblik, najbolj se poudarjajo
vinogradništvo, razvoj vinotočev, turističnih kmetij in drugih oblik dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah. Dobre možnosti za razvoj imata tudi lovski in ribiški turizem, ponudba
vključuje tudi ostanke preteklosti, šport in kulturo. Svojevrstni turistično-promocijski
aktivnosti sta sejem in vinske kleti Radgonskih gorice, ki se z ogledi kleti, degustacijami
odličnih vin in zlato radgonsko penino dobro usmerjajo v turistično ponudbo. Dobro je
razvit tudi zdraviliški turizem, z zdraviliško-turističnim centrom v Radencih.
Turistična ponudba Gornje Radgone ne vsebuje posebnih turističnih atrakcij, ima pa
obsežno ponudbo, ki je namenjena predvsem izletniškemu turizmu in enodnevnim gostom.
Drugačno je stanje v Radencih, kjer predstavljajo središčno točko turizma Terme Radenci.
Tam so proučili mikroklimo in dognali njen ugoden učinek na človeka pri zdravljenju in
rekreaciji. Optimalne bioklimatske razmere so od začetka maja do srede oktobra (razen
poletnih vročih in soparnih dni, ki jih ublažijo pogosti hitri prehodi nevihtnih front).
Radenska mikroklima je pomirjevalna, ugodno vpliva na zdravljenje, rehabilitacijo in
rekreacijo bolnikov; zdravi ljudje pa s klimoterapijo povečujejo telesno odpornost.
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Naravne danosti ponujajo aktivne počitnice in športna doživetja v vseh letnih časih. Reka
Mura – raftanje, splavarjenje; jezera – plavanje, čolnarjenje, ribištvo; zelene površine –
kolesarjenje, tenis, pohodništvo …, posebna doživetja v številnih vinskih kleteh, vožnja s
turističnim vlakom med vinogradi Radgonsko-Kapelskega vinorodnega okoliša … (Občina
Gornja Radgona, 2008)

5.5.1. Zdravilišče Radenci
Radenci so se začeli zdraviliško razvijati, ko se je zdravnik Karl Henn zavzel za več
bogatih zdravilnih vrelcev mineralne vode ob reki Muri, na podlagi katerih se je razvilo
zdravilišče. Prve zdraviliške stavbe datirajo v leto 1872, a zdravilišče je bilo uradno odprto
leta 1882. V šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja je podjetje Zdravilišče Radenska
zgradilo hotel Radin s približno 430 ležišči, Zdraviliški dom in nove prostore za terapijo.
Sem sodi tudi proizvodnja brezalkoholnih in osvežilnih pijač, pripravljenih iz mineralne
vode iz številnih bližnjih vrelcev (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 2004).
Danes ima zdravilišče dnevni bar, restavracijo z mednarodno kuhinjo, kavarno, kozmetični
in frizerski salon, masažni salon, studio za fitnes, savno, solarij in na 1.460 m2 sistem
bazenov: notranji plavalni bazen z navadno, rahlo ogrevano vodo do 29 °C, notranji in
zunanji termalni bazen 33–34 °C, notranji bazen s toplimi vrelci do 37 °C, majhne in plitve
bazene za otroke z navadno, ogrevano (28°C) in termalno vodo 33–34 °C ter bazen za
knajpanje s hladno vodo (AD–Radenci, 2004).
Opremljeno je z vsemi sodobnimi aparaturami za diagnostično obdelavo srca in ožilja. Za
goste skrbi tudi medicinska ekipa zdravnikov, z organizirano 24-urno zdravstveno službo:
internisti, kardiologi, fiziatri, balneologi (AD–Radenci, 2004).
Radenska uveljavlja svojo zdravilnost s pitnimi kurami, mineralnimi in ogljikovimi
kopelmi (CO2 prodira skozi kožo v telo, širi žile, izboljšuje prekrvavljenost, lajša krvni
obtok). V zdravilišču obstaja Center za rehabilitacijo s posebnim zdravstvenim režimom in
opremo ter s približno 100 posteljami. Tu se zdravijo in rehabilitirajo bolniki po
prebolelem srčnem infarktu, po operaciji na srcu in ožilju, z arterijskimi obtočnimi
motnjami spodnjih okončin, angino pektoris, polpokretni bolniki po možganski kapi,
bolniki z zvišanim krvnim pritiskom, z boleznimi ledvic in sečnih poti, z boleznimi
presnove, obolenji obzobne sluznice, rehabilitacijo gibal, obolelih in prizadetih iz različnih
vzrokov. Od leta 1971 naprej opravljajo tudi preventivne preglede za arteriosklerozo ali
poapnenje žil, ki posledično prinaša tudi miokardni infarkt in možgansko kap (AD–
Radenci, 2004; Kovič, 2001).

5.5.2. Prireditve
Tekom leta se odvijajo različne prireditve, ki privabijo številne domače in tuje goste.
Mnoge med njimi so tradicionalne, mednarodne, vredne ogleda in tudi množično obiskane.
Pripravljajo jih Turistično društvo (TD) Radenci, TD Klopotec Kapela, TD Gornja
Radgona, TD Negova – Spodnji Ivanjci.
Med pomembnejše športne prireditve, ki se jih udeležujejo tudi športniki od drugod,
sodijo: prvomajsko kolesarjenje, rekreativni kolesarski maraton Tri srca, medgeneracijski
pohod ob svetovnem dnevu turizma (27. 09.), mednarodno srečanje predelanih
avtomobilov – Avtostyling show Orkas, Martinov pohod, tek in kolesarjenje –
tradicionalna prireditev ob dnevu sv. Martina, pohod Radenske konjenice, pohod po
Atilovi poti, nočni pohod na Negovski grad …
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Take etnološke prireditve so: pustovanje, tradicionalno prvomajsko kresovanje, blagoslov
konjev na Kapeli pri Radencih, postavljanje klopotca z zabavnim programom in
druženjem, Petrov sejem, Leopoldov sejem, Dan žetve, Radgonska noč, tradicionalni
božični sejem, tradicionalno silvestrovanje na prostem …
Gastronomske/kulinarične prireditve pa: roštiljada – tekmovanje ekip v pripravi jedi na
žaru, kuhanje štajerske kisle juhe v kotlu, mošt in kostanji, pomurska salamijada, Bogastvo
jeseni – vaška tržnica …
Poskrbljeno je tudi za otroške prireditve, saj se v kinodvorani v Gornji Radgoni vsak zadnji
četrtek v mesecu odvijajo lutkovne predstave, zanje je organizirano pustovanje, ob koncu
leta jih obiščeta Miklavž in Dedek Mraz (TIC Gornja Radgona, 2008; Turistično društvo
Negova – Spodnji Ivanjci, 2008).

5.5.3. Gomile
Ohranjene so številne gomile – svojevrstni grobovi, družinsko-rodovnega tipa, v katere se
je pokopavalo več generacij. Pokopavali so v krstah, pomembne grobove so pokrili s
težkimi kamnitimi ploščami in kamenjem. S pokojniki so večkrat pokopavali tudi njihove
noše, orožje, statusne simbole, posode …
1. Gomilno grobišče v Boračevi – dve nepoškodovani gomili, velikosti 11 m x 1 m
in 14,5 m x 1,5 m.
2. Gomilni grobišči Gomilce in Gomilice v Hrastju – Moti – poškodovani in že
nekoliko uničeni gomilni grobišči.
3. Gomilno grobišče na Kapelskem Vrhu – v gozdu ležita dve nepoškodovani
gomili: 9 m x 0,5 m in 17,5 m x 1,2 m.
4. Rimsko gomilno grobišče v Okoslavcih – v gozdu ležijo tri nepoškodovane
rimske gomile, velikosti med 17,5 in 19,6 m x 1,4 in 1,6 m.
5. Rimska gomila v Radencih – v gozdu leži nepoškodovana rimska gomila,
velikosti 22 m x 1 m.
6. Rimska gomila na Turjanskem vrhu – v gozdu leži nepoškodovana gomila,
velikosti 17 m x 1 m.
7. Prazgodovinska (rimska) gomilna grobišča v Gornji Radgoni, Gornjih Ivanjcih,
Spodnjih Ivanjcih, Stavešincih in na Ptujski cesti – vsa ležijo v gozdu ali tik ob
njem.

5.5.4. Radgonski grad
Radgonski grad stoji na griču (265 m n. v.) z razgledom na širšo okolico; v zapisih je bil
prvič omenjen v 12. stoletju. Sezidal ga je plemič Radigoj (bil je slovenskega rodu) in po
njem so grad, nato še trg in mesto dobili svoje ime. Prvotna predvidevanja o imenu so se
naslanjala na nemško besedo "Rad" (kolo), ki je bilo tudi v radgonskem grbu. Prvi lastniki
gradu so bili grofje Spanheimi, kasneje so se lastniki ali upravitelji menjavali. Po drugi
svetovni vojni je bila v gradu osnovna šola, sedaj pa ga ima za 99 let v najemu domačin
Milan Herzog, ki zgradbo obnavlja. V gradu je urejena poročna dvorana (TIC Gornja
Radgona, 2008).
Vhod v grad je skozi zunanje dvorišče, ki ga je sestavljalo enonadstropno gospodarsko
poslopje iz štirih traktov. Nad vhodom je grb Herbersteinov in kamnita plošča z napisom.
V kamnitem portalu so ohranjene odprtine za verige dvižnega mostu, vrata so obita s
pločevino, ključavnica je masivna in baročno ornamentirana. Na koncu dvorišča je drugi
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vhod, kjer sta še vedno vidni odprtini dvižnega mostu (to potrjuje domnevo, da je nekoč
obstajal notranji grajski jarek).
V portalu je dvojni grb Herberstein – Eggenberg. Daljši hodnik vodi na drugo, arkadirano
dvorišče, kjer je osrednja dvonadstropna grajska stavba (slednja je v celoti podkletena).
Vrh notranjega gradu zaključuje stolpič, ki je bil opremljen z delujočo uro. Nekoč je imel
grad tudi svoj 56 m globok vodnjak.
Zunanjost gradu je bila urejena, cesta do gradu je vodila preko dveh kamnitih lokov.
Nasproti prvega vhoda je več kot 50 m dolg kostanjev drevored, ki se polkrožno zaključi
(TIC Gornja Radgona, 2008).
Sedanja stavba je v glavnem iz 16. stoletja, sicer pa je bil grad večkrat prezidan in
povečan. Njegova najstarejša upodobitev iz leta 1603 kaže podolgovato, dvonadstropno
stavbo z majhnimi okni in dvema štirioglatima stolpoma različne velikosti na vsaki strani.
Bakrorez iz leta 1681 prikazuje grad kot ogromno zgradbo z obzidjem in stolpiči.
Slika 10: Današnja podoba Radgonskega gradu

Vir: Gradovi, 2007

5.5.5. Negovski grad
Podatki o Negovskem gradu, ki je trenutno v fazi obnavljanja, so povzeti po virih: TIC
Gornja Radgona, 2008 in Turistično društvo Negova – Spodnji Ivanjci, 2008.
Karl Reichert je v prvi polovici 19. stoletja negovsko pokrajino in grad opisal z
naslednjimi besedami: "… Gornji grad je star, z oken je čudovit razgled po slovenskih
goricah vse do Pohorja … Pogled proti vzhodu, proti dolini Ščavnice, znani po številnih
slatinskih vrelcih, preko gričev z vinsko trto in kletmi, ki ga je potrebno doživeti, da bi ga
znali ceniti. "
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Negovski grad naj bi v 11. ali 12. stoletju nastal iz lesene strelske utrdbe. Kot grad Vest
Egaw se je prvič omenjal leta 1425, ko so bili njegovi lastniki plemiči Windenski, po letu
1431 so se v njem vrstili različni lastniki in osvajalci. Več časa je pripadal plemiški družini
Trautmannsdorf, ki je stavbi z obnavljanjem in dozidavanjem dala današnjo podobo.
Grad sestavljajo objekti iz različnih časovnih obdobij, najstarejši (iz začetka 14. stoletja) je
osrednji trakt s pravokotnim dvoriščem, kapelo in obzidjem; v začetku 16. stoletja je bil
dograjen vzhodni trakt z obrambnimi elementi. Sedanja podoba izhaja iz začetka tridesetih
let 17. stoletja, ko je bilo dograjeno še veliko grajsko dvorišče, gospodarsko poslopje za
hleve, delavnice in pomožno osebje, pri vhodnem stolpu pa nameščena straža. Vhodni
portal v renesančnem slogu vsebuje grb rodbine Trautmannsdof z letnico 1633. Dobro so
vidni sledovi treh dvižnih mostov in obrambnih jarkov, ki so jih v primeru nevarnosti
napolnili z vodo in preprečili dostop do gradu. Na gradu je v tistem času delovalo tudi
najstarejše sodišče v okolici, še danes je med gradom in cerkvijo ohranjen sramotilni steber
– pranger.
Način gradnje kaže na poznogotsko obdobje: portal v kleti, grajska kapelica in njena okna.
Dobro je ohranjeno renesančno arkadno stopnišče, delno odkrite in restavrirane so tudi že
renesančne freske v grajski kapeli Svete Ane (iz leta 1621).
Dolga in podkletena renesančna stavba, imenovana tudi "novi grad", ki na vhodu zakriva
pogled na stari del gradu, je bila zgrajena leta 1615. Trautmannsdorfi so bili lastniki gradu
vse do druge svetovne vojne, 1993 pa so zadnjič obiskali Negovo. Po drugi svetovni vojni
je bila graščinska posest nacionalizirana in v grad se je naselila uprava takratne Kmetijske
obdelovalne zadruge. Opremo, ki je še ostala, so odtujili ali uničili, tako so od nekdanjega
blišča danes ohranjene le še malenkosti.
Redkim je znano, da je bila graščina Negova v 17. stoletju najmogočnejša posest med
Muro in Pesnico. V lasti je imela približno 540 ha skrbno obdelanih in vzdrževanih
zemljišč, za kar so morali poskrbeti tlačani.

5.5.6. Cerkve
Župna cerkev Marijinega rojstva v Negovi
Prvotna gotska cerkev je spadala v grajsko sestavo, od katere se ni nič ohranilo. Sedanja
cerkev je bila zgrajena med letoma 1699 in 1710, leta 1850 so ji prizidali še Križevo
kapelo (Turistično društvo Negova – Spodnji Ivanjci, 2008).
Cerkev svetega Petra Gornja Radgona
Pražupnija Radgona je nastala že predmadžarski dobi (v 9. stoletju), cerkev v Radgoni pa
se v listinah prvič omenja leta 1182. Ko je postal Metod panonsko-moravski nadškof, je
ozemlje med Radgono in Ljutomerom postalo sestavni del Panonije kneza Koclja. Prvotna
cerkev svetega Petra, ki je bila zgrajena sredi 15. stoletja in je bila postavljena obratno od
sedanje (z absido proti vzhodu), je imela stolp, oltar pa je bil posvečen svetemu Petru.
Križeva kapela ji je bila najverjetneje dograjena za časa Jožefa II. Cerkev ni imela krstnega
kamna, zato se krstna knjiga cerkve začenja šele z letom 1811, poročna in mrtvaška pa sta
obstajali že prej – prva od leta 1722 in druga od 1761.
Leta 1813 so župljani začeli graditi novo cerkev, ki ima oltar na zahodni strani in glavni
vhod pod zvonikom na vzhodni strani; kasneje so cerkev zaradi potreb povečali (Župnija
svetega Petra, 2008).
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V vojni leta 1991 je bil uničen zvonik, ki je bil na novo postavljen in leta 1993 je bila
celotna zgradba obnovljena.
Župnijska cerkev svetega Cirila in Metoda
V Radencih je bila leta 1986 zgrajena sodobna cerkev svetega Cirila in Metoda (Radenci,
2007).
Cerkev svete Marije Magdalene – Kapelski vrh
V letih 1823–1824 je bila zgrajena cerkev svete Marije Magdalene na Kapelskem vrhu,
zgraditi jo je dal Martin Kavčič, duhovnik iz Rihtarovcev. Sestavljajo jo zidana lopa z
lizenami na vogalih, pravokotna ladja z dvema enako visokima, ravno zaključenima
kapelama ter prezbiterij, kateremu je na severu prizidana nadstropna zakristija. V zahodno
steno južne kapele so vzidani trije nagrobniki z napisi v bohoričici in latinici. Leta 1832 je
nastala slika za glavni oltar svete Marije Magdalene, izdelala jo je umetnica Krescencija
Stadler v Monakovem, prinesel pa jo je sekovski škof Roman Sebastijan, ki je leta 1835
posvetil novo cerkev. Leta 1885 je Jakob Brollo poslikal cerkev z motivi iz življenja svete
Magdalene, Kristusa in cerkvenih očetov, leta 2002 so bile postavljene še nove orgle
(Radenci, 2007).

