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NESKLADJA V REGIONALNEM RAZVOJU OBČINE SLOVENSKA
BISTRICA
Izvleček:
V diplomskem delu so predstavljene poglavitne razlike v regionalnem razvoju ozemlja
občine Slovenska Bistrica. Obravnavano ozemlje je s pokrajinsko-ekološkega vidika
zelo pestro. Na eni strani obsega razgiban gorski svet Pohorja, Bočkega pogorja in
hribovitih Zahodnih ali gozdnatih Haloz, na drugi strani pa gričevnate Podpohorske in
Dravinjske gorice s Savinskim ter ravno poplavno ravnico reke Dravinje in skrajno
jugozahodni del ravnega Dravskega polja. Naravnogeografska pestrost sama po sebi
pogojuje različen družbenogeografski razvoj. Tako so v občini obsežna demografsko
ogrožena območja oz. območja, ki zaostajajo v razvoju, pa tudi razvojno trdna in
napredujoča območja. O koncentraciji prebivalstva, gospodarske in socialne
infrastrukture je moč govoriti v samem občinskem središču, tj. mestu Slovenska
Bistrica, v manjši meri v naseljih Poljčane in Pragersko in v naseljih neposredno ob
magistralni cesti Maribor–Slovenska Bistrica–Celje, ob kateri najbolj napreduje Zgornja
Polskava.
Omenjena naselja, predvsem intenzivno ravno mesto Slovenska Bistrica, se prostorsko
širijo zaradi stanovanjske gradnje in gradnje trgovskih, obrtnih in proizvodnih objektov.
Zaradi depopulacije in deagrarizacije svojo podobo spreminjajo tudi številna majhna
podeželska naselja in celotna kulturna pokrajina.
Ključne besede: regionalna geografija, regionalna razvojna politika, občina Slovenska
Bistrica, Bistriško Pohorje, Podpohorske gorice, Dravinjske gorice s Savinskim, Boč,
Zahodne Haloze
DISPARITIES
IN
THE
REGIONAL
DEVELOPMENT
OF
THE
MUNICIPALITY OF SLOVENSKA BISTRICA
Abstract:
In my diploma paper, I presented the main differences in the regional development of
the municipality of Slovenska Bistrica. The dealt with territory is very diverse in
regional and environmental aspect. On one side, there is a diverse mountainous area of
Pohorje, Bočko pogorje, hilly Western Haloze or Gozdnate (forested) Haloze, and there
are hilly Podpohorske and Dravinjske gorice with Savinsko and a flooding flat land of
the river Dravinja and the outmost south-western part of flat Dravsko polje on the other
side. This geographical diversity in itself conditions different socio-geographical
development. Therefore, there are huge demographically deprived areas and areas
falling behind development respectively, as well as developmentally stable and
progressive areas in the municipality. The very municipal centre, that is the town of
Slovenska Bistrica, represents a concentration of population, economic and social
infrastructure; Poljčane and Pragersko, as well as settlements directly along the main
road Maribor – Slovenska Bistrica – Celje, where the settlement Zgornja Polskava is
making the most progress, fall a bit behind.
The mentioned settlements, the most intensively the town of Slovenska Bistrica, are
expanding due to house building, as well as due to the building of trade and production
facilities. And on the other side, numerous small countryside settlements and the entire
cultural landscape are changing their image due to depopulation and de-agrarization.
Key words: regional geography, regional developmental policy, the municipality of
Slovenska Bistrica, Bistriško Pohorje, Podpohorske gorice, Dravinjske gorice s
Savinskim, Boč, Western Haloze
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1 UVOD
1.1

NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Namen diplomskega dela je prikazati in analizirati obstoječe stanje razvoja v občini
Slovenska Bistrica s poudarkom na neskladjih v regionalnem razvoju. Slednjih lahko na
obsežnem ozemlju stika Pohorja s Podpohorskimi goricami, Dravskega polja in
Dravinjskih goric s Savinskim in Bočem ter na ozemlju Zahodnih Haloz pričakujemo
kar nekaj.
V prvem delu diplomske naloge so predstavljene poglavitne pokrajinsko-ekološke
enote, ki jih najdemo na ozemlju občine Slovenska Bistrica. Predstavitev njihovih
najpomembnejših naravnogeografskih značilnosti že nakazuje možen neenoten
gospodarski in socialni razvoj in s tem pogojene razlike v regionalnem razvoju. Zaradi
naravnih danosti ter dosedanjega družbenogeografskega razvoja posamezni deli občine
uživajo prednosti, drugi pa so zapostavljeni oz. njihov razvoj stagnira ali celo nazaduje.
Razgibani, hribovski in gričevnati deli občine na obrobju občinskega ozemlja so redkeje
poseljeni, prometno težje dostopni, z neugodnimi družbenogeografskimi procesi.
Lega med dvema večjima slovenskima središčema, tj. med Mariborom in Celjem, ter
dobra cestna in železniška povezava z njima sta prispevali k temu, da na ozemlju občine
Slovenska Bistrica najbolj napreduje občinsko središče, mesto Slovenska Bistrica, in da
sta se deagrarizacija in industrializacija uveljavili prej kot na primer v bližnjih Halozah
in Slovenskih goricah. Že omenjeni središči sta skupaj z občinskim središčem pritegnili
namestitev poslovnih subjektov in s tem tudi prebivalstvo okoliških pokrajin. Slednje se
je v omenjena središča bodisi preselilo bodisi tja dnevno migrira in je prišlo le do
njegove socialno-ekonomske transformacije.
V drugem delu naloge so predstavljene poglavitne značilnosti slovenske, zadnja tri leta
tudi evropske politike regionalnega razvoja skupaj z ustrezno zakonodajo. Predstavljeno
je tudi, kakšno stanje na tem področju je izkazovalo oz. izkazuje ozemlje obravnavane
občine. Sledi demografski razvoj na ozemlju občine Slovenska Bistrica, iz česar lahko
razberemo sicer za vso slovensko podeželje značilne razvojne težnje v zadnjih
petdesetih letih. K slovenskemu podeželju sodi večinski del ozemlja občine Slovenska
Bistrica, iz katerega izstopa le občinsko središče. Slednje je ne le upravno, temveč tudi
ekonomsko središče občine in glavno jedro zaposlitve za tukajšnje prebivalstvo. Število
prebivalcev se na celotnem obravnavanem ozemlju sicer povečuje, vendar je to
posledica selitve prebivalstva v občinsko središče in v naselja ob cesti Maribor–Celje
ter ob cesti Slovenska Bistrica–Rogaška Slatina s središčem v Poljčanah. V številnih
naseljih na pohorskih grebenih, v Halozah, Dravinjski dolini ter v dobrem delu
Dravinjskih goric pa se že nekaj desetletij število prebivalstva vztrajno zmanjšuje.
Posledice tega se že kažejo tudi v manjšem številu otrok v vrtcih in osnovnih šolah.
Sledi prikaz s terenskim delom ugotovljenega stanja v naseljih Kalše, Trnovec pri
Slovenski Bistrici in Brezje pri Poljčanah, iz katerega je razvidna za tamkajšnje ozemlje
značilna podoba. Družbenogeografske razmere so namreč vidne v rasti in strukturi
naselij, tudi v različnih pokrajinskih tipih. Število prebivalcev teh naselij se vztrajno
zmanjšuje, mlado prebivalstvo se odseljuje ali ostane na domačiji, vendar se ne ukvarja
več z obdelovanjem zemlje, razen le še na najboljših kosih zemlje. Aktivni so v bližnjih
zaposlitvenih središčih, zlasti v Slovenski Bistrici. Domači dom spreminja svojo
7

BABŠEK, S. Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
______________________________________________________________________
podobo: tipičnih kmečkih hiš skoraj več ne najdemo, če pa jih, so v zelo slabem stanju
in nujno potrebne obnove. Nadomestni objekti, zlasti hiše v arhitekturnem smislu s
kmečkim domom nimajo dosti skupnega. Gospodarski objekti so adaptirani, na njih so
marsikje vidne sledi postopne adaptacije. Dvorišča so pogosto neutrjena. Glavne ceste
skozi naselje so večinoma asfaltirane. Na najlepših legah najdemo lepe nove hiše ali
počitniške hišice. Zemljišče je še obdelano, vendar je na mnogih mestih opazno
zaraščanje, gozdni rob se več ne čisti, površine, ki so jih pred leti še orali, so sedaj pod
travo, zlasti na večjih strminah.
V zadnjem delu naloge so prikazane ekonomske značilnosti obravnavane občine;
poudarek je na zaposlenosti, zaposlitvenih središčih in poglavitnih gospodarskih
panogah.
1.2

METODOLOGIJA

Pri izdelavi diplomskega dela sem pregledovala in študirala obstoječo geografsko in
drugo literaturo, ki obravnava ozemlje občine Slovenska Bistrica, ter pregledovala
najrazličnejše vire, zlasti statistične podatke za obravnavano ozemlje. Na terenu sem
opazovala, ugotavljala in nato kartirala obstoječe stanje, in sicer v naseljih Kalše,
Trnovec pri Slovenski Bistrici in Brezje pri Poljčanah. Podatke sem zbirala na različnih
institucijah, kot so Občina in Upravna enota Slovenska Bistrica, Geodetska uprava –
centrala v Ljubljani in izpostava v Slovenski Bistrici, Kmetijskopospeševalna služba v
Slovenski Bistrici, Območna obrtna zbornica Slovenska Bistrica, Davčni urad –
izpostava Slovenska Bistrica, vrtci in osnovne šole ter srednja šola v občini Slovenska
Bistrica itd. Pri izdelavi kart so mi pomagali geodeti podjetja Geofoto.
1.3

LITERATURA

Občina Slovenska Bistrica je ena tistih občin, ki se ponaša z zbornikom občine. Zbornik
je izšel v dveh knjigah, in sicer I. del s 591 stranmi je izšel leta 1982, II. del s 522
stranmi pa leta 1990. Tako je na enem mestu strnjena obsežna etnološka, zgodovinska,
literarna, ekonomska in geografska vsebina o ozemlju občine Slovenska Bistrica. Pri
izdelavi diplomskega dela sem uporabila podatke iz opisa naravnogeografskih
značilnosti ozemlja ter delno podatke o demografskem razvoju občine. Uporabila sem
podatke o gibanju števila prebivalcev po naseljih občine do leta 1981, ki jih je zbral
bistriški geograf Štajnbaher (1990).
O Dravinjskih goricah s Savinskim in o Podpohorskih goricah, ki v večjem delu ležijo
ravno na ozemlju občine Slovenska Bistrica, je pisal Bračič (1985). Slednji je
obravnaval tudi Haloze (1982), katerih manjši zahodni del se prav tako nahaja na
ozemlju obravnavane občine. Naravnogeografski opisi so uporabni, podatki o
družbenogeografskih značilnostih pa zaradi starejših letnikov niso več aktualni. Enako
velja za diplomsko delo Curka (1968), tema katerega je bilo tudi ozemlje občine
Slovenska Bistrica. Aktualnejše je diplomsko delo Germove (1999), v katerem je
obravnavan proces suburbanizacije v okolici mesta Slovenska Bistrica in povzetek
katerega je bil v obliki članka objavljen v Geografskem vestniku. Enako velja za
diplomsko delo Herganove (1995), v katerem se obravnava mesto Slovenska Bistrica z
urbanističnega vidika, in za diplomsko delo Ačkove (2001), v katerem se obravnava
socialna-geografska problematika Bistriškega Pohorja do leta 1991.
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O turističnih kmetijah in vinotočih oziroma o problematiki dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah na območju občine Slovenska Bistrica je pisala Peršolja Hohnec (1996). Njena
knjiga je nastala na osnovi diplomskega dela, ki ga je napisala pri študiju etnologije na
ljubljanski Filozofski fakulteti, zato je v ospredju etnološki vidik obravnavane
problematike.
2 LEGA IN OBSEG OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
2.1

LEGA

Občina Slovenska Bistrica leži v severovzhodni Sloveniji. Meji na občine Lovrenc na
Pohorju, Ruše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Kidričevo, Majšperk, Rogaška Slatina,
Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Oplotnica in Zreče. Je del t. i. Podravske
mezoregije, in sicer Slovenjebistriška mikroregija sodi k širšemu vplivnemu območju
Maribora. Vrišerjeva (1990) ekonomskogeografska regionalizacija Slovenije deli
Slovenjebistriško mikroregijo na dve temeljni ekonomskogeografski regiji: Dravinjske
gorice (del) s Čreti in Srednja Dravinjska dolina s središčem v Poljčanah.
2.2

OBSEG

Občina obsega južna pobočja Pohorja s podpohorskim gričevjem, del Dravinjskih goric
s terciarnim slemenom Savinsko, široko dolino Dravinje, velik zahodni del gozdnatih
Haloz do najvišjih slemen z Bočem ter pretežno mokrotna Čreta na jugozahodnem delu
Dravskega polja.
Občinska meja poteka po vzhodnem Pohorju zahodno od Rogle (1517 m), severno od
Peska (1423 m), preko višinskih močvirij proti vzhodu do Žigartovega vrha (1347 m) in
Sadovca (1321 m), od tu se začne spuščati proti jugovzhodu od Areha preko
Bedenikovega vrha (920 m) v dolino Polskave in vzhodno od kraja Zgornja Polskava
doseže nižino. V nižinskem svetu poteka meja vzhodno od Pragerskega po močvirni
ravnini Polskave in Bistrice oz. Ložnice s pritoki. Severno od Mostečnega občinska
meja zavije na gričevje in poteka do Koritnega, sledi obrat proti jugu do Velike Kope
(675 m). Na jugu poteka meja po slemenih Plešivca (820 m) in Boča (978 m), mimo
Zbelovske gore (615 m), na zahodu pa po dolini Ličnice na Zgornje Grušovje. Ostali del
zahodne občinske meje je od leta 1998 na račun občine Oplotnica precej pomaknjen
proti vzhodu in poteka od Zgornjega Grušovja do Okoške gore, naprej čez Zlogono vas,
Cezlak, Lukanjo in se severno od Peska zaključi.
Po velikosti je občina Slovenska Bistrica srednje velika in zajema 109 naselij. Z
ustanovitvijo občine Oplotnica v letu 1998 je izgubila 21 naselij in njena površina se je
zmanjšala za 34,63 km2, tako da danes meri 333,37 km2 (ob ustanovitvi l. 1958 je
merila 369 km2), kar je 1,64 % slovenskega ozemlja. Na njenem ozemlju prebiva
29.544 prebivalcev, njeno središče pa je srednje veliko mesto Slovenska Bistrica. Ob
občinskem središču so najvažnejša naselja v občini: Poljčane, Zgornja Polskava,
Pragersko in Spodnja Polskava.
Občina je prometno dobro dostopna. Čez osrednji del občinskega ozemlja poteka
magistralna cesta Maribor–Celje, ki je od leta 1978 zaradi novozgrajene in bolj ali manj
vzporedno potekajoče avtoceste A 1 Hoče–Arja vas (danes Maribor–Vransko oz.
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Ljubljana) precej razbremenjena. Na magistralno cesto se ponekod bolj, drugod manj
enakomerno priključujejo regionalne in lokalne ceste, med katerimi so pomembnejše:1
* Spodnja Ložnica–Oplotnica,
* Slovenska Bistrica–Poljčane–Podplat in Mestinje–Bistrica ob Sotli–
Čatež ob Savi (67,665 km) ter
* Slovenska Bistrica–Hajdina–Ptuj–Ormož–Središče ob Dravi in Ormož
(meja HR) (59,170 km).
Občino prečka dvotirna železniška proga Maribor–Zidani Most s tremi postajami na
občinskem ozemlju: Pragersko, Slovenska Bistrica in Poljčane. V Pragerskem se odcepi
enotirna železniška proga Pragersko–Ptuj–Ormož.
3 POKRAJINSKO-EKOLOŠKE ENOTE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Ozemlje občine Slovenska Bistrica predstavlja zahodni rob subpanonske Slovenije. V
zahodnem delu širšega območja subpanonske značilnosti prehajajo v subalpske
(Pohorje), kar se odraža v reliefnih, geoloških, podnebnih, vegetacijskih in
kulturnogeografskih značilnostih. V svojih mejah zajema jugovzhodni del Pohorja s
Podpohorskimi goricami in del Bočkega pogorja, nadalje obsega razgiban svet
Dravinjskih goric s Savinskim, gozdnate Haloze, raven in poplaven svet dolin Dravinje
in Ložnice ter še nizki svet, ki predstavlja skrajni jugozahodni del Dravskega polja.
Najvišja vzpetina v občini je obrobna Rogla s 1517 m nadmorske višine, najnižje mesto
pa se nahaja pri kraju Stopno pri Makolah in ima nadmorsko višino 240 m.
Občinsko ozemlje lahko razdelimo na naslednje pokrajinsko-ekološke enote:
- Bistriško Pohorje,
- Podpohorske gorice,
- Dravinjske gorice s Savinskim,
- dolina Dravinje,
- Bočko pogorje,
- Zahodne ali Gozdnate Haloze in
- Dravsko polje.
Kriteriji za takšno delitev so relief, ki je že na prvi pogled najopaznejši kriterij, in z njim
povezana kamninska zgradba, pedološke in vegetacijske razmere, podnebne in
hidrografske značilnosti ter poselitev.
Osnovne značilnosti pokrajinsko-ekoloških enot so povzete po delu Slovenija: pokrajine
in ljudje (1999).