5.5.7. Stari Špital
Za radgonski špital med 13. in 15. stoletjem ni uradnih podatkov o obstoju, omenjajo pa se
dobrotniki (Stutenbergi med letoma 1438 in 1444), s čimer je podan posredni dokaz o
njegovem obstoju in delovanju. Iz leta 1454 izvira tudi podatek o stanovanju oskrbovancev
v izpraznjenem avguštinskem samostanu v Radgoni.
Leta 1614 je Ferdinand II. z listino prenesel špital iz mesta v predmestje, k cerkvi sv. Petra.
Današnja zgradba je bila prvič omenjena leta 1614; v pritličju in nadstropju ima poleg
drugih prostorov po eno dvorano z oboki na štirih toskanskih stebrih. Pritlična dvorana, ki
je bila včasih kapela, se polkrožno odpira v apsido za oltar in edina izstopa iz tlorisnega
pravokotnika stavbe. Na stenah so sledovi baročnih fresk. V dani obliki je stavba
edinstvena v Sloveniji. Leta 2006 je bila obnovljena, zdaj pa je namenjena muzejskim
zbirkam in razstavam (TIC Gornja Radgona, 2008).

5.5.8. Dvorec Šahenturm
Dvorec Šahenturm je bil sedež velike deželno-knežje gospoščine. Njegov nastanek in
zgraditev sta povezana z letom 1466, ko je Štefan Schak oskrboval deželni knežji urad, po
katerem je dvorec tudi dobil ime – Schachenamt in pozneje Schachenturn. Za prvim
lastnikom se je menjalo veliko oskrbnikov in lastnikov. V času cesarske Avstrije so tu
služili vojaški rok možje slovenskega Primorja in Istre. Opremljali in vadili so jih za
fronto, strelske vaje so bile v gozdni poseki nad Lomanošami. Zadnja lastnica je bila vse
do konca druge svetovne vojne grofica Fünfkirchen. Kasneje je dvorec postal državna last
in se je uporabljal kot kasarna za nastanitev graničarjev. Po letu 1991 je dvorec ostal
nenaseljen (TIC Gornja Radgona, 2008).

5.5.9. Admontski dvorec
Stavba dvorca iz 18. stoletja je ostanek posestev nekdanjega benediktanskega samostana
Admont pri Gradcu, ki se omenja leta 1188 in je imel posestva tudi v Radgoni. Takrat je
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bil graščak radgonskega gradu Hartnid von Rakkerspurg, ki je bil udeleženec križarskega
pohoda in skupaj z bratom priča obdaritvi samostana Admont s strani nemškega cesarja
Friderika Barbarosse. Odlikujejo ga rezljane vrtnice glavnega vhoda, kjer je tudi
samostanski grb iz leta 1781 (TIC Gornja Radgona, 2008).

5.5.10.

Domačija Petra Dajnka

Peter Dajnko je bil jezikoslovec, slovničar, pisec in pesnik, ki je skušal v slovenski
književnosti uveljaviti vzhodnoštajersko narečje in po njem imenovano pisavo dajnčico,
kar mu ni uspelo. Največji uspeh je leta 1831 dosegel s knjigo o čebelarstvu: Čelarstvo.
Njegova rojstna hiša je ena redkih še ohranjenih in obnovljenih tipičnih panonskih hiš,
kritih s slamo, izdelanih iz tramov (cimper) in obdanih z ilovico. Hiša je stara med 350 in
400 let, ohranjen je bivalni del, v katerem je "priklt" z razstavo ohranjene etnološke zbirke
starega orodja, hiška z originalnim kotom (miza in klop), lončeno pečjo in črno kuhinjo.
Ohranjenih je nekaj originalnih dokumentov lastnikov in Petra Dajnka (TIC Gornja
Radgona, 2008).

5.5.11.

Domačija Jakoba Missie

V Hrastje–Moti, ob glavni cesti Radenci–Ljutomer, stoji rojstna hiša kardinala dr. Jakoba
Missie. To je pritlična kmečka hiša, s portalom v osrednji osi ter letnico v portalu. Na čelni
fasadi je vgrajena spominska plošča z napisom: Rojstna hiša Njih Eminence Kardinala dr.
Jakoba Missia Kneza in Nadškofa Goriškega 1838–1902. Jakob Missia je bil ljubljanski
škof, goriški nadškof in prvi slovenski kardinal (Občina Radenci, 2008).

5.5.12.

Spomeniki

5.5.12.1. Pranger
Pranger ali sramotilni kamen je srednjeveška (danes kulturna) znamenitost, na kateri je
grajska ali trška gospoda kaznovala prestopnike. Nanj so privezovali vse tiste, ki po
mnenju gospode niso ravnali prav: tatove, prešuštnike, sumljive postopače, prepirljivce …
Postavljen je bil na mestu, kjer se je gibalo in zbiralo največ ljudi – tisti čas ob cerkvi.
Kaznjenci so bili običajno privezani na pranger od jutra do večera, brez vode in hrane,
mimoidoči pa so jih lahko žaliti, obmetavali z govnom, pljuvali …
Negova je danes eden od dvanajstih krajev v Sloveniji, kjer je pranger še ohranjen. Matej
Slekovec je v cerkveno kroniko zapisal, da je nekoč ob prvotni cerkvi stal rdeč križ, kjer so
izvajali kaznovanje. Takratni duhovnik se je temu uprl in zahteval, da se to sramotilno
dejanje umakne s posvečene zemlje. Tako so tudi v Negovi dobili kamniti steber, z
vklesano letnico 1656 (Turistično društvo Negova – Spodnji Ivanjci, 2008).
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Slika 11: Negovski pranger iz leta 1656

Foto: Kokol A., 2008

5.5.12.2. Svetilnik miru in spominski park Nikoli več
Ob cerkvi sv. Petra v Gornji Radgoni stoji spomenik v spomin padlim žrtvam in
Maistrovim borcem v prvi svetovni vojni. Načrt zanj je izdelala skupina arhitektov iz šole
Jožeta Plečnika. Umetniško delo je bilo iz brušenega pohorskega granita, visoko 6,5 m. V
sredini spomenika se je dvigal 4 m visok steber z bogatim kapitelom iz belega
dalmatinskega marmorja. Spomenik je nosil napis "Svetilnik – spomenik padlim žrtvam in
Maistrovim borcem v Gornji Radgoni". Že aprila 1941 so ga nemški zavojevalci razstrelili,
tamkajšnje ozemlje pa zasedli. Domačini so po letu 1945 sestavili ostanke, leta 2004 je bil
obnovljen (TIC Gornja Radgona, 2008).
Leta 2001 so pod hribom cerkve sv. Petra na majhnem trgu postavili novo obeležje v
spomin desete obletnice vojne za samostojno Slovenijo. Na podstavku stoji plošča z
napisom "Nikoli več" v treh jezikih, devet kromiranih pokončnih cevi s kapiteli predstavlja
devet slovanskih dreves. Topovske cevi so bile zasežene jugoslovanski vojski in so
prepuščene času, ki jih bo uničil in tako kot bodo izginile cevi, naj bi izginila tudi vojna in
vojskovanje (TIC Gornja Radgona, 2008).

5.5.12.3. Spomenik Ecce homo
Spomenik ECCE HOMO (glej človek) je bil pri mostu čez Muro postavljen leta 1726 in bil
leta 1975 premeščen na sedanjo lokacijo ob cerkvi. Na podstavku stoji šesterokoten steber,
na vrhu pa je kip Kristusa s trnjevo krono na glavi. Pod kipom Jezusa je razpelo, še nižje
kip Matere Božje (TIC Gornja Radgona, 2008).
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5.5.12.4. Kužna znamenja
Kužna znamenja datirajo iz 16. stoletja, ko so obravnavane kraje ogrožale številne nadloge:
kuga, suša, vojna … Posamezno znamenje sestavljajo kvadratast podstavek s posnetim
gornjim robom, uvit ostrorobi steber in na tri strani odprta kapelica z usločeno štiristrano
piramidasto strešico (TIC Gornja Radgona, 2008).

5.5.12.5. Smodniški stolp
Smodniški stolp je kamnita zgradba iz leta 1535, zgrajena iz debelih kamnitih kosov in
pokrita z lahko strešno konstrukcijo. Ker je bil stolp namenjen shranjevanju smodnika, so
ga zaradi varnosti postavil zunaj mesta (TIC Gornja Radgona, 2008).

5.5.13.

Maraton treh src

Leta 1980 je bila zasnovana ideja o tekaški prireditvi, ki danes zvabi v Radence že več kot
tisoč tekačev in obiskovalcev. Ker so organizatorji prireditve vstrajni je letos potekal že 28.
zaporedoma. V začetnih letih je prireditev pripravljalo 50 prostovoljcev, danes jih je
potrebnih več kot 600 (Šoštarič, 2005).
Karta 9 : Potek proge 28. Maratona treh src

Vir: Maraton treh src, 2008

5.5.14.

Zeliščni park Negova

Zeliščni park Negova je nastal s pomočjo projekta "Doživljajski in izobraževalni zeliščni
park", ki ga je podprl Skupni sklad za male projekte Slovenija–Madžarska, v okviru
programa Phare čezmejnega sodelovanja. Nastal je z namenom, da se ohranijo dolgoletne
izkušnje in znanja v zvezi z zelišči.
Oblikovanje zeliščnega parka temelji na povečanju podpore naravnemu razvoju in varstvu
narave, krepitvi čezmejnih vezi na naravovarstvenem in turističnem področju, spodbujanju
mladinske raziskovalne dejavnosti, ozaveščanju lokalnega prebivalstva in postavitvi
temeljev za nadaljnji razvoj parka ob Negovskem gradu.
Danes vsebuje zeliščni vrt najmanj tristo označenih gredic, posajena so tudi zdravilna
drevesa ter grmovnice; med njimi vodi sprehajalna steza, ki povezuje zeliščni in divji vrt.
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Nasadi tvorijo celoto z več kot petsto zdravilnimi rastlinami (Turistično društvo Negova –
Spodnji Ivanjci, 2008).
Slika 12: Način označevanja rastlin v zeliščnem parku

Foto: Kokol A., 2008

V okviru parka je bil aprila 2006 organiziran mednarodni delovno-doživljajski in
izobraževalni tabor, na katerem so pod strokovnim vodstvom sodelovali osnovnošolci iz
slovenskih in madžarskih šol. Dve madžarski šoli sta parku dodali zelišča iz Madžarske
(Turistično društvo Negova – Spodnji Ivanjci, 2008).

5.5.15.

Tematske in rekreacijske poti

5.5.15.1. Jahalne poti
Radenska konjenica deluje od leta 2000 in šteje okrog 40 članov; osnovna dejavnost
društva je terensko jahanje. Udeležujejo se konjenic po vsej Sloveniji, največje prireditve
Radenske konjenice pa se je udeležilo 147 jahačev. Občasno prirejajo viteške igre in redno
sodelujejo v povorkah ob pomembnejših prireditvah – Maraton treh src, dnevi šol, kulturni
prazniki … Osrednja prireditev je vsakoletni pohod Radenske konjenice.

5.5.15.2. Sprehajalna pot Lisjakova struga
Nekoč je bila Lisjakova struga (danes ribolovna voda) rokav reke Mure, ki je iz Mure tekel
pri sedanjem stadionu v Gornji Radgoni, nazaj v Muro pa na Meleh. Sedaj v mrtvico ne
priteka več reka Mura ampak potok Hercegovščak. V sami strugi so tudi trije izviri. Ime
"Lisjakova struga" izvira iz preteklosti, ko je nad strugo živela družina, ki so jo po domače
klicali Lisjakovi. Ti niso nikoli bili njeni lastniki, a so ljudje strugo vseeno poimenovali po
njihovem vzdevku.
Mrtvica je bila do leta 1992 že delno smetišče, zato so se ribiči odločili, da jo znova
oživijo. V njej je bilo do 2 m mulja, vode pa samo do 50 cm. Na površju je bilo zaradi
slabe kvalitete vode do 5 cm vodne leče. Struga je bila resnično potrebna sanacije in
ureditve, saj je bilo okrog nje samo močvirje (Uspešen primer sanacije …, 2006).
Danes poteka ob Muri in Lisjakovi strugi urejena krožna sprehajalna pot. Opremljena je s
tablami – Reka Mura, Vodne ptice, Ptiči pevci, Gozd ob Muri, Ribe v Muri in Grmovnice
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– s pomočjo katerih se sprehajalci lahko seznanijo/izobrazijo s tamkajšnjim življenjem. Na
poti je urejen tudi izvir pitne vode, ki priteče iz hriba.
Slika 13: Potek sprehajalne poti Lisjakova struga

Foto: Kokol A., 2008

5.5.15.3. Atilova pot
Legenda pravi: "Pred več kot tisočletjem in pol se je na današnjem Kocjanu ustavil kralj
Atila in prevzet od naravnih lepot teh krajev dal sezidati grajsko zakladnico s trdnjavo …"
Po legendi naj bi bil hunski kralj Atila pokopan v treh krstah med tremi hrasti pri Kapeli
blizu Radencev; tam naj bi namreč stal tudi njegov grad. V Šutjovi grabi je počival med
bitkami, sicer pa je bil naklonjen preprostemu in razvratnemu življenju. Sebi naklonjene je
bogato nagradil, sovražnike je kaznoval. V takratni Evropi je bil poznan kot "Bič božji"
(Prlekija, 2008).
Izhodišče Atilove poti je na Kapeli, pri cerkvi sv. Magdalene. Slednja naj bi bila zgrajena
iz ostankov Atilovega gradu in naj bi končala prekletstvo Šutjove grabe. Na poti si je
mogoče ogledati Vambergerjevo zidanico s kovanimi vrati (obok v kleti ima letnico 1659),
križ s kipom Jezusa in Marije, območje nekdanjega gradu kralja Atile (vzpetino v gozdu, 9
m visoko in 35 m široko kopo, imenovano Atilov grad, pod katero se skriva Atila s svojim
zakladom), 25 m globok vodnjak na kolo (in s tramom z letnico 1778), okušati vino "Grof
Kocjan", si ogledati kužno znamenje in okroglo vinsko klet Vinogradniškega gospodarstva
Kapela. Pot je označena s simbolom lista vinske trte. Krajša različica poti je dolga 4 km,
daljša 5,5 km (Prlekija, 2008).

5.5.15.4. Trim steza s Cooperjevim testom
Trim steza v Radencih je v uporabi že od leta 1974. V letu 2000 je TD Radenci stezo v
celoti obnovilo z namenom, da bi zagotovili primerne pogoje za rekreacijo gostov in
občanov v naravnem okolju. Z različnimi vajami in preprostimi vadbenimi pripomočki si
je na stezi moč povečati telesno vzdržljivost in splošno počutje. Locirana je v južnem delu
Radencev. Dolžina steze znaša 3 km ali 2,2 km, s počasno hojo se pot prehodi v približno
eni uri. Na stezi je možno opraviti 15 razgibalnih vaj različnih težavnostnih stopenj. Steza
poteka v glavnem v naravnem okolju, deloma po makadamski poti, deloma po asfaltirani
ulici, pretežno pa po tipični gozdni kolovozni poti, ki je povsem naravna.
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Cooperjev test je mogoče izvajati v okviru Trim steze in predstavlja sodobno metodo
aerobnega treniranja za zdravje ter za razvoj in ohranjanje splošne telesne sposobnosti. S
tem načinom treniranja se krepijo predvsem dihala, srce in ožilje (Turistično društvo
Radenci, 2008).

5.5.15.5. Obmejna panoramska pot
Slovenski del poti poteka na relaciji Jurski vrh–Šentilj–Trate–Gornja Radgona; dolžina
znaša okoli 30 km, kar predstavlja 10 ur hoje. Pot pelje od Trat v Apaško dolino, preko
Vratje vasi naprej v Zgornje Konjišče, Črnce, Nasovo, Lešane, Spodnjo Ščavnico, Police,
Hercegovščak in do mesta Gornja Radgona na tej strani meje (TIC Gornja Radgona, 2008).

5.5.15.6. Trstenjakova pot
Pot se začne v bližini Trstenjakovega doma, pri mednarodnem mejnem prehodu v Gornji
Radgoni. Nadaljuje se preko Hercegovščaka, Polic, Aženskega vrha, Lastomercev do
Ščavniške doline (številni izviri mineralne vode). Od Ivanjševcev se nadaljuje do Negove,
nato po Ščavniški dolini mimo Spodnjih Ivanjcev, Očeslavcev, čez Radgonsko-Kapelske
gorice na Janžev vrh in se pri Policah priključi na Obmejno panoramsko pot v smeri
Gornje Radgone (TIC Gornja Radgona, 2008).

5.5.15.7. Radgonsko-Kapelska vinska cesta
Območje vinskih poti je znano po dobrih vinih ter bogati naravni in kulturna dediščina. 38
km dolga pot se začne v mestu Gornja Radgona in pelje po gričevnati pokrajini skozi
naselja Hercegovščak, Police, Zbigovci, Ivanjševski vrh, Ivanjševci, Lokavci, Negova,
Ivanjski vrh, Spodnji Ivanjci, Stavešinci, Stavešinski vrh, Ptujska cesta, Orehovci,
Orehovskih vrh in Črešnjevci. Na pot se je mogoče odpraviti peš, s kolesom, avtomobilom
ali turističnim vlakcem.
Na vrhovih od Hercegovščaka, Polic prek Črešnjevcev, Aženskega Vrha, Zbigovcev,
Orehovskega in Ivanjševskega vrha do Janževega, Radenskega in Kapelskega vrha se
razprostira rodovitno vinorodno območje s številnimi vinotoči.
Gornja Radgona je znana po proizvodni penine. Ogleda vredne so vinske kleti, še posebej
zanimiva je nekdanja ledenica, ki je vsekana globoko v grajski hrib; tu so za časa AvstroOgrske shranjevali na plošče nasekan led z ribnikov in ga s konjskimi vpregami vozili v
Gradec.
Na Janževem vrhu je razstavljena stara preša in vinogradniško orodje, na Kapeli je na
terasi pod cerkvijo svete Magdalene velika vinska klet Kapelskega vinogradniškega
gospodarstva, v okolici pa se vse bolj uveljavljajo tudi zasebni vinarji (Kovič, 2001; TIC
Gornja Radgona, 2008).

5.5.15.8. Poti Med vrelci življenja
Območje Slovenskih goric in Obmurja je bogato s številnimi mineralnimi vrelci. V dolini
srednjega toka reke Ščavnice in na območju Radencev je največ naravnih vrelcev
mineralne vode. Večina se jih nahaja v ravninskem delu, v Radencih pa je tudi muzej s
prikazom pridobivanja slatinskih vod. Poti med vrelci, po katerih se je mogoče odpraviti
peš, s kolesom ali avtom, so tri: Negovska, Radenska in Radgonska (TIC Gornja Radgona,
2008).
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6.

MINERALNI VRELCI

Svoje prvo srečanje z "bubljo" v Radencih (leta 1833) je dr. Karl Henn zapisal z
naslednjimi besedami:
Ko se je voz zlagoma pomikal skozi vas Radenci, takrat po nemško Radein, se je voznik
ozrl in me nagovoril: "Ali slišite" je rekel voznik, "kako bublja danes ropoče in žvižga?
Coprnice se danes štimajo za ples! " Res sem slišal srhljivo sikanje, ki se je v magični luči
mesečne noči zdelo dokaj nenavadno. Skoraj boječe sem vprašal, kaj to šumenje pomeni.
"Tukaj je vrelec," je povedal voznik, "in pod njim velik kotel, v katerem coprnice kuhajo
cmoke, ki z njimi potolčejo naše njive. Ko tu rogovili in piska, se zbirata grom in toča."
Ko sem se vračal s počitnic, sem se spomnil voznikove napovedi in si šel zlovešči izvir po
bliže ogledat. Vrelec oziroma leseni okvir, kjer je voda zastajala in je bila bližnja okolica
zato dokaj podobna močvirju. Zdelo se je, da voda sredi vrelca dobesedno vre; dvigovalo
se je nešteto večjih in manjših mehurčkov, ki so sikali in pokali, tako da je vsebina ogrodja
nenehno valovala. Sklepal sem, da gre za bogato slatinsko vodo in se podvizal po reagente,
s katerimi bi lahko določil njene sestavine. Voda je bila bogata z minerali, močno kipenje
in šumenje pa sta pričala o izdatni zalogi ogljikove kisline (Radenska d. d., 2008).

6.1. Mineralna voda
Mineralne vode so po definiciji Evropske zveze tiste naravne vode, ki vsebujejo v enem
litru najmanj 1.000 mg raztopljene trdne snovi ali 250 mg naravno raztopljenega plina
CO2, ali pa imajo prehrambeno fiziološke učinke. Po nemški zakonodaji (slednja je najbolj
razvita prav v Nemčiji, ki ima registriranih 471 mineralnih vod (od skupno 946 v Evropski
uniji)), morajo mineralne vode ustrezati naslednjim zahtevam:
a) prihajati na zemeljsko površino iz naravnih podzemeljskih in pred onesnaženjem
zavarovanih nahajališč, ali kot naravni izviri ali iz umetnih vrtin;
b) biti v higiensko-bakteriološkem smislu prvobitno čiste in imeti glede vsebnosti
mineralnih sestavin, elementov v sledovih ali podobnih sestavin ugodne
prehranjevalno-fiziološke lastnosti;
c) imeti konstantno sestavo, temperaturo in druge pomembne lastnosti ter ne smejo
presegati naravno dovoljenih nihanj;
d) ne presegati dovoljenih mejnih koncentracij za določene sestavine, ki bi lahko
škodile zdravju (Tepeš, 2001).
K opisu lastnosti posamezne mineralne vode sodijo opisi senzornih lastnosti (vonj, okus,
videz), fizikalnih (temperatura, gostota), fizikalno-kemijskih (pH, redox potencial,
elektroprevodnost) in podatki o kemijski analizi (glavne sestavine, elementi v sledovih,
vsebnost plinov). Kemijsko karakteristiko mineralnih vod predstavlja ionska bilanca
(Tepeš, 2001).

6.2. Nastanek mineralnih vod
Del padavinske vode, ki na svoji poti skozi prst, pore zemeljske skorje in razpoke v
kameninah pronica v globlje zemeljske plasti, se mineralizira. Pri pronicanju se voda v
stoletjih očisti in prefiltrira, obenem se bogati tudi z mineralnimi snovmi iz kamenin.
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Globoko v Zemlji se zbira v večjih količinah nad neprepustnimi plastmi (Radenska d. d.,
2008).
Vsaka naravna mineralna voda ima svoj lastni, individualni okus (nekatere so bolj, druge
manj bogate z minerali), ki je odvisen od sestave podzemeljskih plasti na njenem območju,
vrste in strukture kamenin, dolžine potovanja vode do mesta izvira, velikosti stičnih
površin, časa in pretoka vode. Daljša je pot, več raztopljenih mineralov vsebuje voda.
Minerali lahko prehajajo v vodo kot elektroliti (popolno raztapljanje) ali preko razpada
mineralov (hidroliza) in kasnejšega postopnega raztapljanja. Topnost kamenin je pri
zemeljsko alkalijskih hidrogen-karbonatnih vodah odvisna predvsem od količine
prisotnega ogljikovega dioksida. Del plina CO2 je juvenilnega oziroma vulkanskega,
nastane pa lahko tudi pri razkroju karbonatov pod vplivom kremenice(Radenska d.d.,
2008; Tepeš, 2001).
Slika 14: Analiza Ivanjševske slatine kaže, da je se v njej nahajajo številni ioni

Vir: Kokol A., 2007

Glavni elektroliti v mineralnih vodah so kationi (natrij, kalij, magnezij, kalcij) in anioni
(klorid, hidrogen-karbonat, sulfat). Kot spremljevalni elektroliti se pojavljajo stroncij,
železo, mangan, fluorid, jodid, bromid in metasilicijeva kislina. V nekaterih mineralnih
vodah so prisotni tudi elementi v sledovih (arzen, baker, barij, cink, kadmij, kobalt, krom,
litij, mangan, molibden, nikelj, svinec, selen in vanadij). Mineralne vode lahko vsebujejo
tudi raztopljene plinaste sestavine, ogljikov dioksid, vodikov sulfid, radon, metan in druge.
Na osnovi njihovega izvora in prevladujočih ionov jih lahko razvrstimo v nekaj glavnih
(kloridne, sulfatne, hidrogenkarbonatne) ali mešanih tipov mineralnih vod (natrij-kalcijhidrogen-karbonatne, magnezij-natrij-hidrogenkarbonatne …) (Radenska d. d., 2008;
Tepeš, 2001).
Mineralne vode so navadno mešanice različnih tipov vod (monotopne in politopne), ki se v
podzemlju združujejo in zadržujejo skozi različna obdobja. Nekatere so zelo stare in
izvirajo že iz časa začetka trajanja geoloških dob (fosilne vode, slanice – ostanki nekdanjih
morij), druge so stare nekaj tisočletij (stare podtalnice meteorskega izvora) tretje samo
nekaj desetletij oziroma let – podtalnice današnjega časa (Tepeš, 2001). Na površje jih
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potiskajo plini, ki se ujamejo v obliki mehurčkov med vodne molekule ali preko šibkih
kislin bogatijo vodo z minerali in ji dajejo rahlo kiselkast okus (Med vrelci življenja,
2007).

6.3. Termalni in mineralni vrelci v Sloveniji
Termalne in mineralne vode so naravno bogastvo, katerega zdravilno vrednost so ljudje
spoznali že zgodaj. Nahajajo se v dolinah rek in potokov, zato je prišlo v plitvih zajetjih do
vpliva podtalnice. Zniževala se je temperatura tople vode in slabšala kvaliteta mineralne
vode, upadala je količina dobre vode, ponekod stalno, drugod občasno pri visokih
vodostajih. Po letu 1965 je zanimanje za raziskave termalnih in mineralnih vrelcev v
Sloveniji naraslo zaradi uvajanja zdravstvenega turizma in naraščanja potrošnje mineralne
vode (Nosan, 1973).
Po nastanku ter kemičnih in fizikalnih lastnostih se vrelci ločijo na:
1. termalne izvire, katerih vode pritekajo na površje iz dolomita in apnenca že daljšo
dobo in so tako rekoč trajni; v zajetjih sta njihova temperatura in količina konstantni,
vsebujejo do 0,5 g/l raztopljenih mineralnih snovi;
2. termomineralne vode, ki so jih navrtali pri iskanju nafte v Moravcih, Petišovcih in
Banovih, vsebujejo do 10 g/l raztopljenih snovi;
3. mineralne vrelce, ki se nahajajo v obrobnih delih Prekmurja, v Slovenskih goricah in
v okolici Rogaške Slatine; mineralne vode so v bistvu površinski izviri
termomineralnih vod, to dokazujejo temperature mineralne vode, zajete v globljih
vrtinah. V okolici Radencev so bile v globini od 300 do 600 m izmerjene temperature
od 30 do 40 oC. Zaradi majhnih pretokov, največ nekaj 10 l/min, in počasnega toka se
mineralna voda na svoji poti proti površju ohladi in prevzame srednjo letno
temperaturo okolice (Nosan, 1973).

6.4. Izkoriščanje in uporaba mineralnih vod
S pojavi nafte so se začele intenzivnejše geološke raziskave in globinska vrtanja, s katerimi
so ugotovili nova ležišča ogljikovodikov, obenem pa tudi termalne vode. Posamezne vrtine
z velikimi količinami termalne vode so postale osnova za nastanek termalnih kopališč in
razvoj turizma (Tolmač lista Čakovec, 1998).
Večina mineralnih vrelcev je v ravninskem delu. V preteklosti so bili vsi izviri urejeni
tako, da so bili obdelani s kvadratnimi "kaštami" (kašta je objekt, zložen navadno iz
betonskih ali lesenih kosov in zapolnjen s kamenjem, zlasti za utrjevanje bregov (SSKJ,
2001)) iz kamna ali hrastovega lesa; slatino so iz njih zajemali. V novejšem času so
številne vrelce preuredili, da voda iz njih priteka po cevi. Imena slatinskih izvirov se
navezujejo na bližnje domačije: Kraljeva, Leljakova, Senekovičeva … ali, zlasti tisti, ki se
nahajajo v središču vasi, na imena krajev: Očeslavska, Lokavska, Stavešinska, Ivanjševska,
Radvenska, Polička …
Ne ve se, kdaj natančno so ljudje mineralno vodo začeli uporabljati za pitje. Gotovo jo
pijejo že od pradavnih časov, saj na to kažejo arheološke prazgodovinske najdbe. Vrelci so
bili blizu bivajočim ljudem stalni in zdravi vir osvežujoče pitne vode, še posebej v poletnih
mesecih, ko so se z njimi odžejali pri delu na poljih in travnikih. Ker se naravne mineralne
vode dobro mešajo z vini, jabolčnikom in sokovi, so bile vedno zelo priljubljene. Nekoč so
jih točili v lončene ročke ali pütre, kjer je slatina ostala hladna. Slatino so uporabljali v
gospodinjstvu, pri peki peciva in močnikov, vlivali so jo na tlačeno zelje, ki so ga
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pripravljali za kisanje … V lončene posode v obliki steklenic so slatino točili tudi v
industrijskih obratih v Radencih (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir 2008).
Uporabnost mineralne vode za pitje je bila odkrita že davno, z odkritjem njene zdravilnosti
v Radencih pa je postala zanimiva tudi za gospodarstvo in zdravstvo. V bližini Radencev je
veliko vrtin za izkoriščanje tega vodnega bogastva, naravne mineralne vode v dolini
Ščavnice pa so manj primerne za uživanje in izkoriščanje - ali zaradi velike vsebnosti
železa in mangana ali zaradi manjše izdatnosti vira ali zaradi onesnaženosti (poljedeljska
pokrajina).
Z industrijskim izkoriščanjem, masovnim polnjenjem in prodajo slatine za široko potrošnjo
so začeli naravne izvire opuščati. Prej so zanje skrbele vaške skupnosti ali občine, v
Jugoslaviji je za njihovo ureditev poskrbela tedanja banovinska vlada – tako urejen vrelec
se je ohranil v Ivanjševcih ob Ščavnici, danes imenovan kot Ivanjševska slatina (Med
vrelci življenja, 2007).

6.5. Zdravilnost naravne mineralne vode
Iz same sestave naravne mineralne vode ni mogoče sklepati na njene fiziološke ali
terapevtske učinke, šele načrtovani preizkus pri zdravih prostovoljcih ali bolnikih in
sledenje sestavinam iz mineralne vode v telesnih tekočinah in izločkih dokaže ali ovrže
izkoristek posamezne sestavine.
Mineralne vode vsebujejo življenjsko pomembne makrominerale in mikrominerale v
harmoničnem ravnovesju in zato ugodno vplivajo na splošno počutje in zdravje. Obe vrsti
mineralov sta namreč sestavni del telesnih celic in tekočin ter aktivni komponenti encimov
in hormonov, uravnavata ravnotežje med bazami in kislinami v telesu, živčne impulze,
mišične kontrakcije, prepustnost celičnih membran in osmozni pritisk. Kalcij, kalij,
magnezij, natrij, klorid, fosfor in žveplo so makrominerali, ki jih potrebujemo v večjih
količinah (več kot 100 mg na dan) in so v organizmu prisotni v večjih količinah, več kot 50
mg/kg telesne mase, mikrominerali (železo, cink, jod, mangan, selen, baker, fluor, krom in
molibden) v manjših (Med vrelci življenja, 2007).
Ker so mineralne snovi in elementi v sledovih življenjsko potrebne snovi, ki jih človekov
organizem ne proizvaja, jih pa izgublja z dihanjem in potenjem, jih mora z dnevno
prehrano vračati telesu. Nekatere mineralne snovi so sestavine kosti in zob, druge so
pomembne za nemoteno ravnovesje vodnega stanja v organizmu; nepogrešljive so tudi pri
delovanju živčevja in obnavljanju krvi. Minerali in elementi so v sledovih raztopljeni v
naravni mineralni vodi tako, da se lahko enostavno vgrajujejo v človekov organizem.
Glede na nujnost prisotnosti mineralnih snovi v človekovem telesu ljudje vse premalo
izkoriščamo naravne mineralne vode, ki le-te vsebujejo. Prepogosto posegamo po umetnih
nadomestkih mineralnih snovi ter zavračamo obnovljivo naravno bogastvo. Trendi
potrošnje naravnih mineralnih vod so v porastu. V najbolj razvitih evropskih državah
cenijo malo (do 2 g/l raztopljenih trdnih snovi) do srednje mineralizirane (do 4 g/l
raztopljenih trdnih snovi) naravne mineralne vode, torej z večjo vsebnostjo kalcija in
magnezija in manjšo količino natrija (Med vrelci življenja, 2007; Radenska d. d., 2008).