1

Podatki so iz Uredbe o kategorizaciji državnih cest, ki je bila objavljena v UL RS št. 33/1998. UL RS št.
8/99 pa prinaša Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica.
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Slika 1: Stik Pohorja oz. Podpohorskih goric z Dravskim poljem. V ozadju Dravinjske
gorice, Haloze in Donačka gora

(Foto: Babšek, 2006)
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Karta 1: Pokrajinsko-ekološke enote na ozemlju občine Slovenska Bistrica
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3.1

BISTRIŠKO POHORJE

3.1.1 Geološka zgradba, relief in vodovje
Bistriško Pohorje je le jugovzhodni del gorskega masiva Pohorje, ki se razprostira med
dolino Drave na severu, Vitanjskim podoljem na jugu, Dravskim poljem in
Dravinjskimi goricami na vzhodu ter Mislinjsko dolino na zahodu. Pohorje kot del
Vzhodnih Alp je v glavnem zgrajeno iz metamorfnih kamnin, ki jih prekrivajo permske,
triasne, kredne in miocenske usedline ter kvartarni nanosi. Tako na Pohorju najdemo
gnajs, eklogit, amfibiolit, blestnik ter filit. Zelo znan je pohorski tonalit oz. granodiorit.
Pri Cezlaku je nahajališče čizlakita, marmor, ki je nastal z metamorfozo apnenca, pa
najdemo na več mestih tudi na Bistriškem Pohorju: v Zgornji Novi vasi, pri Šentovcu in
nad Zgornjo Polskavo.
Razčlenjenost Bistriškega Pohorja je slaba. Najvišji je severozahodni del, ki ima značaj
visoke planote in leži na nadmorski višini 1230 do 1330 metrov. Razprostira se med
Planiko, Roglo, Klopnim, Žigartovim in Velikim vrhom. Površje planote so potoki s
svojimi plitvimi in širokimi grapami razrezali v valovito zemljišče s posameznimi
vmesnimi višjimi vrhovi in slemeni. Najvišja med njimi sta 1345 m visoki Žigartov vrh
in 1347 m visoki Veliki vrh. Na mnogih mestih planote spričo počasnega strmca
potokov in zastajanja vode naletimo na šotna barja, manjša mokrotna zemljišča. Tukaj,
na nadmorski višini 1171 m, se nahaja tudi Črno jezero. Slednje je antropogenega
nastanka, saj so v prejšnjem stoletju vodo potoka Črnava zajezili za potrebe spravljanja
lesa v dolino. Danes sodi jezero med najlepše dele Bistriškega Pohorja in skupaj z
okolico in močvirsko favno predstavlja naravni rezervat.
Pobočje Bistriškega Pohorja se od planote postopno spušča na vzhod in jugovzhod v
valovitih terasah in ploščatih hrbtih. Ti so prisotni zlasti na nadmorski višini 700–1030
m. Tukaj so že prva naselja, zato obdelovalne površine že redčijo gozdne površine.
Večji in izrazitejši terasi sta dve: prva na nadmorski višini 930–1030 m in druga,
nekoliko nižja, na nadmorski višini 750–800 m. Slednja je izrazita predvsem okrog
Šmartnega na Pohorju (780 m n. v.), ki je gospodarsko in kulturno središče Bistriškega
Pohorja. Tudi nižje od omenjenih teras se pobočje Pohorja postopno spušča z vmesnimi,
ponekod širšimi planjami, drugod ožjimi terasami. Pas na nadmorski višini 520–550 m
je že gosteje poseljen in nižje prehaja v vinogradniški del, imenovan Podpohorske
gorice.
Zaradi geološke strukture pohorskega masiva prevladujejo kopasti in zaobljeni vrhovi,
preperinska plast je debela. Zato so za pohorske potoke, ki imajo v zgornjem delu zelo
tesne struge, značilne neenakomerna vodnatost in neugodne razmere med nizkimi,
srednjimi in visokimi vodami. Ob deževju potoki hitro in močno narastejo, zato
hudourniška voda z veliko hitrostjo teče in odnaša s sabo nesprijet material, kar še
dodatno prispeva k poplavam na ravnem svetu Dravskega polja, kjer je padec sicer
minimalen. Poplave povzročajo zamočvirjenost zemljišča, posebno v Čretih ter v dolini
ob Bistrici in Ložnici. Večji potoki Bistriškega Pohorja so: Bistrica, Ložnica, Devina,
Polskava. Pohorski potoki imajo visoko vodo v pomladanskih mesecih in jeseni.
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3.1.2 Podnebje
Za Pohorje je značilno prehodno celinsko podnebje . Srednja januarska povprečna
temperatura se giblje med – 1 in – 5 °C, julija pa med 10 in 20 °C. Jesen je zaradi
omiljenih oceanskih podnebnih vplivov vselej toplejša od pomladi.
Reliefne razmere močno vplivajo na podnebje. Za zaprte doline in kotline je v zimskem
času značilen toplotni obrat. Vrhnji del Pohorja ima tako pogosto toplejše vreme kot
nizko Dravsko polje (Naravni park Pohorje, 1993). Pohorski dvor ima srednji
temperaturni minimum – 6,2 °C, Maribor pa – 7,0 °C. Občutno manjša temperaturna
razlika pa je na območju jugovzhodnega Pohorja. Tako ima Pragersko povprečno
januarsko temperaturo – 2 °C, na Pohorju pa je na višini 700 m – 1,8 °C.
Glavnina padavin (dobra tretjina) pade v poletnih mesecih, drugi višek padavin na
Pohorju je v novembru. Območje Mariborskega Pohorja do nadmorske višine 700–800
m prejema letno 1000–1200 mm padavin, najvišji predeli pa od 1300 do preko 1600
mm padavin. Podobne padavinske razmere veljajo za del masiva na ozemlju občine
Slovenska Bistrica.
Sklenjena snežna meja traja na vrhu Pohorja približno pet mesecev, z nižanjem
nadmorske višine in proti vzhodu pa se dolžina sklenjene snežne meje naglo krajša in
traja mesec in pol oz. dva meseca.
Število dni z meglo, ki se običajno pojavlja v jutranjih urah, je na različnih delih
Pohorja različno: področje Maribora ima v povprečju 43,5 meglenih dni, Šmartno na
Pohorju 45,7, Radlje pa kar 112. Število meglenih dni je na vrhnjih delih Pohorja
manjše kot v dolinskih legah, ki jih pogosto prizadenejo še slane. Megle je največ v
jesenskih in zimskih mesecih.
Lokalni podnebni dejavniki, zlasti relief, pogojujejo veter. Področje Mariborskega