6.6. Lokalni izviri naravne mineralne vode
Na območju občin Gornja Radgona in Radenci se mineralni vrelci pojavljajo v radenski in
ščavniški prelomni coni. Dvanajst od petnajstih obravnavanih pojavov leži v dolinah
prelomnih con, trije na robu le-teh (nekoliko višje). Vrelci izvirajo iz globin, kjer so v
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podlagi panonijske in pontijske plasti. Panonij je bogat z rastlinskimi in organskimi
(fosilnimi) ostanki, vsebuje več pirita (FeS2 je organskega izvora), v meljastem laporju pa
je vedno prisoten CO2. Tudi pontij je skoraj vedno bogat z rastlinskimi in organskimi
snovmi (premog in sledovi premoga) in prav tako vsebuje več pirita (Pavlica Jakovljevič,
2008).
Leta 2006 so bile za Ivanjševsko, Kraljevo, Kurbusovo, Lokavsko, Noričko, Očeslavsko,
Radvensko in Stavešinsko slatino ter Ivanjševski in Železni vrelec pa tudi Stavešinske
slepice opravljene delne kemijske analize mineralne vode. Učenci štirih osnovnih šol
(Gornja Radgona, Kapela, Radenci, Negova) so pod vodstvom mentoric v slatinah
ugotavljali prisotnost nitritnih, nitratnih, fosfatnih in amonijevih ionov. Zakonodaja o pitni
vodni določa kot mejne vrednosti analiziranih parametrov 0,1 mg/l za nitritne ione, 50 mg/l
za nitratne in 0 mg/l za fosfatne; za amonijeve ione zaenkrat ni določena mejna vrednost.
Izmerjene so bile tudi pH vrednosti posameznih slatin. Ti podatki ob samih izvirih
(zaenkrat) niso objavljeni, so pa edini obstoječi tovrstni podatki za obravnavane lokalne
izvire.
Ker (niti tovrstnih) analiz iz preteklih obdobij ni, ne moremo na podlagi podatkov trditi če
in kako se spreminja kakovost slatinskih vod.
Glede na lego so obravnavani izviri povezani v tri turistične poti: Radensko, Radgonsko in
Negovsko pot med vrelci življenja.
Karta 10 : Karta vrelcev in označenih turističnih poti Med vrelci življenja

Vir: TIC Gornja Radgona, 2008
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6.6.1. Vrelci na območju radenske prelomne cone
Območje Boračeve, Radencev in Petanjcev je geološko in hidrološko že dokaj raziskano,
medtem ko območje Ščavniške doline še ni tako zelo. V Radencih so od konca 19. stoletja
do druge svetovne vojne izvrtali okoli trideset vrtin do globine 36 m, le vrtina na
Radenskem vrhu je globoka 100 m. Da bi ugotovili številno vodonosnih horizontov in
možnosti večje eksploatacije, so v letih od 1965 do 1972 izvrtali trideset raziskovalnih
vrtin, med katerimi je ena dosegla globino 780 m.
Vrtine kažejo, da je na tem območju več vodonosnih horizontov z mineralno vodo. Pod 6
do 10 m debelimi kvartarnimi naplavinami leže terciarne plasti gline in peska z vložki
proda. V peščenih plasteh se pojavlja mineralna voda. Izdelanih je bilo šest vodnjakov, ki
dajejo okoli 40 m3/h mineralne vode.
V pliocenskih in miocenskih plasteh je bilo do globine 313 m ugotovljenih deset tanjših in
debelejših peščenih plasti z mineralno vodo. V globljih horizontih se pojavlja v plasteh
peska in konglomerata le CO2, mineralne vode je malo. Tudi kvartarni prod, ki je prepojen
s podtalnico, vsebuje na kontaktu s peščenimi terciarnimi plastmi mineralno vodo. Zato so
do leta 1965 izkoriščali mineralno vodo v plitvih zajetjih v kvartarnem produ in delno v
pliocenskem pesku (Nosan, 1973; Tolmač lista Čakovec, 1998).

6.6.1.1. Vrelci, ki so v lasti podjetja Radenska d. d. Radenci
6.6.1.1.1. Zdravilni vrelec
Zaradi podjetniškega pristopa do izkoriščanja naravnih mineralnih vrelcev so v Radencih
in njihovi okolici pretežno industrijski vrelci.
V Radencih si je mogoče ogledati muzejsko zbirko Radenske, od tod pa vodi označena pot
do bližnjega Zdravilnega vrelca, ki je za Radence posebnega pomena, saj je iz njega
pritekla prva naravna mineralna voda, z imenom "Radeiner Sauerbrunn"; z leti je postal
razpoznavni znak kraja in Term Radenci (Radenci, 2007).
Izvir se nahaja pred Slatinskim domom in hotelom Terapija. Še po drugi svetovni vojni je
bil vrelec urejen tako, da so si slatino lahko točili obiskovalci zdravilišča in domačini.
Danes je zagrajen v stekleno ohišje in obdan z ograjo, tako da dostop do vode ni mogoč.
Pred nekaj leti, ko se je zgodila nesreča, v kateri je umrl osnovnošolec, ki je padel skozi
steklo v globino izvira, so ga obnovili in še bolj omejili dostop. Izvir stoji sredi majhnega
parka cipres in rož, nekaj metrov vstran se začenja večji park z veveričkami, imenovanimi
"Mukice", ki so hkrati razpoznavni znak Radencev in radenskega Maratona treh src.
Okolica izvira je urejena, okrašena z rožami, tlakovana, del je travnat, v neposredni bližini
so parkirišča za dnevne in hotelske goste, tenis igrišča, zunanji bazen …
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Slika 15: Na območju Radencev je bila prva slatina leta 1869 zajeta prav iz
Zdravilnega vrelca

Foto: Kokol A., 2007

6.6.1.1.2. Ožekov vrelec in Polnilnica Radenska
V naselju Boračeva, kjer se nahaja podjetje Radenska d. d. Radenci, je mogoče poleg
Polnilnice Radenska, kjer se industrijsko polni ustekleničena pijača, videti tudi Ožekov
vrelec. V polnilnici si je mogoče ogledati današnji način polnjenja mineralne vode.
Ožekov vrelec se nahaja v bližini Lovskega doma Radenci, nedaleč vstran od
Boračevskega potoka, med njivami. Obdan je s steklenimi stenami, drugi iztok pa je obdan
z ograjo. Nahaja se ob naselju, v bližini so tudi polja in gozd.
Slika 16: Ožekov vrelec v Boračevi je v lasti radenskega podjetja

Foto: Kokol A., 2007
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6.6.1.1.3. Petanjski vrelec
Od term Radenci se v smeri proti reki Muri nahaja še en "tipični industrijski vrelec". Izvir
ob poljski poti, sredi polj (koruze in pšenice) in v bližini gozda se uporablja za polnjenje
ustekleničene mineralne vode, torej za pitje. Ni zagrajen, postavljeni so le temelji za
ograjo. Zapuščene črpalke, vodne cevi in betonske posode so v prav tako zapuščeni odprti
hišici. Sedanji izvir na betonski ploščadi je pokrit le z dvignjenim plastičnim pokrovom in
zaklenjen z navadno ključavnico. Okolica izvira je travnata in urejena, dostop do črpališča
vode ni mogoč; slatine se ne da videti, niti slišati žuborenja njenih plinov (Med vrelci
življenja, 2007; osebni vir, 2007).
Slika 17: Petanjski vrelec sredi polj

Foto: Kokol A., 2007

6.6.1.1.4. Petanjska slatina/Petanjska železna slatina
Tik ob Muri in Petanjskem mostu, v smeri proti Gornji Radgoni, se nahaja vrelec, ki je
obdelan z leseno hišico, višek naravne mineralne vode pa se izliva v reko Muro in je videti
kot ognjeno-rdeč plaz.
Vrelec je zagrajen z ograjo in na vrhu še bodečo žico, tako da dostop do samega objekta
črpanja ni mogoč; gre za izvir, ki ga Radenska uporablja za polnjenje ustekleničene
mineralne vode. Nahaja se na majhnem hribčku v gozdu, ob makadamski cesti. V bližini se
slišita žuborenje vode in zvok črpalke.
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Slika 18: Petanjska slatina oziroma Petanjska železna slatina

Foto: Kokol A., 2007

6.6.1.1.5. Slatinska cesta
Tudi tako imenovan vrelec ima v uporabi podjetje Radenska d. d. Nahaja se v bližini
gozda, zapuščenega travnika in na robu naselja. Izvir je urejen in ograjen, sliši se le zvok
črpalke. Zaradi bližine naselja in kmetijske obdelave polj v okolici se ob izviru nahaja tudi
opozorilna tabla, da gre za vodovarstveno območje.
Slika 19: Slatinska cesta

Foto: Kokol A., 2007
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6.6.1.1.6. Šratovska slatina
V naselju Šratovci se med polji, travniki in ob robu ozkega gozda nahaja Šratovska slatina.
Gre za izvir, ki ga izkorišča podjetje Radenska d. d., zato je zagrajen in dostopen le do
ograje.
Tabla ob izviru opozarja, da gre za vodovarstveno območje, kjer je potrebno še posebej
paziti na način obdelave in uporabo zemljišča.
Slika 20: Šratovska slatina se nahaja na drugi Murini terasi

Foto: Kokol A., 2007

6.6.1.1.7. Vrelec pri cerkvi
V neposredni bližini cerkve svetega Cirila in Metoda v Radencih, ob železnici in
Boračevskem potoku, se nahaja še en izvir, ki ga Radenska d. d. uporablja za svoje
potrebe, to je Vrelec pri cerkvi. Ograjen izvir v posebni hišici s steklenimi stenami, klopjo
in oznako imena vrelca je blizu hotelov, zato si ga ogledajo številni hotelski in zdraviliški
gostje; opazijo ga tudi športniki tekači, saj tod mimo poteka trim steza.
Slika 21: Vrelec pri cerkvi

Foto: Kokol A., 2007
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6.6.1.2. Železni vrelec
Na severnem robu naselja Radenci se nahaja Železni vrelec, ki je dobil ime zaradi visoke
vsebnosti železa v vodi. Leži eno teraso nižje od bližnjega strnjenega naselja stanovanjskih
hiš in le 200 m oddaljene Šratovske slatine.
Domačini in ljudje iz bližnje okolice so ta izvir dolga leta uporabljali za svoje potrebe v
naravni obliki, zaradi močne prisotnosti ogljikovega dioksida pa je sedanja cev za
natakanje naravne mineralne vode speljana dobre 3 m vstran od mesta prvotnega
natakanja. Kraj, kjer so v preteklosti natakali vodo, so ogradili z majhno stavbo, v katero je
vstop prepovedan in onemogočen. Ker je vrelec znan po močni prisotnosti ogljikovega
dioksida, je gibanje v njegovi bližini omejeno – zaradi zastrupitve in smrti enega od
domačinov v preteklosti (Med vrelci življenja, 2007).
Slika 22: Dostop do prvotnega mesta natakanja slatine je zaradi varnosti prepovedan

Foto: Kokol A., 2007

Voda iz Železnega vrelca teče celo leto neprekinjeno, včasih močneje, drugič šibkeje,
odvisno od količine padavin v posameznih delih leta (torej gre za plitvo zajetje, na
katerega vpliva količina padavin). Izvir je urejen, obdan z betoniranim vodnjakom, brez
pipe za reguliranje iztoka, tako da voda nenehno teče in barva podlago s svojimi
železooksidovimi sestavinami v smeri Radenskega potoka, v katerega se izliva. Povprečni
pretok slatine je julija in avgusta 2007 znašal 0,086 l/s, junija 2008 pa 0,083 l/s.
Analiza slatinske vode leta 2006 je pokazala, da je le-ta rahlo onesnažena. Ne vsebuje
nitritnih in nitratnih ionov, se pa v njej pojavljata majhni količini amonijevih (0,2 mg/l) in
fosfatnih (1 mg/l). pH slatine je 6,0 (Kemijske analize slatinskih voda, 2006). Mejna
vrednost je tako presežena le pri fosfatih, ki jih po predpisih sploh ne bi smela vsebovati.
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Slika 23: Slatino iz Železnega vrelca v Šratovcih domačini zelo pogosto pijejo

Foto: Kokol A., 2008

Domačini, predvsem iz bližnje vasi Šratovci in severnega dela Radencev, veliko hodijo po
to vodo in jo uporabljajo za pitje. Ker slatina hitro izgubi CO2, jo je najbolje natakati vsak
dan sproti. Nekateri jo pijejo celo leto, drugi (slednjih je več) se z njo odžejajo in ohlajajo
bolj v poletnih mesecih. Temperatura vode je celo leto enaka.
Ljudje, ki to vodo dokaj redno pijejo, nimajo težav s pomanjkanjem železa v krvi oziroma
imajo le-tega nadpovprečno dosti.
Vrelec je vključen v Radensko pot med vrelci življenja in to je njegova edina povezava s
turizmom. Lokalno prebivalstvo si zaenkrat ne prizadeva za aktivno vključevanje vrelca v
turistično ponudbo, prav zaradi bližine turistično razvitih Radencev. Domačini so veseli, da
se izvir nahaja v neposredni bližini naselij, saj ga prav zato pogosto izkoriščajo za pitje;
občasno nekateri posamezniki s to vodo zalivajo tudi rože. Zavedajo se, da je to naravno
bogastvo, za katerega je potrebno skrbeti in upoštevati omejitve pri poseganju v prostor.
Na to, da gre za vodovarstveno območje in območje zajetij naravne mineralne vode, pa jih
nenehno opozarjajo tudi table v bližini izvirov.
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Slika 24: Opozorilni tabli v neposredni bližini Železnega vrelca

Foto: Kokol A., 2008

6.6.2. Vrelci na območju ščavniške prelomne cone
6.6.2.1. Kraljeva / Matjaževa / Senekovičeva / Troječeva /
Trujenčova / Ščavniška slatina
Današnjo vrtino Ščavniške slatine so leta 1977 izvrtali delavci Geološkega zavoda. Prvotni
naravni izvir, ki je bil nedaleč vstran od današnje vrtine, je bil Matjažev vrelec, ki ga zdaj
več ni. Izvir je bil globok približno 4 m, urejen z leseno kašto in slatino je bilo mogoče
zajemati s posodami. Leta 1977 so izvir zasuli, še pred tem so morali mineralno vodo
zaradi velikega pretoka speljati v bližnji jarek, takrat pa so začeli z vrtanjem nove
poskusne vrtine (Med vrelci življenja, 2007).
Danes se urejeni slatinski izvir nahaja neposredno ob makadamski poti med polji, nedaleč
od domačije Kralj; zato se izvir imenuje tudi Kraljeva slatina. Od magistralne ceste, ki
povezuje Maribor in Gornjo Radgono, je oddaljena le dobrih 500 m. Voda izvira iz 76 m
globoke vrtine in ima celo leto enako temperaturo: 7°C. Ima blag okus po laporju, na
dotoku so dobro vidne tudi sledi različnih (predvsem železovih) mineralov. Voda na izviru
teče celo leto (noč in dan) v curkih ter odteka v 10 m oddaljeni potok. Izmerjeni so bili
pretoki od 0 do 0,3 l/s. Kemijska analiza je pokazala, da slatina ne vsebuje nitritnih ionov,
je pa v njej 1 mg/l nitratnih in 1 mg/l fosfatnih ionov; slednjih predpisi pitne vode ne
dovoljujejo. pH vode znaša 6,5 (Kemijske analize slatinskih voda, 2006; osebni vir 2007 in
2008). Nekateri porabniki te slatine vedo, da je bila ta analiza opravljena in jih zanima,
zakaj še ni objavljena; kljub temu slatino naprej izkoriščajo.
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Slika 25: Že sedimenti na dotoku kažejo, da je voda bogata z minerali

Foto: Kokol A., 2008

Številni prebivalci iz neposredne bližine izvira in tudi iz sosednjih vasi pogosto hodijo po
slatino. Uporabljajo jo za pitje in pravijo, da je prijetnega okusa, vsebuje malo CO2 in še
zdravilna je (za kri). Ker ima okus tudi po železu, ji nekateri z dodatkom citronske kisline
spremenijo okus in hkrati še podaljšajo obstojnost. Slatina se v steklenici ali plastenki
namreč še isti dan obarva motno belo-rjavo, zato jo domačini hodijo, če je le mogoče,
natakat vsak dan sproti.
Slatina je del Radgonske poti med vrelci življenja in zaenkrat ne predstavlja
pomembnejšega izhodišča za razvoj turizma v neposredni bližini. Domačini se zavedajo
vrednosti slatine in si želijo, da bi izvir ohranili v taki obliki, kot je. Ker se nahaja sredi
kmetijske pokrajine, so veseli, da prihaja voda na površje iz globine – tako verjamejo, da je
res primerna za piti. Četudi podatki analize še niso objavljeni, številni turisti in kolesarji, ki
se ustavijo ob izviru, slatino brez pomislekov pijejo.
To je eden od izvirov, ki ima v prihodnosti poleg Ivanjševske slatine najboljše možnosti za
kakršno koli gospodarsko izrabo. Pretok vode je stalen, nahaja se blizu glavne prometne
ceste, z bolj okolju prijaznim obdelovanje kmetijskih površin pa bi morali zmanjšati še
vnos kemijskih snovi v prst in posredno tudi v vodo. V kolikor bi prišlo do povezanosti
izkoriščanja teh dveh izvirov, bi lahko predstavljala manjše turistično (in tudi poučno, če bi
se tod izoblikovala učna pot) središče v tem delu Ščavniške doline.
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Slika 26: Izvir Ščavniške slatine ima potencialne možnosti za nadaljnji razvoj

Foto: Kokol A., 2008

Legenda pravi, da so na tem območju, ki je mokro in močvirnato, utonili konji nekega
kmeta, a danes sta izvir in okolica urejeni, postavljena je klop, tako da tovrstne bojazni več
ni. V bližini izvira je urejen ribnik, ki so ga naredili lovci, in tudi v ribniku je izvir slatine;
zato na določenem mestu niti ob najhujši zimi nikoli ne zmrzne.
Za urejenost okolice izvira skrbijo najbližji sosedi, ki pobirajo smeti, praznijo koš, kosijo
travo … To je tudi edini obravnavani slatinski izvir, ki je opisan v knjigi Sto naravnih
znamenitosti Slovenije.

6.6.2.2. Leljakova/Leljankova/Belzerova slatina
Opuščeni slatinski izvir Leljakove slatine se nahaja v gozdu pod kmetijo Leljakovih,
oddaljen približno 500 m od nekdanje podružnične Osnovne šole Spodnja Ščavnica.
Zajetje je danes v celoti opuščeno, lani ga je, verjetno ob močnejšem deževju, zasul še
manjši zemeljski plaz. Vidnih je več manjših izvirov iz tal, ki se stekajo v bližnji,
največkrat suhi potok. Leta 2006 kemijska analiza tega vrelca več ni mogla biti opravljena
(Med vrelci življenja, 2007; osebni vir, 2007).
Slatina se nahaja nekaj 10 metrov višje od ravnine ob reki Ščavnici. V preteklosti je bila
urejena z leseno kašto, ki je izvir varovala pred vdorom padavinskih voda in živali. Na
njen obstoj danes kaže samo še rdečerjavo močvirje ob potoku, iz katerega večino časa
vidno izvira naravna mineralna voda, in mineralne usedline na dnu potoka. Žal pa vir ni
urejen kot vrelec in izvirajoče vode ni mogoče okušati. Okolica izvira je vedno močvirnata,
tudi v najbolj sušnih letih, in v preteklosti je to območje predstavljalo nevarnost za živino
na paši, ki je večkrat zašla v njegovo bližino (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir, 2007).
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Slika 27: Opuščen izvir Leljakove slatine v gozdu ni označen s tablo, čeprav je vrisan
v turistično karto; nanj danes spominja samo še oranžna obarvanost tal

Vir: Anders, 2008

Pred dobrimi dvajsetimi leti je do slatinskega izvira vodila stezica, ki je bila dobro utrjena,
danes pa niti več ni vidna. Včasih so to vodo pili več ali manj vsi ljudje v bližini; z
napeljavo vodovoda in prodajo ustekleničene (mineralne) vode, se je uporaba izvira
opustila. V preteklosti so jo domačini hodili največkrat natakat kar v lončene posode,
skoraj vsak liter sproti, da je bila resnično sveža. Veliko so je spili kmetje, ko so iz gozda
vlačili les, največ pa so je natočili in spili poleti, ko so se z njo odžejali tudi vsi delavci na
njivah, predvsem med žetvijo. Ker vsebuje zelo malo plinov, so jo v preteklosti uporabljali
tudi za napajanje živine.
Interesov za uporabo te slatine v turistične namene zaenkrat ni, številni domačini si želijo,
da bi se izvir spet obnovil in začel uporabljati, če jim je že dano to naravno bogastvo. Za
zdaj nič ne kaže na to, a v kolikor bi se stanje spremenilo, bi bili domačini pripravljeni
pomagati pri obnovi in urejanju.
Žalostno je tudi, da veliko mladih (predvsem otrok) sploh ne ve, da imajo v vasi izvir
naravne mineralne vode; a to je glede na njegovo stanje razumljivo. Opuščen izvir, ki sploh
ne izgleda kot izvir; je sicer vključen v turistično pot in označen na turistični karti, a na
terenu oznak za njegov obstoj ni – temu primerna je tudi obiskanost. Danes ga tako najde
le tisti, ki dejansko ve, kje je bil nekoč urejen izvir ali tisti, ki mu ga pokažejo domačini.

6.6.2.3. Polička/Kurbusova/Murotova/Muratova slatina
Ob cesti Ščavniški vrh–Police se ob potoku na Kurbusovem travniku nahaja Kurbusova
slatina. Izvir leži sredi majhnega travnika, ki ga okoli in okoli obdaja drevje, zato ga je
najlažje najti, če se pozanimamo pri domačinih. Od nekdanjega izvira naravne mineralne
vode, ki je bil obdan z leseno kašto, je danes ostala le mlaka. Voda ima v globini 30 cm
stalno temperaturo okrog 5–8 oC, a ko se vanjo upira vroče sonce, se gladina nekoliko
segreje.
Kemijska analiza leta 2006 je pokazala, da je slatina tega izvira druga najčistejša (takoj za
Melanjsko slatino). Ne vsebuje nitritnih, nitratnih in amonijevih ionov, fosfatnih, ki jih v
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pitni vodi po pravilniku sploh ne sme biti, pa le 0,5 mg/l (za primerjavo: Ivanjševska
slatina, ki je najbolj izkoriščan izvir, jih vsebuje desetkrat več). V tem izviru je bila
izmerjena tudi najnižja pH vrednost, ki znaša 4,0 (Kemijske analize slatinskih voda, 2006).
Glede na to, da je kemijska sestava slatine dobra in se izvir nahaja sredi travnika, bi bilo
koristno, če bi ga čim prej uredili in spet začeli izkoriščati. Škoda je, da se dobra slatina ne
izkorišča, saj bi jo nekateri domačini zelo radi pili.
Slika 28: Ker je lesena kašta strohnela, v izvir Poličke slatine večkrat pade kakšna
žival (na fotografiji: srna)

Foto: Kokol A., 2008

Slatino so v preteklosti, še do pred štiridesetimi leti, uporabljali za pitje, kuhanje, zalivanje,
danes pa se je ne uporablja več. Izvir nima urejenega odtoka skozi cev, zato je slatino
mogoče zajeti le z vedrom. Ker izvir več ni obdelan s kašto, niti ni nikakor drugače
zaščiten ali pokrit, padajo vanj listje, trava, razne živali … Slatine tako že dolgo časa nihče
ne hodi natakat za pitje. Dokler hiše v bližini izvira niso imele napeljanega vodovoda, so
ljudje zelo izkoriščali slatinski izvir. Z napeljavo le-tega pa se je uporaba mineralne vode
precej zmanjšala (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir 2007 in 2008).
Poleg glavnega izvira se nahajajo še številni manjši, ki jih je moč opaziti samo v bolj
deževnem obdobju. Takrat se plini dvigajo na površje izpod vode in so vidni v obliki
brbotajočih mehurčkov, sicer se jih v sušnem obdobju le sliši. Tudi v bližnjem potoku
lahko opazujemo brbotanje vode, kar je posledica iz zemlje izhajajočih plinov.

74

Slika 29: Ob glavnem velikem izviru se pojavljajo še številni manjši (in tudi ob njih
mrtve ptice)

Foto: Kokol A., 2008

Izvir poznajo le starejši ljudje in tisti, ki živijo v njegovi neposredni bližini, med mlajšim
prebivalstvom pa je že več takih, ki o njegovem obstoju ne vedno nič.
Slatina sodi v okvir turistične poti in turisti, ki potujejo po njej, se ustavljajo tudi pri tem
izviru. Aktivnejšega vključevanja izvira v okvir turistične ponudbe zaenkrat ni, domačini si
v prvi vrsti želijo le, da bi se izvir spet uredil za uporabo.

6.6.2.4. Ivanjševska slatina
Podatki o Ivanjševski slatini so povzeti po virih: Ivanjševci, 2007, Ivanjševska slatina,
2007, Med vrelci življenja, 2007 ter osebnih virih 2007 in 2008.
Slatinski izvir na levem bregu reke Ščavnice se, z obnovljenim in posodobljenim
vodnjakom, nahaja ob asfaltirani cesti med Ivanjševci, Dobravo in Negovo. Izvir je
zaščiten in pristop do njega enostaven, saj mineralna voda izteka po cevi. Prvotni izvir v
obliki studenca je zagrajen in predelan v neke vrste kapelico (z Marijinim kipom). Okolica
je urejena, postavljeni so koši za smeti, mize in klopi ter korita z rožami.
Ivanjševska slatina je domačinom ter ljudem v bližnji in daljni okolici poznana že stoletje.
"Obrtniško", torej za prodajo v bližnji okolici, so jo polnili že pred prvo svetovno vojno,
česar danes številni ljudje sploh ne vedo.
V preteklosti je bil lastnik vrelca privatnik Kirbiš iz Radencev, ki je posest z vrelcem kupil
okrog leta 1915. V hiši je dal narediti priročno polnilnico in pri polnilni napravi v stekleni
kupoli, kamor je pritekala slatina iz vrelca, za okras postavil Marijin kip. Slatino so iz pip
okrog kupole v steklenice nalivali ročno. Zamašene steklenice so zlagali v lesene zaboje in
jih zaščitili s slamo; take pakete so prevažali s konjsko vprego in lesenimi vozovi. Kirbiš je
del slatine porabil v svoji gostilni v Murski Soboti, presežke pa prodajal tudi v druge
dežele (Gradec). Ob vrelcu je nameraval urediti tudi zdravilišče, a mu je to preprečila prva
svetovna vojna.
Po drugi svetovni vojni sta hišo in ohišnico kupila gostilničarja Franc in Hedvika Ferk.
Gospa je imela gostilno v Negovi, kjer je slatino prodajala, ob izviru pa še trafiko; skrbela
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je za urejenost okolice vrelca. Ko je ovdovela in postala invalidka, je gostilno prodala, se
preselila v hišo ob vrelcu in še naprej imela trafiko. Ta hiša, v kateri so še vedno vidne
nalivalne pipe, brez vrelca in posesti okoli nje, je danes naprodaj.
Slika 30: Ob vrelcu še vedno stoji hiša, v kateri so slatino pred prvo svetovno vojno
ročno polnili tudi za prodajo

Foto: Kokol A., 2008

Danes se lahko o kvaliteti in primernosti mineralne vode za pitje prepriča vsak mimoidoči,
saj so ob izviru objavljeni rezultati opravljene analize iz leta 1980. Iz tabele je razvidno, da
slatina vsebuje številne katione: amonij, litij, natrij, kalij, kalcij, stroncij, magnezij, železo,
mangan in aluminij, anione: fluorid, klorid, bromid, jodid, nitrat, sulfat, hidrogenfosfat,
hidrogenkarbonat in elektrolite. Vsebuje malo CO2, na vsebnost večje količine magnezija
in železa pa kaže barva vode že po nekaj urah stanja v steklenici ali plastenki. Prisotnost
železovih ionov se kaže tudi na samem izviru, kjer je dno odtoka slatine obarvano oranžno.
Temperatura mineralne vode 12 oC je celo leto enaka, pH vrednost je leta 1980 znašala 5,9,
leta 2006 5,0. Analiza iz leta 2006 kaže, da v vodi ni nitritnih ionov, so pa zato nitratni (1
mg/l). V vzorcu je bila tudi največja vsebnost (med enajstimi opravljenimi analizami)
amonijevih, nad 3 mg/l, in fosfatnih ionov, 5 mg/l (Kemijske analize slatinskih voda,
2006). Glede na to, da je izvir najbolj izkoriščan, bi bilo zelo koristno v prihodnosti
natančneje nadzirati sestavo vode. Danes se njeni uporabniki ne ozirajo kaj dosti na
kvaliteto, saj so prepričani, da če voda ne bi bila pitna, bi bili o tem obveščeni.
Analiza iz leta 1980 je zaenkrat edina na terenu objavljena analiza naravne slatine, ki jo
ljudje izkoriščajo (v okviru obravnavanih vrelcev).
Ker ima slatina celo leto enak pretok, jo hodijo skoraj vsi vaščani in tudi številni ljudje iz
bližnjih in bolj oddaljenih krajev (npr. Maribora) celo leto natakat za vsakodnevne potrebe,
nekateri tudi v večjih količinah. Tisti, ki slatino pijejo in uporabljajo, ne dvomijo v njeno
kvaliteto. Izkoriščajo jo, ker je naravno bogastvo, brez kakršnih koli umetnih dodatkov; ji
pa nekateri sami podaljšujejo obstojnost (in s tem tudi spremenijo okus) z dodajanjem
citronske kisline oziroma citronke. Uporabnikom je všeč okus vode, natakanje v naravnem
okolju, lahka dostopnost izvira, urejena okolica, pa tudi cena, saj je slatina zastonj.
Obnovljen vrelec Ivanjševske slatine je bil prvi na novo obnovljeni naravni vodni vir v
dolini reke Ščavnice. V okviru Heliosovega sklada, ki sta ga ustanovila poslovni sistem
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Helios in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, je to že 22 obnovljeni vodnjak, štirna
ali studenec v Sloveniji. Obnovo je vodila občina Gornja Radgona s svojimi in
Heliosovimi sredstvi v izvedbi štirih domačih obrtniških podjetij. S tem izvirom so želeli
vzpodbuditi obnovo še kakšnega znanega slatinskega izvira ali vodnjaka, predvsem pa naj
bi med domačini in obiskovalci dvigoval ekološko zavest in pomen ohranjanja naravnih
vrednot. Danes vrelec vzdržujejo krajani, saj slatino radi pijejo – samo, pomešano s
sadnimi sirupi in sokovi ali v brizgancu. Višek slatine odteče v bližnjo reko Ščavnico.
Slika 31: Prenovljen vrelec Ivanjševske slatine

Foto: Kokol A., 2007

Ivanjševska slatina je vpisana v register naravnih vrednot in predlagana za podelitev
statusa geološke in hidrološke naravne vrednote.
V prihodnosti naj bi služila kot pomembna turistična točka na razvijajoči se izletniški poti
Gornja Radgona–Negova. To po vsej verjetnosti tudi bo, saj je od vseh obravnavnih
izvirov najbolj izkoriščana. Glede na izdatnost vode na izviru ima slatina dobre možnosti
bolj množičnega in načrtnega izkoriščanja v prihodnosti, žal pa je njena kvaliteta nekoliko
slabša (glede na analize iz leta 2006).

6.6.2.5. Ivanjševski vrelec
Na desnem bregu Ščavnice je radensko podjetje v preteklosti naredilo raziskovalno vrtino,
ki je bila zaprta z ventilom. Ker ga je nekdo na silo odprl, je mogoče izkoriščati tudi ta
izvir. Nahaja se nedaleč od Ivanjševske slatine in je urejen kot zabetoniran studenec s pipo,
skozi katero curkoma teče pitna mineralna voda, a nekoliko ostrejšega okusa od
Ivanjševske slatine. Vrelec je obdan s travnatim rastjem na rdečerjavo obarvani prsti; barva
prsti kaže sledi železovih in ostalih spojin v slatini, ki se izliva v okolico. Rastje na
okoliškem območju vrelca je bujnejše kot v neposredni bližini iztoka, vzroke za to je
mogoče iskati v večji vsebnosti železa in prisotnosti ogljikovega dioksida v slatini
(Ivanjševci, 2007; Med vrelci življenja, 2007).
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Slika 32: Visoka vsebnost železa v mineralni vodi se kaže tudi v okolici izvira

Vir: Kokol A., 2008

Čeprav je vrelec od Ivanjševske slatine oddaljen le slabih 150 metrov, ga večina ljudi ne
izkorišča za pitje; predvsem zaradi bližine urejene slatine in tudi zato, ker je skrit na
močvirnatem območju. Zanimivo pa je, da je kemijska sestava slatine na Ivanjševskem
vrelcu nekoliko boljša od tiste na izviru Ivanjševske slatine; torej gre za dve različni plasti
mineralne vode, ki se nahajata v različnih globinah (slatina Ivanjševskega vrelca
najverjetneje nekoliko globlje). Voda tega izvira ne vsebuje nitritnih ionov, v litru slatine
pa je zato 1 mg nitratnih, 3 mg amonijevih in 4 mg fosfatnih ionov. pH znaša 5,0
(Kemijske analize slatinskih voda, 2006).
V preteklosti so vrelec izkoriščali za pitje, predvsem so se s to slatino odžejali v poletnih
mesecih, ko se je največ delalo na poljih. Iztekajoča se voda se močno peni in s svojim
videzom pritegne vsakega obiskovalca. Sicer se vrelec nahaja med polji, travniki in
gozdom, par 100 m vstran od naselja. Zaradi največkrat precej visokega rastja v neposredni
bližini ga marsikdo ne najde tako zlahka, čeprav se nahaja zelo blizu ceste.