Pohorja obvladujejo pobočni in dolinski vetrovi s spuščanjem zraka ob pobočjih in
dolinah v nočnem času ter z dvigovanjem ob pobočjih in po dolinah v času intenzivnega
segrevanja osončenih predelov. Največja hitrost vetra, ki se pojavlja pretežno v toplem
delu leta pri prehodu hladnih front, je okoli 120 km/h.
Vegetacijska doba je na vrhu Pohorja, na višini okoli 1500 m, dober mesec, v kotlinah
in proti vzhodu pa se zaradi ugodnih panonskih podnebnih vplivov podaljša tudi na pet
do šest mesecev (od aprila do konca oktobra).
3.1.3 Prst in rastje
Za Pohorje (Naravni park Pohorje, 1993) je značilna prevlada prsti na nekarbonatnih
kamninah. Na večjih strminah se pojavlja ranker (najmlajša in najplitvejša prst).
Nekoliko pogosteje se pojavlja različica rankerja, in sicer rjavi ranker z večjo globino,
vendar s primanjkljajem kalcija in magnezija. V večjem obsegu je zastopan pravi
podzol, ki je prisoten na planotastih delih Pohorja, kjer je površinsko odtekanje vode
zmanjšano. Zaraščajo jih naravni smrekovi in jelovi gozdovi ter nasadi smreke. V
približno enakem obsegu se pojavljajo še rjave podzolaste prsti, ki so kot pravi podzol
izključno gozdne prsti in jih naseljujejo pretežno čisti smrekovi in mešani gozdovi s
prevladujočim deležem iglavcev.
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Najbolj razširjene so na Pohorju kisle rjave prsti. Zavzemajo pretežno zmerne do strme
lege do 1000 m nadmorske višine. Na severnih legah jih naseljujejo zlasti kisli in
zmerno kisli bukovi gozdovi (s primesjo jelke), čisti jelovi in mešani gozdovi, na južnih
legah pa bukovi gozdovi s primesjo gradna, domačega kostanja in rdečega bora ter
nasadi smreke in rdečega bora. Na južnem in jugovzhodnem delu Pohorja so velike
površine teh prsti namenjene kmetijski proizvodnji. Prevladujejo travniki in pašniki. Na
zamočvirjenih predelih so se razvile barjanske prsti.
Geografski prostor Pohorja obsega približno 84000 ha površin, od tega je 70 % ali
59000 ha gozdov. 11000 ha gozdnih površin Pohorja leži na ozemlju občine Slovenska
Bistrica. Gozdnatost v tem delu Pohorja je kar 72-odstotna. Prevladuje lesnoproizvodna
vloga gozda, prisotne pa so še nekatere druge vloge:
– 542 ha s poudarjeno hidrološko vlogo,
– 473 ha s poudarjeno turistično vlogo,
– 74 ha s poudarjeno trajno varovalno vlogo,
– 43 ha s poudarjeno estetsko vlogo in
– 28 ha s poudarjeno raziskovalno vlogo.
Pohorski gozdovi v občini Slovenska Bistrica so razvrščeni v različne gospodarske
razrede. Ti so prikazani v naslednji preglednici.
Preglednica 1: Gospodarski razredi gozdov v občini Slovenska Bistrica
(Vir: Zagorac, 1998.)
Gospodarski razred
Delež
v %
Gozdovi gradna in gabra na kislih tleh
1,9
Nižinski bukovi gozdovi na zmerno kislih tleh
3,3
Borovi gozdovi
2,9
Gozdovi smreke, bora z listavci
28,5
Visokogorska barja na silikatih
8,5
Gorski bukovi gozdovi na slabših rastiščih
2,7
Gozdovi bukve, smreke in jelke
15,4
Pretežno jelovi gozdovi na boljših rastiščih
3,4
Pretežno jelovi gozdovi na slabših rastiščih
7,3
Visokogorski smrekovi gozdovi
4,5
Nasadi smreke v višinskem pasu
19,3
Pohorska barja
0,7
Krajinski parki
0,3
Gozdni rezervati
0,4
Raziskovalni objekti
0,9
Medtem ko so najvišji deli Pohorja občine Slovenska Bistrica pokriti z gozdovi, se nižje
od nadmorske višine 1100 m, zlasti pa od 1000 m navzdol, med gozdnimi površinami
vse bolj pojavljajo obdelovalne površine.
3.1.4 Poselitev
Arheološke najdbe pričajo o poselitvi Pohorja že v bronasti dobi in tudi v času Keltov in
Rimljanov. Poselitev slednjih je segala vse do pliocenskih teras na višini 800 m,
medtem ko so njihove poti vodile vse do vrhov in planot Pohorja. Jantarska pot med
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Baltikom in Sredozemljem je Pohorje obšla na jugovzhodni strani, na južni strani
Pohorja, po Vitanjsko-Doliškem podolju, pa je potekala pot, ki je povezovala Panonsko
in Celovško kotlino. Rimljani so pohorski marmor lomili na več mestih in ga uporabljali
za izdelavo nagrobnikov in sarkofagov.
Predniki Slovencev so sprva kolonizirali pohorsko vznožje, po 13. stol. pa je nižinski
kolonizaciji Slovanov sledila še višinska. Konec 13. stol. so se v urbarjih omenjala že
vsa naselja na Bistriškem Pohorju, tudi najvišje ležeča Bojtina in Smrečno. Sicer je
poselitev Pohorja tesno povezana s steklarstvom (glažute), gozdarstvom in
fužinarstvom, ki je vse do srede 19. stol. še cvetelo. Privabljalo je priseljence tudi iz
sosednjih pokrajin.
Zgornja meja agrarne poselitve na Pohorju je do višine 1260 m, na vzhodnem delu do
1000 m. Poselitev Pohorja je v obliki razloženih naselij in samotnih kmetij. Slednje
imajo dom v gruči pogosto obdan z leseno ograjo, zemljišče pa je v obliki celka.
Strnjena naselja, tj. gručaste vasi, najdemo le na večjih uravnavah (Skomarje, Šmartno
na Pohorju).
Pohorska hiša ali hram je pritlična, prostorna, s črno kuhinjo brez dimnika, s strmo, z
lesenimi skodlami pokrito streho. Hiše večjih posestnikov so bile delno zidane, delno
lesene, hiše manjših posestnikov, cimprače, pa iz lesenih brun, med katere so polagali
mah, blato. Hišo je obdajalo več gospodarskih poslopij.2 Glavno gospodarsko poslopje
je bilo zidano in v dveh etažah. V pritličju so bili prostor za živino, klet, preša, v
nadstropju pa senik in po potrebi prostor za spravilo žita.
Tipične pohorske hiše danes skorajda ne najdemo več. V glavnem so propadle ali pa so
predelane v funkcionalnejšo obliko. Nova zazidava na Pohorju s staro pohorsko
arhitekturo žal nima skoraj nič skupnega.
3.2