78

Slika 33: Ivanjševski vrelec največkrat skriva bujno rastje

Foto: Kokol A., 2007

6.6.2.6. Lokavska slatina (ob Čmelekovi domačiji)
V Lokavcih se v bližini domačije Lončarič v gozdu nahaja Lokavska slatina. Posebnost lete je, da izvira na vzpetini, približno 50 m višje od Ščavniške ravnine, kar je redkost. Z
betonirano kašto obdan vrelec nima urejenega iztoka, slatino je mogoče zajeti le z vedrom.
A ker kašta ni pokrita, je voda na površju onesnažena z organskimi odpadki. Ob glavnem
(edinem urejenem) vrelcu je še več manjših, kjer naravna mineralna voda brbota kar iz
zemlje ali se iz njene notranjosti zaradi nizkega stanja vode sproščajo le plini. Včasih je
vodila do izvira utrjena obgozdna pot, o kateri danes več ni sledu. Naključni ali turistični
obiskovalci, ki ne vedo točne lokacije izvira, ga lahko iščejo kar nekaj časa, saj je tabla, ki
ga označuje, postavljena ob cesti, sam izvir pa se nahaja v gozdu in je od table oddaljen
približno 500 m (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir, 2007).
Precej mokrotno območje okrog izvirov je prekrito z debelo plastjo listja, kar je še en
dokaz, da se izvir ne uporablja več; zato je tudi hoja po njem najprimernejša v spremstvu
domačinov, ki poznajo teren (zaradi koncentracije plina je ob vrelcu v 50-ih letih umrl
mimoidoči potnik, ki se je po nesreči zastrupil s plinom) (Med vrelci življenja, 2007).
Nekoč so domačini redno pili to slatino, danes pa nima ne primernega iztoka za vsakdanjo
rabo, niti ni čista kot nekoč. Lastniki gozda, v katerem se nahaja izvir, so si do vrelca
uredili gozdno pot (drugje, kot je potekala nekoč), a ga prav tako ne uporabljajo za pitje.
Tudi leta 2006 opravljena kemijska analiza izvira je pokazala, da je voda onesnažena. Ne
vsebuje sicer nitritnih ionov, a zato med vsemi izviri daleč največ nitratnih – 50 mg/l,
kolikor je tudi mejna vrednost. V vodi je 0,5 mg/l amonijevih ionov in 1 mg/l fosfatnih. pH
vrednost slatine znaša 5,0 (Kemijske analize slatinskih voda, 2006; osebni vir, 2007).
Posebnih interesov za ureditev te slatine zaenkrat ni, saj se tisti domačini, ki jo želijo piti,
odpravijo do bližnjih urejenih izvirov.
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Slika 34: Ob izviru Lokavske slatine se pod listjem skrivajo številni manjši izviri

Foto: Kokol A., 2008

6.6.2.7. Mofeta Strmec Stavešinci
Mofeta je povulkanski pojav, razpoka ali luknja v vulkanskih kameninah, skozi katero iz
zemeljske notranjosti uhajajo vodna para ali plini (zlasti ogljikov dioksid). Stavešinske
mofete Strmec se nahajajo na obeh straneh ceste, ki povezuje Ivanjševce in Stavešince, in
so naravna dediščina državnega pomena. Iz majhnih lukenj sredi travnika uhaja hladen
ogljikov dioksid, ki prodira na površje v dolžini par metrov. Jarek na drugi strani ceste, v
katerem se prav tako nahajajo mofete, je večino časa suh. Le ob večjih količinah padavin
se v njem nabere voda in takrat je mogoče izhajajoče pline ne samo slišati, ampak tudi
videti (v obliki mehurčkov) (Med vrelci življenja, 2007).
Dno jarka po večini ni poraslo z vegetacijo, na delih, kjer se jarek dviguje, pa najdemo
enake primerke rastlin kot v bližnji okolici (ostrocvetno ločje, navadno ločje, plazečo
deteljo, navadno latovko, navadno kostrebo, ptičjo dresen, navadno nokoto); le da so te
rastline nekoliko manjše in rdečkaste barve. Tovrstne razlike strokovnjaki pripisujejo
negativnemu vplivu izhajajočega plina (Med vrelci življenja, 2007).
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Slika 35: Stavešinske mofete sredi travnika

Vir: Kokol A., 2008

Mofete so slovenska znamenitost, zato jih nadzirajo strokovnjaki, ki merijo količino in
temperaturo plina v 3 m globokih izvrtinah. Zaenkrat je to v Sloveniji edina znana mofeta,
v Evropi pa je znana še italijanska mofeta Pasja jama pri Pozzuoliju pri Neaplju (Prepih,
2007).
Slika 36: Mofeta od blizu

Foto: Kokol A., 2007

Domačini pravijo, da mofete zaradi uhajanja ogljikovega dioksida šumijo in sikajo, torej
predstavljajo neke vrste pljuča Zemlje. Za zdaj so označene s tablo in vključene v
turistično pot, sicer pa zaenkrat niso predvidene za kakršno koli novo turistično uporabo.
Vsekakor bi bilo dobro, če bi se ob mofetah postavila informativna tabla z opisom tega
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pojava, kajti številni ljudje, ki jih poznajo s terena, ne poznajo njihovega nastanka. Tudi za
vključitev v učno pot, v kolikor bi le-ta obstajala, bi bile mofete kot redek pojav zelo
primerne.

6.6.2.8. Negovska/Norička/Melanjska slatina
Negovska slatina se nahaja na Melanjskem vrhu, globoko v gozdu Noričke grabe. Danes je
vrelec obnovljen in slatino si je moč kadarkoli naliti iz urejenega vodnjaka, ki ima
nameščeno tudi nalivalno cev, v preteklosti pa so jo ljudje hodili zajemat z vedri. V
studenec se stekata dva vira naravne mineralne vode in vir navadne vode. To je eden od
dveh izvirov, katerega voda spremeni barvo v steklenici šele po nekaj (2–3) dneh in še
takrat se izloči precej manjša količina mineralov kot v ostalih slatinah. Oranžnorjava
obarvanost urejenih tlakovanih tal, po katerih odteka slatina v bližnji potok, pa kaže, da
voda vseeno vsebuje železove spojine (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir, 2007).
Slika 37: Melanjska slatina vsebuje najmanj mineralnih snovi

Foto: Kokol A., 2008

Ta slatina brez težav teče celo leto, tudi v bolj sušnih letih, zato jo dosti ljudi hodi redno
natakat. Temperatura vode je celo leto med 7 in 8 oC, njen pretok pa znaša povprečno 0,03
l/s. Pred šestdesetimi in več leti so ta izvir, ko je bil urejen še s kamnom, uporabljali za
pitje, napajanje živine, pranje perila, zalivanje … Danes se uporablja predvsem samo še za
pitje (in zalivanje rož). Nekaterim domačinom slatina ni primerna za brizganec zaradi
okusa po mineralih, drugih to ne moti, sama pa jim je odlična za piti. Nekateri ji za
podaljšanje obstojnosti in ohranitev naravne barve dodajajo citronko. Ker jo številni
domačini in okoliški prebivalci uporabljajo za vsakodnevne potrebe, redno urejajo okolico
izvira in skrbijo za pitnost vode (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir, 2007).
Na podlagi podatkov opravljene kemijske analize je vidno, da je ta voda najbolj
neoporečna za pitje, najmanj onesnažena. V njej ni nitritnih, nitratnih in amonijevih ionov
in tudi fosfatnih je najmanj, 0,2 mg/l (Kemijske analize slatinskih voda, 2006). Ker je
slatina ne samo dobra ampak tudi čista, bo lahko v prihodnosti predstavljala pomemben vir
pitne vode.
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Domačini so veseli, da se ravno v njihovi bližini nahaja vrelec s tako kvalitetno vodo, ki jo
lahko izkoriščajo brez kakršnih koli ovir. Zavedajo se, da postaja voda vse bolj pomemben
dejavnik v življenju, zato jim ni težko urejati okolice izvira.
Tod se ustavljajo tudi turisti, ki sledijo potem med vrelci; večina jih vodo poskusi, a je ne
nataka v večjih količinah.
V kolikor bo vrelec tudi v prihodnje ohranjen in izkoriščan v dosedanji obliki, bodo
okoliški prebivalci zadovoljni. Nimajo tudi posebne želje po vključitvi izvira v kakršno
koli novo turistično ponudbo (zaradi bližine Radencev).

6.6.2.9. Očeslavska slatina
Eden bolj znanih naravnih slatinskih vrelcev v Ščavniški dolini, nekoč tudi zaradi dobre
kakovosti vode, je Očeslavska slatina. Gre za urejen vrelec, kjer se slatino nataka iz cevi,
ki je speljana iz vrelca.
Izvir se nahaja ob robu naselja, med polji in se izliva v bližnji potok. To je slatina, za
katero tamkajšnji ljudje pravijo, da je najprimernejša za mešanje z vinom in sokovi, saj
vsebuje več CO2 in manj mineralnih snovi. Slatina ostane dobra v plastenkah brez kakršnih
koli dodatkov tudi več dni, ne da bi se kaj dosti spremenila (po okusu in barvi). Večina
uporabnikov te slatine ne pije Noričke slatine, ki vonj in okus spremeni še manj. Julija in
avgusta 2007 slatina ni tekla, maja in junija 2008 so bili izmerjeni pretoki med 0,04 in 0,06
l/s, v začetku julija spet ni tekla.
Kemijske analize iz leta 2006 so pokazale, da je to edina slatina, v kateri se nahaja enkrat
več nitritnih ionov, kot je dovoljeno. Vzorec je vseboval 1 mg/l nitratnih ionov, amonijevih
0,6 mg/l. Prisotni so tudi fosfatni (4 mg/l), ki jih zakonski predpisi o pitnih vodah ne
dovoljujejo. pH vode znaša 5,0 (Kemijske analize slatinskih voda, 2006). Domačini
govorijo o tej slatini kot o kakovostni, saj ne poznajo njenega dejanskega kemijskega
stanja. Pa tudi sicer, pravijo, dokler jim je slatina dobra in je ni prepovedano piti, jo bodo
izkoriščali.
Slika 38: Urejen izvir Očeslavske slatine

Foto: Kokol A., 2007

Okolica izvira je urejena, postavljeni so koš za smeti, mize in klopi; urejeno je tudi krožno
obračanje za avtomobile, kar je bilo pred leti, ko so ljudje še bolj množično hodili natakat
83

to slatino, zelo praktično. Pred regulacijami reke Ščavnice je mineralna voda namreč tekla
iz cevi neprenehoma, sedaj se tok občasno ustavi; predvsem v sušnejših mesecih.
Slika 39: Očeslavska slatina občasno, predvsem v sušnejših obdobjih, ne teče

Foto: Kokol A., 2008

Ker se slatinski tok večkrat ustavi, so domačini zaskrbljeni, da bo izvir v prihodnosti
presahnil – žal zaradi poseganja človeka v naravni prostor. Teženj in velikih želja po
vključitvi izvira v pomembnejšo turistično ponudbo pri lokalnem prebivalstvu ni in tega
niti izvir ne omogoča. Tisti ljudje, ki se ob izviru ustavijo, načeloma pijejo njegovo vodo,
po večje količine le-te pa hodijo danes predvsem samo bližnji prebivalci.
Ker podatkov o globini izvira nisem uspela dobiti in ker iztok slatine v bolj sušnih delih
leta presahne, sklepam, da mineralna voda izvira iz manjše globine od tistih slatin, katerih
pretok se preko leta ne spreminja. To bi pomenilo, da se z znižanjem talne vode zniža tudi
gladina slatinske vode. Ker pa se izvir nahaja sredi njiv in polj, je kvaliteta vode
najverjetneje povezana tudi z načinom obdelave kmetijskih površin, količino vnesenih
umetnih gnojil in škropiv. Slednjo trditev potrjuje tudi kemijska analiza, ki kaže, da je
slatina onesnažena z nitritnimi, nitratnimi, fosfatnimi in amonijevimi ioni.
Zgodovinski viri navajajo, da so pri urejanju Očeslavskega vrelca leta 1883 naleteli v
globini osmih metrov na arheološke prazgodovinske najdbe, ki dokazujejo, da je bil vrelec
izkoriščan že v pradavnih časih. To potrjuje listina, ki so jo leta 1883 prejeli krajani
Očeslavcev od novega lastnika vrelca, s katero so imeli pravico do trajnega brezplačnega
natakanja te naravne mineralne vode.
Že v preteklosti so jo hodili natakat ljudje od blizu in daleč, prihajali so s kmečkimi vozovi
in jo polnili v manjše sode; uporabljali so jo predvsem za gasilske veselice (Glasilo, 1999;
Med vrelci življenja, 2007).

6.6.2.10. Radvenska slatina
V Radvencih se sredi polj nahaja vaška Radvenska slatina. Naravni izvir so tukajšnji
kmetje v preteklosti vrsto let uporabljali, predvsem so se s slatino odžejali ob vročih dneh
pri delu na poljih.
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Vrelec je urejen z betonskim okvirjem ali kašto (1 m x 1 m) ter v globini obdelan z lesom.
Ker nima urejenega iztoka, je bilo slatino potrebno vedno zajemati s posodo. Za pitje so jo
uporabljali še pred dobrimi dvajsetimi leti, danes pa je v ta namen neuporabna zaradi
organskih odpadkov, ki padajo v nepokrit izvir. Na gladini, ki je večji del leta 1 m pod
površjem zemlje, je dobro vidno (in tudi slišno) izhajanje plinov. Domačini predvidevajo,
da bi slatina še bila uporabna, če bi bil vrelec urejen in zaščiten pred onesnaževanjem. V
kolikor bi se slatino dalo piti, bi jo domačini z veseljem hodili natakat. O turističnem
izkoriščanju te naravne danosti pa zaenkrat ne razmišljajo, v prvi vrsti si želijo, da bi vodo
iz izvira sploh lahko uporabljali (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir, 2007).
Edina kemijska analiza, ki je bila za tovrstne izvire opravljena leta 2006, kaže, da
Radvenska slatina ne vsebuje nitritnih in amonijevih ionov, vsebuje pa 3 mg/l nitratnih in
isto količino fosfatnih (slednjih po predpisih ne bi smelo biti). pH slatine znaša 6,5
(Kemijske analize slatinskih voda, 2006). Glede na to, da so podatki kemijske analize te
slatine boljši od nekaterih izkoriščanih, bi bila ureditev izvira zelo primerna. Domačini bi
namreč spet lahko izkoriščali naravni obnovljivi vir pitne mineralne vode.
Slika 40: Izvir Radvenske slatine se nahaja sredi travnika

Vir: Kokol A., 2008

Izvir Radvenske slatine se nahaja sredi travnika in ker je nekoliko oddaljen od ceste, ga
obišče manj ljudi kot ostale izvire (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir, 2007).

6.6.2.11. Stavešinska slatina
Vrtina se nahaja med polji, tik ob cesti, ki vodi iz Stavešincev v Spodnjo Ščavnico, blizu
gasilskega doma Stavešinci. Danes priteka slatina iz urejene industrijske vrtine, nekoč je
bilo zajetje v obliki naravnega vrelca. Mineralna voda je dobrega in osvežujočega okusa,
vonj in okus sta izrazito železna. Težavo za vsakdanjo in bolj množično izkoriščanje izvira
predstavlja majhna izdatnost vode na izviru; ta je julija 2007 znašala manj kot 1 ml/s (56
ml/min), junija 2008 pa še manj – 40 ml/min. To je tudi glavni vzrok, zakaj je ljudje ne
uporabljajo za pitje (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir 2007 in 2008).
Kemijska analiza iz leta 2006 kaže, da je ta mineralna voda poleg Očeslavske edina, ki
vsebuje nitritne ione; njihova vrednost (0,02 mg/l) pa je pod najvišjo dovoljeno količino.
Fosfatni ioni v vodi po pravilniku niso dovoljeni, v analiziranem vzorcu so bili 4 mg/l (več
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jih je bilo samo še v Očeslavski slatini). Vsebuje tudi manjšo količino nitratnih (1 mg/l) in
amonijevih ionov (0,6 mg/l). pH slatine je 5,0 (Kemijske analize slatinskih voda, 2006). Na
podlagi majhnih pretokov slatine predpostavljam, da voda izvira iz majhnih globin in je tak
pretok posledica drenažnih posegov v okolje. V zvezi s tem je kakovost mineralne vode
zelo verjetno odvisna tudi od načina kmetijske obdelave njiv in polj, med katerimi se izvir
nahaja.
Slika 41: Izvir Stavešinske slatine se nahaja neposredno ob cesti Stavešinci–Spodnja
Ščavnica

Foto: Kokol A., 2008

Okolica izvira je urejena s klopjo, trava je skoraj vedno pokošena. Poleg slatine teče še
majhen potok, ki je poleti večino časa suh.
Glede na to, da se v bližnji okolici nahajajo številni izviri s kvalitetno mineralno vodo, ki
dejansko teče, domačini tega izvira ne uporabljajo. Redko se z njo odžejajo samo delavci
na poljih (le v neposredni bližini izvira). Izvir je del turistične poti in ker se nahaja
neposredno ob cesti, se ob njem mimoidoči ljudje ustavljajo.