PODPOHORSKE GORICE

3.2.1 Geološka zgradba, relief in vodovje
Pohorje na južnem in jugovzhodnem robu (med Dravinjo na Z in Polskavo na V)
obroblja pas vinorodnih goric, t. i. Podpohorske gorice. Vlečejo se od Ogljenšaka, preko
Gabrnika, Ritoznoja, Kovače vasi, Zgornje Bistrice, Visol, Zgornje Ložnice, Tinjske
gore, Malega Tinja, Gladomesa (ves ta pas je na ozemlju občine Slovenska Bistrica) ter
Zlogane Gore, Okoške Gore, Oplotnice in Brezja pri Oplotnici (slednja naselja sodijo v
občino Oplotnica).3 Tukaj se je spričo nižjih nadmorskih višin (med 300 in 500 m n. v.),
manj strmih pobočij in prisojne ekspozicije terena razvilo vinogradništvo in sadjarstvo.4
2

Ob kmečki hiši so bili zidan hlev oziroma »štala«, lesena kašča, žaga.
Bračič (1985) je v svoji družbenogeografski študiji o najzahodnejšem goriškem svetu Nizkega
slovenskega Podravja Podpohorske gorice obravnaval skupaj z Dravinjskimi goricami in Savinskim. Pri
omejitvi Podpohorskih goric se je naslonil na Ilešiča oziroma Belca, ki sta o Podpohorskih goricah kot
samostojni pokrajinski enoti govorila samo v okviru rajonizacije vinogradniških pokrajin. Pri tem je bil
delež vinograda skupaj z nadmorsko višino in splošnim izgledom pokrajine odločujoči kriterij.
Bračič Bukovca ni prištel k Podpohorskim goricam, vendar bi ta po mojem mnenju glede na nadmorsko
višino, obliko terena in delež površin pod sadovnjaki (14,18 %) in vinogradi (5,17 %) tudi sodil v ta
okvir.
4
Zemljiški kataster za KO Podpohorskih goric izkazuje naslednjo rabo tal (Vrsta rabe …, 2005):
3
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Prav delež vinogradniških in sadjarskih površin je bil prvi kriterij za ločevanje
Podpohorskih goric od Pohorja in Dravinjskih goric.
Pohorski masiv z jedrom v tonalitu, prekrit z močno spremenjenimi metamorfnimi
kamninami in z v tem delu prevladujočimi gnajsom, blestnikom in pliocensko
kongerijsko glino, kljub tektonskemu prelomu sorazmerno položno prehaja v
Dravinjske gorice na eni strani in v raven svet Dravskega polja na drugi. Pohorski
potoki Oplotnica, Ložnica, Bistrica, Devina in Polskava so v pobočja zarezali ozke
doline z rečnimi naplavinami. Celotne Podpohorske gorice odvodnjava reka Dravinja s
svojimi levimi, pohorskimi, pritoki.
3.2.2 Podnebje
Za razvoj vinogradništva in sadjarstva je pomemben pojav t. i. termalnega pasu, kar je
pomembno zlasti v vegetacijski dobi. Po dolinah in nižinah se zadržuje hladen zrak,
pojav zmrzali je pogost, medtem ko se nekoliko višja južna in jugovzhodna pobočja
kopajo v soncu. Temperatura zraka je v pasu med 300 in 500 m n. v. nekoliko višja kot
v nižjih legah in pogostost zmrzali je zmanjšana. To je pomembno zlasti pozno
spomladi in zgodaj jeseni. Pozna spomladanska slana, lahko že pri 0,0 °C, prizadene
cvetove na sadnem drevju in pri 0,7 °C osmodi vršičke na trti, kar ima lahko
katastrofalne posledice na letini (Bračič, 1985). Sadno drevje je prizadeto zaradi
pomladanske slane zlasti v tistih letih, ko nastopi zgodnja pomlad z visokimi
temperaturami zraka, zato drevje zgodaj požene in začne cveteti, nato pa z vdorom
hladnih zračnih mas nastopijo nizke temperature in zmrzal. Zgodnja jesenska slana
prepreči dozorenje grozdja ter je vzrok za njegovo nizko sladkost in s tem posledično
slabšo kakovost vina.
Za razvoj vinogradništva in sadjarstva so pomembne tudi svetlobne razmere, saj sta od
količine in intenzitete sončnega obsevanja odvisna začetek in potek cvetenja in zorenja.
Južne in jugovzhodne ekspozicije in zadostna nadmorska višina v Podpohorskih goricah
- KO Bukovec: njive 12,26 %, sadovnjaki 14,18 %, vinogradi 5,17 %, travniki 16,83 %, pašniki 3,53 % in
gozd 42,10 %;
- KO Ogljenšak: njive 9,91 %, sadovnjaki 12,10 %, vinogradi 3,52 %, travniki 25,50 %, pašniki 8,93 % in
gozd 35,23 %;
- KO Gabrnik: njive 10,21 %, sadovnjaki 12,76 %, vinogradi 6,49 %, travniki 27,29 %, pašniki 3,67 % in
gozd 33,02 %;
- KO Ritoznoj: njive 6,64 %, sadovnjaki 8,12 %, vinogradi 48,69 %, travniki 7,27 %, pašniki 3,85 % in
gozd 21,57 %;
- KO Kovača vas: njive 9,50 %, sadovnjaki 7,11 %, vinogradi 15,96 %, travniki 17,79 %, pašniki 2,52 %
in gozd 42,72 %;
- KO Zgornja Bistrica: njive 6,97 %, sadovnjaki 5,77 %, vinogradi 2,89 %, travniki 21,47 %, pašniki 2,57
% in gozd 54,84 %;
- KO Visole: njive 6,33 %, sadovnjaki 8,36 %, vinogradi 12,17 %, travniki 19,57 %, pašniki 6,90 % in
gozd 39,35 %;
- KO Zgornja Ložnica: njive 11,29 %, sadovnjaki 8,03 %, vinogradi 0,50 %, travniki 31,82 %, pašniki
2,64 % in gozd 38,95 %;
- KO Gladomes: njive 16,90 %, sadovnjaki 8,43 %, vinogradi 2,51 %, travniki 28,84 %, pašniki 1,41 % in
gozd 36,95 %;
- KO Malo Tinje: njive 15,34 %, sadovnjaki 3,25 %, vinogradi 1,50 %, travniki 18,83 %, pašniki 11,20 %
in gozd 46,26 %;
- KO Tinjska Gora: njive 13,88 %, sadovnjaki 1,99 %, vinogradi 3,41 %, travniki 21,45 %, pašniki 13,15
% in gozd 41,15 %.
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zagotavljajo zadostno količino in intenziteto sončnega obsevanja. Pomembno je tudi
dejstvo, da je tukaj september v povprečju precej toplejši od maja, kar je za ustrezno
dozorenje sadja in grozdja še kako pomembno.
3.2.3 Poselitev
Za Podpohorske gorice je značilna poselitev deloma v obliki gručastih naselij, deloma v
obliki razloženih naselij. So sorazmerno gosto poseljene in sodijo med ozemlja,
priljubljena za priselitev. V zadnjih desetletjih se je število prebivalcev Pohorja, v
okviru katerega se Podpohorske gorice običajno obravnavajo, v celoti rahlo povečalo
prav zaradi priseljevanja v Podpohorske gorice.
Slika 2: Podpohorske gorice. Kovača vas

(Foto: Babšek, 2006)

18

BABŠEK, S. Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
______________________________________________________________________
3.3

DRAVINJSKE GORICE S SAVINSKIM

3.3.1 Geološka zgradba, relief in vodovje
Dravinjske gorice5 s Savinskim6 uvrščamo med gričevnate pokrajine SV-Slovenije
(Bračič, 1985). Zaradi specifične geološke zgradbe (velika zastopanost peska in proda)
imata obe pokrajini med vsem gričevjem najmanjšo reliefno energijo, tj. najmanjše
strmine pobočij in najmanjše relativne višine. Prevladujejo nadmorske višine med 200
in 300 m, le desetina ozemlja je nad 400 m. Povprečni naklon gričevja je 6,7°, pri čemer
ima polovica površja naklon pod 6°, petina pa nad 12°. V kulturni pokrajini se to med
drugim odraža tudi v nekoliko manjši zastopanosti vinogradov in sadovnjakov kot v
drugih gričevnatih pokrajinah SV-Slovenije.
Tektonsko sodi svet Dravinjskih goric v sklop pliokvartarnih depresij SV-Slovenije, in
sicer v t. i. konjiško depresijo. Ob Pohorju in Boču potekata tektonski prelomnici, ki
omejujeta Dravinjske gorice in jih ločita od ostalih pokrajinsko-ekoloških enot.
Depresija je zapolnjena s kvartarnimi in pliocenskimi nanosi pohorskih potokov.
Nastanek depresije je povezan z ugrezanjem območja med Pohorjem in Vitanjskimi
Karavankami, ki se je začelo v kvartarju. Med tektonskimi prelomi, pomembnimi za
geološki razvoj Dravinjskih goric, naj omenimo še ljutomerski in dravinjski prelom
vzporedno z bistriškim v smeri JZ–SV ter polskavski prelom, ki poteka po južnem robu
Dravskega polja v smeri Z–V in ga ločuje od Savinskega.
Dravinjske gorice so s sorazmerno širokimi dolinami razrezane v tri hrbte, ki imajo
smer SZ–JV (Bračič, 1985):
- Na vzhodu se hrbet dviguje med Devino, pritokoma Polskavo ter Bistrico oz. Ložnico.
Vleče se v višini 300 m od Brinja preko Črešnjevca, Vrhloge, Pretreža, Sredc,
Zgornjega Savinskega in Ptujske Gore do Zgornje Pristave. Pri Pretrežu se hrbet obrne
v smer Z–V in se imenuje Savinsko. Prevladujoča relativna višina je v tem delu 60 in 70
m.
- Osrednji hrbet med Ložnico na vzhodu in Oplotnico s Čadramščico na zahodu. Potoka
Brežnica in Ličenca sta hrbet razrezala. Povprečna višina tega dela Dravinjskih goric je
310 in 350 m, relativna višina pa med 50 in 100 m.
- Zahodni hrbet med Oplotnico in Dravinjo z izrazito smerjo SZ–JV. Brezinščica ga je
razrezala v slemena. Največjo višino doseže z Brinjevo goro (608 m). Relativne višine
znašajo 80–100 m.
Širše območje je sestavljeno iz pliokvartarnih sedimentov, ki gradijo Dravinjske gorice
in Savinsko, ter kvartarnih, holocenskih sedimentov, ki sestavljajo svet ob Bistrici in
Ložnici. Pliokvartarne sedimente Dravinjskih goric in Savinskega sestavljajo pesek,
peščena glina, peščenoglinast lapor in glinast prod. Zrna in prodniki so iz magmatskih,
metamorfnih in sedimentnih kamnin. Sedimenti so slabo vezani, sortiranost materiala pa
5

Ime Dravinjske gorice je uvedel Anton Melik in ozemlje omejil le načelno, in sicer s tektonskima
prelomnicama, ki obdajata Bočko pogorje in Pohorje. Njuna robova pa omejujeta Dravinjske gorice. V
literaturi najdemo za Dravinjske gorice tudi nekatera druga imena, kot so Dravinjska depresija,
Dravinjska pokrajina, Podravinje in Dravinjski svet (Bračič, 1982).
6
Ime Savinsko velja za zložen hrbet med reko Dravinjo na jugu in reko Polskavo na severu. Domačini
ime redko uporabljajo, prebivalci ob vznožju razprostirajočega se Dravskega polja pa Savinsko pogosto
prištevajo k Halozam in ga imenujejo Gora (Ptujska Gora) (Bračič, 1982).
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je neenakomerna, kar nakazuje na material rečnega izvora. Ponekod se v krpah nahajata
tudi konglomerat in prod. Konglomerat je pogosto slabo vezan in razpada v prod.
Velikost prodnikov, ki so pretežno iz karbonatnih kamnin, znaša od nekaj cm do nekaj
dm. Občasno je prisoten tudi peščenjak, ki razpada v pesek. V severnem delu
Dravinjskih goric se nahajajo plio-pleistocenski peski, ilovice in gline, ki so po kemični
reakciji nekarbonatni. Osrednji del Dravinjskih goric, ki je reliefno najvišji, sestavljajo
peski z zaplatami gline. Južni del, ki je geološko najstarejši, je sestavljen iz
miocenskega laporja.
Osrednji vodotok Dravinjskih goric je reka Dravinja. Oblika njenega porečja je
asimetrična, saj so levi pritoki številčnejši in daljši. Sama Dravinja je pomaknjena na
skrajni južni rob Dravinjskega gričevja. Reka in njeni pritoki (Čadramščica, Oplotnica,
Ložnica, Bistrica, Devina in Polskava) imajo v zgornjem toku hudourniški značaj in
debrske struge. Dravinja, Ložnica in Bistrica imajo v zgornjem toku strmec čez 100
promilov, medtem ko imata Ložnica in Bistrica pod Slovensko Bistrico strmec le še 2
do 3 promile. Na sotočju dveh rek se doline nekoliko razširijo. Tako je tudi na sotočju
Bistrice in Ložnice pod Slovensko Bistrico.
3.3.2 Podnebje
Dravinjske gorice in Savinsko sta s podnebnega vidika subpanonsko klimatsko
območje. Značilne so večje temperaturne amplitude ter kontinentalni padavinski režim s
primarnim viškom v poletnih mesecih ter sekundarnim v novembru. Klimatske razmere
modificira tudi relief. Klimatske razmere Dravinjskih goric so podane na osnovi
podatkov s klimatske postaje Pragersko za obdobje 1961–1990 (Czurda et al., 2000).
Srednja letna temperatura znaša 9,4 °C. Najtoplejši mesec je z 19,2 °C julij, ki mu z
18,3 °C sledita avgust oz. junij s 17,6 °C. Januar z – 1,4 °C edini izkazuje negativno
srednjo mesečno temperaturo. Srednja maksimalna temperatura na Pragerskem znaša
14,9 °C, srednja minimalna pa 4,1 °C. Srednje dnevne temperaturne amplitude so
največje poleti, najmanjše pa pozimi, ko pogosta megla ali nizka oblačnost na eni strani
preprečuje dvig temperature podnevi in na drugi strani zmanjšanje toplotne izgube v
nočnem času. Tako imenovani hladni dnevi (z minimalno temperaturo pod 0,0 °C) se na
Pragerskem pojavljajo kar v 112 dneh, najpogosteje v januarju (26), decembru (24) in
februarju (21). Vročih dni (z maksimalno temperaturo nad 30,0 °C) je na Pragerskem le
8 (julij in avgust).
Srednja mesečna oblačnost znaša 5,8. Najmanj oblačni so poletni meseci (julij in avgust
po 4,7) ter september (4,8), največja oblačnost je v poznojesenskih in zimskih mesecih.
Letna količina padavin na Pragerskem znaša 1012,3 mm. Primarni višek padavin se
pojavlja v avgustu (126,1 mm) v obliki ploh, sekundarni višek padavin pa v novembru
kot posledica pogostih prehodov front. Število dni z dežjem je na Pragerskem 101
(najpogosteje v juniju), število dni s snežnimi padavinami pa je največje v januarju, ko
v povprečju sneži vsak šesti dan. Število dni s snežno odejo je na Pragerskem 48,6
(največ januarja – 17 dni).
Megla se na Pragerskem pojavlja povprečno 37,3-krat, najpogosteje zaradi intenzivnega
ohlajanja v nočnem času. V Dravinjskih goricah se megla najpogosteje pojavlja na dnu
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dolin, manj pogosto na slemenih v termalnem pasu. Na Pragerskem je največ dni z
meglo oktobra (6,4), nato decembra, novembra in januarja.
Na meteorološki postaji Pragersko se med vetrovi najpogosteje pojavljajo
jugozahodnik, jug (zaradi odprtosti Dravinjskih goric in Dravskega polja v tej smeri) in
severnik. Pogosto se pojavlja tudi brezvetrje ali kalme, ki so najpogostejše med julijem
in oktobrom ter so povezane zlasti z anticiklonalnim podnebjem.
3.3.3 Prst in rastje
Prsti Dravinjskih goric (Czurda et al., 2000) lahko glede na lastnosti in primernost za
določeno rabo združimo v skupine:
- V dolinah rek in potokov so razvite prsti na holocenskih peščeno-ilovnatih in peščeno-glinastih naplavinah na nadmorski višini od 250 do 270 m. Značilen je amfiglej, ki se
je razvil pod vplivom talne vode, ki občasno vlaži površinski del talnega profila.
Fizikalne lastnosti teh tal so zelo neugodne. V površinskem delu so tla slabo prepustna,
zato padavinska voda ne odteka v globlje prsti, temveč zaostaja na površju, od koder
pogosto izgineva bolj zaradi evaporacije kot pronicanja. Na obrobju dolin so hipogleji
in ravninski psevdogleji (hidromorfne prsti).
- Prsti na laporjih na nadmorski višini od 300 do 350 m. Odvisno od strmine in lege so
na evtričnih in distričnih prsteh vinogradi, njive, travniki in gozd.
- Prsti na ilovicah in glinah na osrednjem delu Dravinjskih goric na nadmorski višini
280 do 320 m. Spričo denudacije so razvite plitve, suhe in skeletne rendzine ter rankerji.
Vznožja pobočij so pod globokimi psevdooglejenimi prstmi, ki jim v srednjem
horizontu pogosto zastaja padavinska voda.
Med vegetacijskimi tipi v Dravinjskih goricah prevladuje gozd (približno 43 %), ki je
bil zaradi krčenja degradiran že v času kolonizacije. Značilen za to gričevje, zlasti v
osrednjem delu, je kisloljubi bukov gozd s kostanji in hrasti. Gozdno združbo belega
gabra in čremse ter združbo belega gabra in doba najdemo v povirjih vodotokov. Na
južnih pobočjih gričevja se nahaja subpanonski podgorski gozd bukve in širokolistne
graščice. Kjer so meljasto oglejene prsti v dolinah manj primerne za kmetijsko
obdelovanje, sta se ponekod ohranila dobov gozd s sekundarnimi gozdovi belega gabra
in čremse ter združba črne jelše in podaljšanega šaša.
Gozd se v večjih kompleksih pojavlja v povirjih vodotokov, na severnih ekspozicijah in
na večjih strminah, kjer ima tudi varovalno vlogo. Najdemo ga tudi ob večjih potokih.
Tako so ob Polskavi in Ložnici vrbišča s topoli. V okolici Cigonce so jelševi gozdovi –
logi, katerih večji del je spremenjen v kmetijske površine.
Prevladujočim gozdnim površinam s prevlado listavcev v Dravinjskih goricah sledijo
travniki, njive in vrtovi, pozidane površine, sadovnjaki in pašniki. Pod vinogradi je
danes manj kot 2 % površine. Vinogradniških površin je več v zahodnem (Grušovje,
Vrhole pri Slov. Konjicah) in južnem delu goric (Hošnica, Modraže, Vrhole pri
Laporju, Stopno, Štatenberg).
Njivske površine se nahajajo predvsem na terasah ob vodotokih in na vršajih, ki so
nastali na prehodu hribovja v ravnino (Bistrica, Dravinja, Ložnica, Oplotnica, tj.
Oplotniško in Malahornsko polje). Zaradi poplav so njivske površine nekoliko
umaknjene od osrednjih vodotokov. Večji njivski kompleksi, na katerih gojijo pšenico,
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koruzo in sladkorno peso, so na melioriranih in komasiranih dolinah Oplotnice in
Dravinje. Tudi manj strma gričevnata pobočja so zaradi relativno kakovostnih
evteričnih rjavih prsti pod njivami. Na njivah je koruza dodobra izrinila druge žitarice,
predvsem ječmen in oves, ajdo in proso najdemo le še izjemoma.
Na ilovnato-glinastih naplavinah ob vodotokih, v manjši meri pa tudi na slemenih,
pobočjih in terasah, prevladujejo travniki in v zadnjem desetletju vedno redkejši
pašniki. Travne površine se izkoriščajo za potrebe govedoreje.
Za vinogradništvo v Dravinjskih goricah, kjer so se vinogradi sicer pojavljali že v 13.
stol., vendar so na začetku 90. let 20. stol. predstavljali najmanj pogosto kategorijo rabe
tal, zaradi majhnih relativnih višin in majhnih naklonov pobočij niso najugodnejši
pogoji. Delna razloga za zmanjševanje vinogradniških površin sta bila trtna uš, ki se je
v SV-Sloveniji pojavila konec 19. stol., in pomanjkanje denarja za obnovo.
Več je sadjarskih površin. Prevladujejo mešani ekstenzivni sadovnjaki, v manjši meri
pa tudi plantažni.
3.3.4 Poselitev
Dravinjske gorice so bile poseljene že od mlajše kamene dobe, kar kažejo arheološke
najdbe. Rimljani so čez to ozemlje uredili cesto, ki je povezovala Padsko in Panonsko
nižino. V srednjem veku je bilo tod precej fevdalnih gospoščin in graščin, med njimi so
bile najpomembnejše v Majšperku, na Štatenbergu, v Studenicah, Poljčanah, Zbelovem,
Žičah, Slovenskih Konjicah, Slovenski Bistrici, na Spodnji in Zgornji Polskavi,
nekoliko kasneje tudi na Pragerskem.
Poselitev Dravinjskih goric je razložena. Naselja so se vlažnemu območju v dolinah
umaknila na obrobne terase in vršaje manjših potokov. V dolini Dravinje je to na široko,
komaj nekaj metrov nad holocenskim dnom ohranjeno würmsko teraso. V dolinah so
naselja gručasta, na primer Poljčane, Makole, Laporje. S povečevanjem števila
prebivalcev so se naselja razpotegnila in dobila bolj razloženo obliko.
V preteklosti je bila to kmetijska pokrajina z visoko rodnostjo in velikimi družinami. Po
drugi svetovni vojni je rodnost padla na raven slovenskega povprečja. Največje naselje
Dravinjskih goric je Slovenska Bistrica (v antiki se je naselje imenovano Pultovia, v 16.
stol. pa je dobilo ime Windisch Feistriz).
3.4