6.6.2.12. Stavešinske slepice
V Stavešinskem vrhu, v zaselku imenovanem Amerika, se nahajajo slatinske slepice. Dva
izvira v gozdu v Žlabrovi grabi najdemo, če pri tabli, ki ju označuje, malo zavijemo z
gozdne poti. Izvira, eden s premerom približno 1 m in drugi nekoliko manjši, sta drug od
drugega oddaljena 5 m. Analize kažejo, da imata obe slepici skupen vir vode in se med
prodiranjem na površje razcepita na tako imenovano zgornjo in spodnjo slepico. Deževnica
je ujeta v jaških in se ne razliva, medtem ko je plin težji od zraka in se razliva po okolici.
Temperatura mineralne vode v globini 30 cm je 5°C, zaradi izhajanja CO2 pa močno
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žubori in se peni. Moč žuborenja se tekom letnih časov spreminja – pozimi je manjša,
spomladi močnejša. (Med vrelci življenja, 2007).
Slika 42: Eden od izvirov Stavešinskih slepic, ki se nahajata sredi gozda

Foto: Kokol A., 2008

Ob izvirih ležijo mrtve živali (ptice, miši, podgane, ježi …), ki so se prišle odžejat in so
umrle zaradi zastrupitve s plini. Izvirajoča mineralna voda že na pogled ni primerna za
pitje in tudi njeno zajemanje ni priporočljivo zaradi prisotnosti ogljikovega dioksida;
zaradi slednjega je daljše zadrževanje v neposredni bližini izvira celo odsvetovano (Med
vrelci življenja, 2007; osebni vir, 2007)..
Slika 43: Mrtve živali v neposredni bližini izvirov opozarjajo na močno izhajanje
plinov

Foto: Kokol A., 2007

Leta 2006 je bila opravljena kemijska analiza slatine in pokazala, da v vodi sicer niso
prisotni nitritni ioni, so pa zato nitratni (3 mg/l). Amonijevih ionov, ki jih je bilo v tem
vzorcu 0,7 mg/l, je bilo več le v Ivanjševski slatini in Ivanjševskem vrelcu. V slatini je bil
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tudi 1 mg/l fosfatnih ionov, pH vode na izviru slepice pa je znašal 5,0 (Kemijske analize
slatinskih voda, 2006).
Tudi domačini, ki slepici občasno obiščejo, ju pridejo le pogledat ali komu pokazat. Ker se
nahajata sredi gozda, oddaljeni od gozdne poti, ju je zgolj s turistično karto težko najti –
najlažje in najhitreje pa seveda s pomočjo domačinov.
Ker sta izvira svojevrstna posebnost in še vključena v turistično pot, se tudi domačini
strinjajo, da bi bilo koristno, če bi ob njih za obiskovalce postavili vsaj kako informativnoizobraževalno tablo. Marsikdo se vpraša o pomenu besede 'slepica', a pravega odgovora ne
poda niti Slovar slovenskega knjižnega jezika. Tako da predvidevam, da gre najverjetneje
samo za poimenovanje izvira – ker se v Stavešincih nahajajo trije izviri, je eden
poimenovan slatina, drugi vrelec, tretji pa slepica.
Druge povezave s turizmom za zdaj niso načrtovane in nič ne kaže na drugačne interese
lokalnega prebivalstva. Najbližji prebivalci poznajo obstoj izvirov, starejši in mlajši, od
nekoliko bolj oddaljenih pa le še starejši ljudje.
Zaradi svoje drugačnosti in zanimivosti so se za izvir zanimali tudi tuji raziskovalci, ki so
že opravili različne meritve; ti podatki zaenkrat še niso objavljeni.

6.6.2.13. Stavešinski vrelec
Stavešinski vrelec je lociran v bližini mofet in ob reki Ščavnici, kjer se nahajajo tudi
slatinske gomile; obdajajo ga njive, travniki in gozd. Voda se ne izliva v okolico, zajeta je
v betonski kašti, brez urejenega iztoka za natakanje. Zajeti jo je mogoče le z vedrom, a
zaradi organskih odpadkov v njej je nihče ne izkorišča. Na gladini mineralne vode so vidni
brbotajoči mehurčki izhajajočega ogljikovega dioksida (Med vrelci življenja, 2007).
Slika 44: Stavešinskega vrelca, urejenega z betonsko kašto, domačini zaenkrat ne
izkoriščajo

Foto: Kokol A., 2006

V času regulacije reke Ščavnice so se kmetje zavzeli zanj in niso dovolili poseganja v
njegov neposredni prostor (Med vrelci življenja, 2007). Danes je okolica včasih urejena,
trava je le občasno pokošena; ob lovski opazovalnici je postavljena še tabla z imenom
izvira in par klopi. Leta 2006 v tem izviru ni bila opravljena kemijska analiza.
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Glede na to, da mineralna voda iz vrelca trenutno ni primerna za pitje, si domačini ne
prizadevajo za njen turistični razvoj. V kolikor bo izvir nekoč urejen tako, da bo voda
uporabna, se bodo mogoče pojavile drugačne želje, a glede na okoliške vrelce si zdaj ne
obetajo posebnega razvoja. Če se bo kdaj izoblikovala učna pot, pa bo najverjetneje tudi ta
izvir vanjo vključen.
Slika 45: Neposredna bližina Stavešinske slatine

Foto: Kokol A., 2008

6.6.2.14. Ujtrska slatina
Naravna mineralna voda, imenovana Ujtrska slatina, izvira na poti Negova–Spodnji
Ivanjci, blizu turistične kmetije Kavčič. Izvir je težko najti, saj se nahaja v gozdu, sredi
močvirnatega in gosto zaraslega območja, v bližini pa je suha struga potoka. Slatino so
vaščani že pred časom ogradili s kvadratno kašto, betonsko-lesenim okvirjem (zgornji del
je betonski, spodnji lesen). Tako izvir nima urejenega iztoka za natakanje, vodo je mogoče
le zajemati.
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Slika 46: Zapuščen in propadajoč izvir Ujtrske slatine se nahaja v gozdu

Foto: Kokol A., 2007

Ujtrsko slatino so zadnjič zajemali pred petindvajsetimi leti, kar je danes vidno po smeteh
in pajčevini v izviru, ki zelo redke obiskovalce odvračajo od zajemanja vode. Pritok
naravne mineralne vode je zelo majhen in v njej naj bi bilo tudi zelo malo raztopljenih
mineralnih snovi (analize vode sploh ni). Ker se voda ne izliva v okolico, bistveno ne
vpliva na vegetacijo ob izviru, ki je enako pestra kot v okolici. Včasih so verjeli, da je
gibanje in zadrževanje ob tem izviru izredno dobro in ugodno vpliva na dihala in splošno
počutje (Med vrelci življenja, 2007; osebni vir 2007).
Ujtrske slatine danes nihče ne izkorišča. Glede na poselitev in ostale vrelce nima ugodne
lokacije, izvir je zapuščen, neurejen, v bližini pa so številni urejeni izviri s kvalitetno
mineralno vodo. Želje po njenem turističnem razvoju pri domačinih zaenkrat ni, se pa
strinjajo, da bi bilo dobro, če bi bil izvir vsaj urejen; glede na to, da je vključen v turistično
pot, je njegova ureditev popolnoma neprimerna. Niti na mestu izvira ni table, ki bi
označevala njegovo lokacijo.
V poročilu o kemijski analizi slatinskih izvirov iz leta 2006 celo piše, da izvir ni dostopen.

6.6.3. Analiza pogovorov z domačini in uporabniki
slatinskih izvirov
Na terenu sem informacije o poznavanju in uporabi posameznih slatin pridobivala
neposredno ob izvirih (to je bilo mogoče le ob tistih, ki se jih izkorišča: Kraljevi,
Ivanjševski, Očeslavski in Norički slatini ter Železnem vrelcu), pogovarjala sem se z
ljudmi, ki so prihajali po slatino, pa tudi z lokalnimi prebivalci, ki živijo v bližini izvirov.
To so bili ljudje obeh spolov, vseh starosti in različnih izobrazb.
Lokalno prebivalstvo po večini pozna tiste izvire, ki se jih danes izkorišča, ne glede na to,
ali se nahajajo v njihovem kraju bivanja ali ne. Težave s poznavanjem le-teh se pojavljajo
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pri opuščenih izvirih, katerih predvsem otroci ne poznajo (Ujtrske, Leljakove, Lokavske
slatine).
Glede poznavanja časa obstoja vrelcev se večina vprašanih opira na stare starše, saj so jim
o njihovem obstoju pripovedovali že dedki, babice, pradedki in prababice. Točnih
podatkov o nastanku in času začetka izkoriščanja ne vedo. Nekaj je tudi takih, ki so za izvir
(npr. Kraljevo slatino) izvedeli šele z vrtanjem njegove vrtine.
Dobre tri četrtine domačinov, s katerimi sem se pogovarjala, to slatino uporablja, jo pije. In
tri četrtine pivcev naravnih mineralnih vod jo pije vsaj enkrat tedensko ali pogosteje. Ena
tretjina ljudi jo uporablja včasih: samo poleti, priložnostno ob piknikih, rojstnih dnevih,
zabavah, skupnih gasilskih in vaških opravilih … O primernosti slatine za pitje so mnenja
razdeljena: njeni uporabniki zagovarjajo dejstvo, da je povsem primerna za pitje, tisti, ki je
ne uporabljajo, dvomijo v njeno kvaliteto, pa tudi vonj in okus jim nista všeč.
Na vprašanje, zakaj hodijo po naravno slatino in za kaj se jim zdi njena uporaba primerna,
so ljudje navajali različne odgovore. Najpogosteje jo hodijo natakat ker: je zastonj, blizu
doma, zdrava, naravna, sveža, čista in vsebuje veliko železa, je boljša od ustekleničene
radenske in vsebuje manj CO2, pa tudi ker menda vzpodbuja apetit in izboljšuje prebavo.
Uporabljajo jo predvsem za pitje, redki včasih tudi za zalivanje rož (svežo ali če je dalj
časa ne spijejo).
Kadar se ljudje odpravijo po slatino, je natočena količina odvisna od njihove oddaljenosti
od izvira. Tisti ljudje, ki živijo v neposredni bližini, jo hodijo natakat vsak dan sproti ali
nekajkrat na teden in je vsakič natočijo največ do deset litrov; odvisno od velikosti družine
oziroma števila ljudi v hiši, ki naravno slatino pijejo. Tisti, ki so bolj oddaljeni od izvirov,
jo hodijo natakat manjkrat (enkrat na teden ali še manj), a takrat večje količine (20 l in
več).
Tisti, ki redno hodijo po slatino, dobro poznajo tudi njene pretoke in spremembe le-teh
preko leta (v kolikor se spreminjajo).
Slika 47: Nekateri slatino natakajo v večjih količinah

Foto: Kokol A., 2008
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Na vprašanje, ali uporabljajo kakršna koli sredstva proti oksidaciji oziroma za boljše
hranjenje, jih je dobra polovica odgovorila, da dodajajo citronsko kislino (štirje kar naravni
limonin sok), ostali nič – pijejo res naravno mineralno vodo brez dodatkov.
Uporabniki različno opisujejo okus slatin. Pri opredelitvi "blag–oster" okus jih več meni,
da so blagega. Večini imajo slatine okus po železu, pa tudi po laporju, jodu, žveplu in
drugih mineralnih snoveh. Več kot tri četrtine ljudi se strinja, da imajo slatine malo
mehurčkov, torej malo raztopljenega CO2.
Polovica ljudi ob izvirih ne opaža nobenih posebnosti ali sprememb, druga polovica
izpostavlja rdečeoranžno obarvanost oklice izvirov, vlagoljubno, bujnejše in posebno
rastje, poginule živali, občasno neurejenost in zaraščenost okolice izvirov. V poletnem
času, ko slatino toči več ljudi, je v okolici načeloma tudi več smeti.
Slaba četrtina ljudi, s katerimi sem se pogovarjala, ki ne uporablja mineralne vode iz
naravnih izvirov, za to navaja različne vzroke: predvsem jih motita vonj in izgled slatine,
še posebej že po nekaj urah stanja v steklenici ali plastenki. Zagovarjajo dejstvo, da je
ustekleničena voda boljšega okusa in bolj higienična, saj slatin v lokalnih izvirih nihče
konstantno ne analizira in ne spremlja njihove kakovosti. Nekatere motijo poletne čakalne
vrste pred izviri, drugi bi jo uporabljali, če bi najbližji izvir ne bil zapuščen, nekatere boli
želodec, če jo pijejo, spet drugi so mnenja, da ni pitna …
Slika 48: Slatine iz izvirov – Ivanjševska slatina, Ivanjševski vrelec, Norička slatina,
Kraljeva slatina in Stavešinska slatina – po petih dneh stanja v plastenkah

Foto: Kokol A., 2008

Z urejenostjo okolice izkoriščanih izvirov so domačini načeloma zadovoljni, zdi se jim
zelo ali primerno urejena, z okolico neuporabljanih pa ne, saj jo opisujejo kot zanemarjeno,
nepokošeno, onesnaženo, brez klopi in košev za smeti …
Dostopnost izvirov je različna od izvira do izvira. Vrelci, ki se jih izkorišča, so dokaj dobro
označeni s kažipoti "vrelci življenja" in tudi dostopi do njih so ustrezno urejeni z
asfaltiranimi ali makadamskimi cestami. Drugače je pri opuščenih izvirih; nekateri so celo
brez oznak (Ujtrska, Leljakova slatina) in težko dostopni: samo peš in še to s pomočjo
domačinov.
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Slika 49: Tabli, ki označujeta potek poti "Med vrelci življenja" in mesto nahajanja
izvira

Foto: Kokol A., 2007

Vsi domačini podpirajo idejo o zaščiti lokalnih mineralnih vrelcev in njihovem ohranjanju
v čim manj spremenjeni obliki. Glede na to, da so v neposredni bližini turistično močno
razviti Radenci, bi bilo morda primerno, da bi se šole vključile v tovrstne projekte in
uredile učno pot. Tudi vsakršno obveščanje ljudi o pomenu lokalnih vrelcev in njihovi
vrednosti za domači kraj bi bilo zelo primerno.
Ideja o oblikovanju učne poti se mi zdi eden boljših predlogov domačinov, saj bi se lahko
na ta način naredil velik korak v razvoju obravnavanih izvirov. Najprimerneje bi bilo, če bi
različne šole (v okviru krožkov) zbirale podatke o posameznih izvirih in pripravile besedila
za poučno-informativne table. Z njihovo postavitvijo bi se lahko vsi obiskovalci poučili o
osnovnih stvareh, kot so: kaj so mineralni vrelci, zakaj se tukaj nahajajo, kako so nastali,
ali je slatina primerna za izkoriščanje (pitje) … S postavitvijo tabel bi bilo ugodeno tudi
tistim domačinom, ki si le-teh želijo že sedaj. V kolikor bi bile šole dolgoročno aktivno
vključene v urejanje, ohranjanje in spremljanje dogajanja na učni poti, bi tako predstavljale
tudi zaenkrat edinega interesenta spremljanja kakovosti teh slatinskih vod; in na ta način bi
tudi domačini dobivali informacije o primernosti slatin za pitje, tisti, ki pa sedaj živijo ob
neurejenih izvirih in jih zato tudi ne izkoriščajo, teh težav več ne bi imeli.
Oblikovanje učne poti naj bi bilo vezano na različna področja, ne zgolj na mineralne izvire;
na njej naj bi se obiskovalci seznanili z geološkimi, geomorfološkimi, podnebnimi
značilnostmi, rastjem, živalstvom, prebivalstvom … vezanim na območje mineralnih
izvirov. V kolikor bi bile na temo učne poti pripravljene tudi brošure, bi jih obiskovalci
zagotovo z veseljem prebirali. Samo za primerjavo: brošure o poteh Med vrelci življenja so
v slovenskem jeziku takoj pošle; zdaj so na voljo le v tujih jezikih, o ponatisu pa se,
zaenkrat, (na žalost) ne razmišlja.
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7.