DOLINA DRAVINJE

Reka Dravinja izvira na Pohorju, pod Roglo, na nadmorski višini 1517 m. V zgornjem
delu ima kot njeni pritoki Čadramščica, Ložnica, Oplotnica, Bistrica, Devina in
Polskava hudurniški značaj in teče v globoki grapi. V srednjem in spodnjem delu se ji
strmec hitro zmanjša, struga razširi in reka počasi meandrira po relativno ozkem ravnem
dolinskem svetu med gričevnatimi Dravinjskimi goricami na eni in hribovitim svetom
Bočkega pogorja in v nadaljevanju Haloz na drugi strani.
Reliefna značilnost porečja s povirjem na Pohorju, podnebne značilnosti, dežno-snežni
režim, posegi človeka v rastje in rečni režim vplivajo na to, da je poplavni svet reke
Dravinje obsežen. Poplave so spomladi in jeseni lahko precej intenzivne. V Slovenskih
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Konjicah pade letno 1076 mm padavin, od tega jih kar tretjina pade jeseni. Zato so ob
meandrih močvirni travniki in manjše kotanje porasli s trstičjem.
Močna akumulacija in občasen vpliv podtalne in površinske vode vplivata na hitrejši
razvoj prsti. Te so zato plitve in pod travo. Na robu doline se pojavljajo hipogleji in
ravninski psevdogleji, ki imajo lastnosti hidromorfnih prsti.
Njivskih površin je v dolini Dravinje zaradi poplav izredno malo, naselja pa so se
umaknila na sam rob oz. na prehod v gričevnati oz. hriboviti svet. Središči Srednje
Dravinjske doline na ozemlju občine Slovenska Bistrica sta dve: na zahodnem delu so
to Poljčane, na vzhodnem delu doline pa Makole.
3.5

BOČKO POGORJE

3.5.1 Geološka zgradba, relief in vodovje
Bočko pogorje je skupaj z Macljem nadaljevanje Konjiškega hribovja. Geološko in
morfološko sta skrajni vzhodni del Karavank, ki se postopno znižujejo v smeri od
zahoda proti vzhodu, kjer potonejo pod usedline Panonske kotline. Gre za hribovit, v
celoti z gozdom porasel in neposeljen svet, v katerem le na vznožju najdemo posamezne
hiše in na prisojah manjše zaselke. To območje je poleg najvišjega dela Bistriškega
Pohorja najmanj naseljeno in bolj ali manj poraslo z gozdom.
Dravinja na severni strani loči Boč od Dravinjskih goric, proti vzhodu pa Boč prehaja v
višje gozdnate oz. nižje vinorodne Haloze. Med Bočem (979 m) in Macljem (718 m)
leži Donačka gora (882 m).
V karbonu in permu je območje Boča in Maclja prekrivalo morje. V njem so nastali
kremenovi in sljudni peščenjaki, konglomerati, krilati glinovi in ooliti apnenci, kasneje
še različni dolomitizirani apnenci. Tako najdemo na Boču na zahodu triasne apnence in
dolomite, na vzhodu pa miocenske litotamnijske apnence in kremenove peščenjake.
Vznožje Boča tvorijo slabo odporne terciarne kamnine.
Hribovje Boča leži na nadmorski višini od 200 do 1000 m. Ima strmejša severna in
nekoliko manj strma južna pobočja. Največje strmine so nad povirji potokov. Ozemlje z
naklonom do 12° je le ob vznožju, sicer prevladuje naklon nad 20°, zlasti v višinskem
pasu med 600 in 800 m.
Za Boč je značilna odsotnost površinske vodne mreže. Potok Bela, ki teče po dolomitni
podlagi med Malim Bočem in Ljubično goro (533 m) in katerega dolina predstavlja
povezavo med Podravinjem in Posoteljem, zbira vode s pobočij in se izliva v Dravinjo.
Sicer pa voda na apnenčasti podlagi ponikne in se v izvirih spet pojavlja ob vznožju
severnih in južnih pobočij Boča. Prevladujoča geomorfološka procesa tod sta erozija in
denudacija.
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3.5.2 Podnebje
Boč s svojo višino izstopa iz okoliškega znatno nižjega sveta,7 razen na vzhodu, kjer
neopazno prehaja v Haloze. In ravno višinska razlika je tista, ki precej vpliva na
tukajšnje podnebje. Povprečno pade na Boču letno 1200 mm padavin, a za razliko od
nižin je na pogorju več snežnih kot dežnih (Cimperšek, 1997). Povprečno pade v nižini
za okoli 100 mm manj padavin kot na vrhu Boča.
Podobno stanje izkazujejo tudi temperature. Na vrhu Boča je povprečna temperatura v
vegetacijski dobi le okrog 8 °C, na okoliškem gričevju pa približno 15 °C. Vlažnost
zraka je na Boču v vseh mesecih velika, še zlasti poleti, ko ob istočasnem največjem
izhlapevanju pade kar dve tretjini padavin.
3.5.3

Prst in rastje

Prsti na Boču so raznolike. Na vzhodnem delu so se razvile rendzine, severna pobočja s
Kisovcem (626 m) pa pokrivajo rjave pokarbonatne prsti ter delno rendzine. Osrednji
deli Boča so pod rankarji, ki so se razvili na miocenskih usedlinah, in pod karbonatnimi
prstmi ter rendzinami na apnencu.
Boč je v veliki meri pokrit z gozdom, katerega združbe so odvisne od nadmorske višine
in ekspozicije terena. Med gozdovi je najpogostejši predalpski podgorski gozd, v
katerem prevladuje bukev, pogosta sta tudi kostanj in hrast. Združba podgorskega gozda
bukve in velike mrtve koprive pokriva apnenčasta tla z vlažnimi prstmi na strmih
pobočjih višje od 600 m nadmorske višine. V višjih, a manj strmih legah najdemo tudi
predalpski gozd bukve in jelke z gozdnim planinščkom, ki sega do vrha Boča in ga
gospodarsko izkoriščajo. Na južnih pobočjih Boča je na plitvih, občasno suhih prsteh,
velikih strminah in na nadmorski višini med 300 in 600 m gozd bukve in gabrovca s
topokrpim javorjem, na jugovzhodu pa še nizki gozd ali grmišče puhastega hrasta in
gabrovca. Severna pobočja Boča nad 350 m nadmorske višine porašča predalpski
podgorski gozd bukve in navadnega tevja s trilistno vetrnico. Dolomitna vzhodna in
zahodna pobočja doline potoka Bela do 600 m nadmorske višine porašča subpanonski
podgorski gozd bukve in širokolistne grašice. Na različnih nadmorskih višinah na Boču
pa na plitvih, degradiranih prsteh na večjih strminah najdemo še združbo rdečega bora
in trirobe košenice.
V gozdovih na Bočkem pogorju prevladujejo listavci (80 %), predvsem bukev
(približno 50 %), pomembni pa so še ostrolistnati in gorski javor, gorski brest, veliki
jesen, črni gaber. Obdelovalnih površin je na Boču zelo malo (24 %) in še te so ob
vznožju. Prevladujejo travniki. Na Ljubičnem in pri Lovniku so vinogradi. Na Boču
uspevajo tudi nekatere zavarovane rastline: velika velikonočnica, jesenček, kranjska
bunika.
3.5.4 Poselitev
Boč je slabo poseljen. Površje večinoma, zlasti na severni strani, pokriva gozd. Boljše
razmere za poselitev so na južnih, manj strmih in toplejših pobočjih, zato na njih segajo
naselja in obdelovalne površine do nadmorske višine 500 m. Precej je vinogradov.
7