ZAKLJUČEK

Slatinski vrelci so naravno bogastvo in hkrati zanimivost za vsakogar, ki jih obišče in okusi
mineralno vodo iz njih. Skoraj zanesljivo je, da jih je bilo v davni preteklosti še nekaj, a
ker so bili opuščeni, njihova lokacija med ljudmi ni več znana. Ker pa zaloge mineralnih
vod niso neizčrpne, jih bo potrebno v prihodnosti racionalno izkoriščati.
Obravnavano območje s slatinskimi vrelci ima svojevrstne značilnosti. V bližini (na
Avstrijskem Štajerskem) so nekoč delovali vulkani in skupaj s tektonski premiki so
ustvarili pogoje za nastanek mineralnih vrelcev, ki ležijo v ravninskem območju ob rekah
Ščavnici in Muri. Tam je razvito predvsem poljedelstvo, v gričevnatih predelih
vinogradništvo. Nasploh gre za kmetijsko pokrajino, v kateri pa se je delež kmečkega
prebivalstva v drugi polovici prejšnjega stoletja več kot razpolovil; zato večina ljudi ni
zaposlenih k kraju bivanja. Delež starega prebivalstva je večji od deleža mladega,
izobrazbena struktura pa je dokaj primerljiva s slovenskim povprečjem. Življenje
domačinov v neposredni bližini izvirov je bilo že v preteklosti zelo povezano z njihovim
izkoriščanjem in navezava nanje ostaja tudi danes.
Izviri se pojavljajo ob ščavniškem in radenskem prelomu, v zgornjemiocenskih plasteh.
Mineralne vode so naravno nasičene z različnimi količinami plina CO2, višek le-tega pa
uhaja v zrak; na njegovo prisotnost kažejo tudi številne mrtve živali ob izvirih. Zaradi
manjše vsebnosti CO2 (v primerjavi z ustekleničeno mineralno vodo Radenska) je uživanje
lokalnih slatin primerno tudi za tiste, ki ne smejo ali ne marajo piti gaziranih pijač.
Upravičeno so slatine poimenovane tudi "kisle vode", saj znašajo pH vrednosti vseh
izmerjenih vzorcev manj kot 7,0. Najnižji pH (4,0) ima Kurbusova slatina, najvišjega (6,5)
pa Kraljeva, Očeslavska in Radvenska.
Industrijsko izkoriščanje naravne mineralne vode se je na obravnavanem območju najprej
začelo v Radencih. Kdaj natančno pa je lokalno prebivalstvo začelo izkoriščati posamezne
lokale mineralne izvire, se ne ve. Vsekakor pa so danes z njimi najbolj povezani tisti
prebivalci, ki živijo v njihovi neposredni bližini. Starejši ljudje, ki so vodo teh izvirov
izkoriščali (že) v preteklosti, so še danes precej navezani nanje. K urejenim izvirom, iz
katerih slatina priteka po cevi, še danes pogosto hodijo in jo natakajo. Zavedajo se njene
vrednosti, še posebej sedaj, ko je potrebno že za navadno vodo biti priključen na urejeni
vodovod (v preteklosti so imeli namreč svoje studence). Mlajša populacija, predvsem
otroci, pozna večinoma le tiste izvire, ki se izkoriščajo oziroma tiste, ki ležijo v njihovi
neposredni bližini. Uporabniki slatin verjamejo, da je voda na izvirih neoporečna. Če se jih
obvešča o ustreznosti navadne vode, verjamejo, da bi bili obveščeni tudi o nepitnosti
slatinske. Nimajo izkušenj, da bi zaradi pitja slatine kdo zbolel, zato jo brez pomislekov
uporabljajo. Tisti, ki jih moti obarvanost vode po nekajurnem stanju le-te v plastenki ali
steklenici ali njen poseben vonj, je pač ne pijejo. V naseljih, kjer so slatinski izviri
izkoriščani, jo hodijo natakat ljudje vseh starosti in poklicev.
Obravnavane slatine so bile v preteklosti pomembnejši izviri kot danes – ljudje so jih
mnogo bolj cenili in izkoriščali; tudi takrat so jih največ uporabljali za pitje. Ženske so
slatino pogosto uporabljale tudi za kuhanje in pečenje, pranje perila, zalivanje rož, z njo so
kmetje napajali živino … Odkar je mogoče ustekleničeno slatino kupiti v kateri koli
trgovini, jo številni ljudje raje kupujejo, kot bi jo hodili sami natakat. Nekaterim ne ustreza
okus, drugim barva po nekaj urah stanja, spet tretji dvomijo v njeno kvaliteto in
zdravilnost. Zaradi množične uporabe kupljene ustekleničene mineralne vode se naravne
mineralne izvire zanemarja in vse pogosteje nanje tudi pozablja. Če se opuščenih izvirov
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ne bo obnovilo, se bo nanje s časom najverjetneje pozabilo – to se danes že dogaja z
izviroma Leljakove in Ujtrske slatine.
Ščavniška dolina je bila v nekoč pokrajina s predvsem kmečkim prebivalstvom, v drugi
polovici 20. stoletja pa je bil prisoten močan proces deagrarizacije in delež kmečkega
prebivalstva se je zmanjšal za 60 %. Ta delež se je zmanjšal tudi na račun mehanizacije
kmečkih opravil, s čimer se je zmanjšalo število ljudi, potrebnih za opravljanje določenega
dela, in na ta način se je dejansko zmanjšalo tudi število uporabnikov ter količina popite
slatine. Med delom na poljih so delavci običajno pili sveže prinešeno (hladno) mineralno
vodo, za kar so morali največkrat poskrbeti otroci. Natakali so jo v lončene posode in jo
liter po liter nosili delavcem na polje. Torej – slatinski izviri so bili v preteklosti dejansko
povezani z vsakdanjim življenjem, v sodobnem času pa se je ta povezava precej zrahljala.
Delavci jo pijejo tudi še danes (na poljih, na gasilskih delovnih akcijah, pri domačih
opravilih), a v manjši meri kot nekoč. In če bi vrelci lahko pripovedovali svoje življenjske
zgodbe, bi se številne med njimi končale žalostno. Danes je namreč od trinajstih nekdaj
izkoriščanih izvirov sedem neurejenih in neuporabljanih. Škoda, da nismo ljudje bolj
osveščeni in da se ne zavedamo naravnega bogastva, ki nam ga ponuja narava. Prevečkrat
ne znamo izkoristiti stvari, ki so nam dane, ampak hrepenimo po oddaljenih in
nedosegljivih.
Obravnavane slatinske izvire so po večini vedno uporabljali samo lokalni prebivalci za
svoje potrebe. Izjemi sta bili v preteklosti (po dosedanjih podatkih) le Ivanjševska in
Očeslavska slatina. Izvir Ivanjševske slatine je bil že nekoč od vseh najbolj izkoriščan, in
sicer so slatino za prodajo v bližnji okolici polnili že pred prvo svetovno vojno. Ob izviru
še danes stoji hiša, v kleti katere so do vojne stekleničili slatino; prodajat so jo vozili v
Mursko Soboto in tudi Gradec. Lastnik nalivalnice je bil podjetnik Kirbiš, ki je imel s tem
izvirom velike načrte: ob vrelcu je nameraval urediti zdravilišče, a mu je to, na žalost,
onemogočila prva svetovna vojna. Njegovi načrti se niso nikoli uresničili, tudi danes nihče
ne kaže interesa za to. To je sicer izvir, iz katerega voda najbolj teče in je tudi najbolj
izkoriščan, a se njegova izdatnost ne more primerjati z izviri, s katerimi opravlja podjetje
Radenska d. d. Radenci. Ob urejanju izvira Očeslavske slatine so konec 19. stoletja naleteli
na arheološke ostanke, ki kažejo na izkoriščanje izvira že v davni preteklosti. Ne ve se
sicer natančno, v kakšnih razsežnostih se je uporabljal, a že podatki, da so slatino natakali
za večje veselice v bližji in daljni okolici, govorijo, da je bil namenjen množični uporabi.
Danes nosi izvir Očeslavske slatine posledice regulacij reke Ščavnice. Zaradi
melioracijskih posegov in drenaže ter posledičnega upada podtalnice slatina v sušnejših
obdobjih ne teče.
Ti izviri so bili do sedaj izkoriščani le s strani lokalnega prebivalstva in turistično obiskani
zaradi vključenosti v turistične poti; a glede na pretoke bi se število uporabnikov lahko
povečalo. Vsaj sedem izvirov, ki so urejeni in se jih (lahko) izkorišča, bi bilo potrebno širši
javnosti natančneje predstaviti in na ta način opozoriti na njihovo uporabnost. V kolikor bi
v prihodnosti prišlo do oblikovanja in ureditve učne poti, bi lokalni vrelci gotovo pridobili
na pomenu in obiskanosti. Na ta način bi se slatine ne samo obiskovalo in pokušalo, ampak
bi se obiskovalci o njih (in celotni pokrajini) tudi kaj naučili. Obisk učne poti bi se lahko
povezal tudi z ogledom dejavnosti lokalnega prebivalstva, torej s spoznavanjem
tamkajšnjega življenja. V kolikor pa bi se dalo kupovati tudi spominke, knjige in/ali
domače dobrote – med, kruh, slaščice, meso, zelenjavo … bi lahko vrelci v prihodnosti
predstavljali izhodišče lokalnega razvoja v tem delu Ščavniške doline. Prodaja teh
mineralnih vod bi ne bila smiselna, zaradi slabe obstojnosti brez kakršnih koli dodatkov in
ravno to je njen čar, da se jo pije svežo, naravno, brez dodatkov. Tudi kakršno koli
načrtovanje množičnega izkoriščanja brez predhodnih raziskovanj ni utemeljeno.
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In že ker naravne danosti na radgonsko-radenskem območju so, bi se jih z nekaj truda
vseeno lahko v prihodnje vsaj malo gospodarsko tržilo – ne glede na to, da se na tem
območju nahaja Radenskina polnilnica mineralne vode, ki bogate zaloge le-te
velikopotezno izkorišča v najrazličnejše namene. Po pretoku je za tovrstno razmišljanje
zaenkrat najprimernejša Ivanjševska slatina; ob že urejenem izviru (in v neposredni bližini
se nahaja tudi večina ostalih obravnavanih izvirov) bi bilo dobro postaviti še stojnico ali
dve, kjer bi okoliški prebivalci imeli možnost prodajati različne domače izdelke in
pridelke. V kolikor bi se ogled vsaj nekaterih vrelcev vključil tudi v lokalne turistične
ponudbe, bi lahko imeli tudi domačini (posredno) več koristi od samih izvirov.
Za raziskovanje obravnavanih lokalnih mineralnih izvirov in spremljanje njihove kakovosti
vode zaenkrat nihče ne kaže posebnega zanimanja. V tej smeri je do zdaj največ naredila
Podjetniško razvojna agencija (PORA) Gornja Radgona, ki je vrelce popisala, jim s
pomočjo geodetov določila točne lokacije in na podlagi tega naredila turistično karto z
vrisanimi izviri. Nekaj osnovnih podatkov o posameznih izvirih in fotografije le-teh je
PORA združila in leta 2005 predstavila v brošuri z naslovom Med vrelci življenja. Brošura
je bila izdana v slovenskem in tujih jezikih, a je v slovenskem kmalu pošla. Kljub
povpraševanju po njej do ponatisa še ni prišlo; PORA tega več ne namerava, občina pa za
to očitno ne kaže zanimanja. Škoda, da za tovrstne posebnosti občinske in lokalne
organizacije ne kažejo več zanimanja. Za te mineralne vrelce do leta 2006 ni bila
opravljena nobena kemijska ali mineraloška analiza – z izjemo Ivanjševske slatine, za
katero jo je že leta 1980 opravila Radenska d. d. Radenci. Točnost in natančnost leta 2006
izmerjenih podatkov pa je lahko vprašljiva, saj so jih pridobivali osnovnošolski učenci (a
ker so bili ti pod nadzorom svojih mentoric, predpostavljam, da so verodostojni). V kolikor
bi obstajali še kakršni koli podatki slatinskih analiz, bi se oprla tudi nanje; torej, ker analiz
nihče ni opravljal, ni mogoče primerjati podatkov za različna obdobja in ugotavljati, kaj se
je s sestavo slatinske vode dogajalo skozi čas. Domačini najbolj poznajo izvire iz
sedanjega časa, ko jih sami izkoriščajo, za podatke o njihovi uporabnosti v preteklih letih
pa se upirajo predvsem na stare starše.
Prva delovna hipoteza – Pretoki mineralne vode so odvisni od količine padavin – drži le
deloma, saj so le nekateri pretoki vičji ob večjih količinah padavin (Železni vrelec,
Očeslavska slatina). Po pogovorih z domačini sem potrdila tudi hipotezo, da se lokalne
mineralne vode danes uporabljajo predvsem za pitje. Drži tudi, da so slatine nekoč
uporabljali v večjih količinah. V glavnem pa slatinske izvire izkorišča lokalno
prebivalstvo, le po Ivanjševsko slatino hodijo tudi iz bolj oddaljenih krajev (najbolj
oddaljeni celo iz Maribora). Potrdila sem predpostavko, da so izviri, ki jih lokalno
prebivalstvo ne uporablja za svoje potrebe, slabše urejeni. Po večkrat prehojenem terenu in
poizvedovanju pri domačinih, kje se nahajajo posamezni vrelci, sem zavrnila le zadnjo
hipotezo – Slatinski izviri so povezani v turistično pot Med vrelci življenja, zato so dostopi
do njih dobro označeni
Za sklep naj povem, da so moje ugotovitve o lokalnih mineralnih izvirih precej drugačne,
kot sem predvidevala na začetku. Ker določeni podatki o izvirih ne obstajajo, dejansko
nisem dobila vseh odgovorov na zastavljena vprašanja. Predpostavljala sem, da bom na
podlagi analiz slatinskih izvirov in podatkov o njihovih globinah ugotovila: ali prihajajo
različne slatine na površje iz iste vodonosne plasti ali ne, iz katerih globin in kolikih
vodonosnih con slatine izvirajo, zakaj so analize vode pokazale različno/enako
mineraloško sestavo slatin, če in kako se kaže vpliv kmetijstva na kakovost vod, ali se
uporabniki ozirajo na obstoječe analize slatin, kako reagirajo, če so obveščeni, da je
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kakovost vode slaba, kako se spreminja kvaliteta vode v izbranem časovnem obdobju …
Skratka o teh stvareh se lahko bolj ali manj samo domneva in sklepa.
Bolj kot do pričakovanih zaključkov, bi rekla, sem prišla do novega izhodišča – pokazale
so se številne možnosti za nadaljnje raziskovanje in analiziranje. V kolikor se jih bo kdo,
najbolje predstavniki različnih strok, lotil, bo s tem zapolnil pomembno vrzel in postavil
temelje, ki bodo morda domačinom v prihodnosti predstavljali pomembno izhodišče za
izkoriščanje samih izvirov in njihove okolice.
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8.

SUMMARY

Mineral spas are natural resources and at the same time a point of interest to anyone who
pays them a visit and tastes their mineral water. It is almost certain that they were
numerous in the past but their location is nowadays obscure as they had been abandoned.
Because the mineral water stocks are not endless, they will need to be exploited rationally.
The area where the mineral springs are shows specific characteristics. It presupposes the
area with seismic activity in the past which together with tectonic movements created the
conditions for the occurrence of mineral springs lying in the plains of the rivers Ščavnica
and Mura. Mainly agriculture has developed there, with viticulture in the hilly areas. This
is predominantly an agricultural landscape, but where the share of farming population has
more than halved in the second half of the last century, and thus the majority of population
is not employed in their place of residence. Proportion of the elder population is greater
than that of the younger population, whereas the educational structure is reasonably
comparable with the national average. The lifestyle of the local people living in the
immediate vicinity of the springs has been closely linked with their usage and the
connection with them remains steady even today.
Industrial usage of natural mineral water has on the areas dealt with first begun in Radenci,
where doctor Karl Henn upon his visit to these places encountered a spring of natural
mineral water and later on the Spa Radenci was established. The exact time when the local
residents started using individual mineral springs is unknown. The residents living in the
immediate vicinity are undoubtedly most connected with them. Elder people, who used the
mineral water from the springs in the past, depend on them still today. The younger
generation, mainly children, are mostly familiar with only those springs which are, or are
being used in immediate vicinity of their villages.
The people who use the mineral springs are not concerned with potential contamination of
the water. They have no experiences of anyone being sick or unwell as a result of
consummation, thus they use it freely. Those who do mind the coloration which occurs
after a few-hour storage in a container or bottle, or its distinctive smell, simply don not
consume it. In settlements where the springs are being used, people of all ages and
professions are happy to fill their bottles.
Mineral waters used to bear much more importance than they do today; they were mostly
used for drinking, women often used them for cooking, washing, watering the plants and
animals. The Ščavnica Valley housed mainly farming population in the past and in those
days the springs were literally interconnected with everyday life, as all farmers clenched
their thirst with it, and it was brought to the fields by children. It is used also today: on the
fields, in fire brigade operations, domestic chores, but to a lesser degree. Some dislike the
taste, others the colouring after a few hour storage, some even doubt its quality and
medicinal properties. Mass consumption of bought bottled mineral water thus greatly
overshadows the usage of natural mineral springs, if the abandoned springs are not
restored, they will in time become forgotten (Leljak and Ujtr mineral water).
The Ivanjševska mineral water spring used to be most widely used, as the water was filled
for sale even prior to World War 1. Even today the house, in the cellar of which the
mineral water was filled, is standing; the bottled were then sold in Murska Sobota and also
Gradec. The owner of the bottler was an entrepreneur Kirbiš, who had great plans for the
spring: he wanted to build a health spa around the spring but the WW1 disabled the plans.
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The archeological finds at the spring testify that also the Očeslavska mineral water had
been used in the past.
Today the spring bears the consequences of the regulations of the reka Ščavnica, and
because of irrigation and drainage and consequential drying up of ground water the spring
water in drought conditions does not flow.
The springs have been up to now used only by the local inhabitants and touristically visited
for their inclusion in the touristic trails. In case of formation and establishment of
educational paths in the future, the local wells would undoubtedly gain the importance and
frequency of visits. In this manner the mineral springs would not only be visited and tasted,
but would also provide an educational opportunity on the springs and the entire
surrounding region.
As the natural resources on the area dealt with are given, they could be also commercially
marketed. Regarding the flow, Ivanjševska spring water would be most suitable for such
account.
No special interest is being shown at this point for the research and quality monitoring of
the local mineral springs mentioned. The Gornja Radgona Business-development Agency
(PORA) has documented the springs, specified the exact locations and made a touristic
map showing the location of the springs. PORA assembled some basic information on
individual springs and in 2005 introduced a brochure The Walk Among the Springs of Life
(Med vrelci življenja). The brochure was published in Slovene and foreign languages, but
the latter was soon out of stock.
Until 2006 there was no chemical or mineralogical analysis for these springs, with the
exception of Ivanjševska spring water, for which Radenska Plc. Radenci conducted one in
1980. Accuracy of the 2006 measured data can also be questionable as they were acquired
by primary school pupils (although they could be considered authentic, since the pupils
were supervised by their mentors). As no other analyses were carried out, we cannot
compare the data for different periods and estimate the changes that might or might not
have occurred in the structure of the mineral water.
The findings I found on the local mineral springs are slightly different than what I had
anticipated. Due to some non-existing data on particular springs, I was not able to get the
answers to all the questions raised in the beginning. On the basis of mineral water spring
analyses and data on their depths I presupposed to answer the following questions: whether
different mineral waters surface from the same water-bearing beds or not; from which
depths and how many water-bearing zones the waters emerge; why the water analyses
showed different/the same mineralogical structure; if and how the agriculture influences
the water quality; do the users take into consideration the existing water analyses; how do
they react when informed the quality is poor; how the water quality varies in a given time
period…
The answers to these questions can more or less be only assumed or presumed.
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