Višinska razlika med Bočem in okoliškim gričevjem je 700 m.
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V dolomitno podlago vrezano dolino potoka Bela je že v antiki izkoristila cesta. Glavna
prometna pot med Posoteljem in Podravinjem tukaj poteka še danes. V tej dolini je
gospodarsko pomembno izkoriščanje dolomita v kamnolomu.
Slika 3: Gozdnato Bočko pogorje

(Foto: Babšek, 2006)

3.6

ZAHODNE ALI GOZDNATE HALOZE

3.6.1 Geološka zgradba, relief in vodovje
Haloze8 se razprostirajo od Jalovškega potoka pri Makolah na zahodu in segajo vse do
Zavrča ob meji s Hrvaško na vzhodu. Dolina potoka Peklača deli Haloze na Zahodne ali
Gozdnate in na Vzhodne ali Vinorodne Haloze. Občini Slovenska Bistrica pripada le
najzahodnejši del t. i. Zahodnih ali Gozdnatih Haloz,9 kjer gozd pokriva več kot
polovico površin, vinogradov pa je le za slab odstotek.10

8

Obstajata dve razlagi imena Haloze:
- iz latinske besede »Colles«, ki je označevala vinorodne gorice, oz.
- iz staroslovanske besede »Halonga« (Bračič, 1982).
9
Gozdnate Haloze po Bračiču (1982) obsegajo 18 katastrskih občin v skupni velikosti 11141 ha, od
katerih k občini Slovenska Bistrica pripadajo le tri: KO Jelovec pri Makolah, KO Dežno in KO Stari
Grad.
Titl (1982) k Zahodnim Halozam prišteva tudi KO Hrastovec, kjer je v nižjih legah precej vinogradov in
sadovnjakov (enako kot v okolici Jelovca).
10
Zemljiški kataster kaže naslednjo rabo tal (Vrsta rabe …, 2005):
- KO Dežno: gozd 54,98 %, travniki in pašniki 32,21 %, vinogradi 2,22 % in sadovnjaki 2,53 %;
- KO Jelovec: gozd 47,83 %, travniki in pašniki 25,31 %, vinogradi 4,13 % in sadovnjaki 8,04 %;
- KO Stari Grad: gozd 64,53 %, travniki in pašniki 25,07 %, vinogradi 1,57 % in sadovnjaki 1,66%.
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Za Haloze je značilen razgiban relief s strmimi pobočji in ozkimi dolinami potokov
Jelovški potok, Skrabska, Jesenica, Peklača in Rogatnica (njihove doline dosežejo
povprečno širino do 100 m) in kot takšen nudi le omejene možnosti za obdelovanje
zemlje.
Zahodne Haloze se od ostalega haloškega sveta razlikujejo po strmejših pobočjih in
višjih vrhovih. Spričo slednjega imajo značaj hribovja, medtem ko ostale Haloze
uvrščamo med gorice, kjer se je na prsti, nastali na laporju, zaradi primernega podnebja
razvilo vinogradništvo. Hrbti in vrhovi Zahodnih Haloz so strmi, med njimi pa so ozke
grape. Dolin je malo. Relativne višine segajo do 300 m. Jelovec pri Makolah je s 624 m
najvišji vrh v Halozah, če ne upoštevamo vrhov na južni meji, kot sta npr. Donačka gora
(883 m) in Resnik (773 m). Višji deli Zahodnih Haloz so poraščeni z gozdom, saj je
svet prestrm za vinograde. Te najdemo v nižjih legah. Še nižje so sadovnjaki in polja.
Nakloni v Zahodnih Halozah so med 12 in 30°, v Vzhodnih pa med 6 in 20°. Strmina
pobočij je posledica kamninske sestave in erozijsko-denudacijskih procesov.
Za haloški svet je značilno, da večina padavinske vode odteče površinsko, kar še
pospešuje denudacijo. V Zahodnih Halozah izvirajo vsi potoki v južnem, dvignjenem
obmejnem pasu. Ob dolgotrajni suši, zlasti poleti, potoki presahnejo in vodo za oskrbo
dovažajo s cisternami. V Vzhodnih Halozah so izviri stalnejši in urejeni v vodnjake.
Haložani se z vodo oskrbujejo iz vodnjakov na Dravski ravnini.
Ozemlje Haloz je bilo od srednjega oligocena do panona poplavljeno s plitvim morjem,
v katerem je potekala sedimentacija. Najvišji predeli Haloz (Zahodne Haloze) so tako
zgrajeni iz litotamnijskega apnenca, ki prepereva počasneje kot lapor in tvori strmejše
reliefne oblike, sicer pa v Halozah prevladujejo laporji. V zahodnih delih prevladujejo
peščeni laporji in kremenovi peščenjaki, ki proti vzhodu prehajajo v peščene laporje.
Potoki v svojih ozkih dolinah odlagajo ilovnate nanose, ob vznožju pobočij pa se
nalagata glina in melj, na osnovi katerih se razvijajo globoke prsti.
3.6.2 Podnebje
Na ozemlju Gozdnatih Haloz ni nobene vremenoslovne postaje. Bračič (1982) je
klimatske podatke za Haloze strnil na osnovi podatkov bližnjih postaj, tj. Podlehnika,
Pragerskega in Poljčan.
Haloze so odprte proti vzhodu in imajo subpanonsko celinsko podnebje. Srednja letna
temperatura je tukaj 9,6 °C, srednja julijska 19,5 °C, srednja januarska pa – 1,4 °C.
Gozdnate Haloze so nekoliko hladnejše od Vinorodnih Haloz, kar je posledica večjih
relativnih višin, večje zaprtosti proti nizkemu subpanonskemu svetu na severovzhodu,
Maceljsko-Bočke gorske pregrade na jugu ter večje površine gozdov.
Na leto pade v Halozah okoli 1000 mm padavin, v vegetacijski dobi, ko je srednja
temperatura 15 °C, pa Haloze prejmejo okoli 700 mm padavin. Padavine so pogostejše
poleti, redkejše pozimi. Količina padavin se od vzhoda proti zahodu povečuje. Snežna
odeja s povprečno debelino 30 cm se tod obdrži do 50 dni v letu .
V poletnih mesecih je za vegetacijo pomembna jutranja rosa (Bračič, 1982), ki je v
Gozdnatih Halozah zelo pogosta (do 165 dni). Redko se tod pojavlja tudi jutranja
megla, ki je pogostejša, zlasti v jesenskem času, v dolini Dravinje.
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Za Gozdnate Haloze je značilna prevlada zahodnih vetrov, še posebno od pomladi do
jeseni. Hladno polovico leta zaznamujejo severni vetrovi.
Podnebne razmere v Gozdnatih Halozah omogočajo gojitev vseh kulturnih rastlin
zmernotoplega pasu. S klimatskega vidika zahtevna kultura vinska trta uspeva na
prisojnih legah.
3.6.3 Prst in rastje
V Halozah so se na prevladujoči slabo prepustni lapornati podlagi razvile predvsem
plitve rendzine in evtrične rjave prsti . Osrednji deli so pod rendzinami na laporju, ki se
menjavajo z evtričnimi rjavimi prstmi na lapornatih apnencih. Te prsti so bogate s
kalcijem in kalijem, revne pa s fosforjem in humusom, kar zahteva ustrezno gnojenje.
Plitka prst, razgiban in strm relief ter polzenje preperlinske podlage vplivajo na
prevlado gozdov in travnikov. Njive najdemo le na majhnih uravnanih legah v bližini
zaselkov in posameznih hiš.
Višji hribi so v celoti poraščeni z gozdom na prevladujočih precej kislih rjavih prsteh in
rankarjih. Za njih so značilni zmerno kisloljubi gozdovi bukve in belkaste bekice,
kostanja in hrasta, medtem ko je na apnenčastih karbonatnih osamelcih predpanonski
bukov gozd. V dolinskih nižinah najdemo nižinski gozdove hrasta in belega gabra,
vendar so tukaj izkrčeni in spremenjeni v travnike in njive.
Zaradi višin in strmih pobočij tudi na haloškem delu občine Slovenska Bistrica
prevladuje gozd (pribl. 59 %). V nižjih legah, v okolici Hrastovca in Jalovca, je več
vinogradov, nekaj tudi v okolici Dežnega in Starega Gradu.
3.6.4 Poselitev
Sledi poselitev iz predantičnih in antičnih časov na območju Haloz ni. V srednjem veku
so bile Haloze razdeljene med štiri gospoščine: ptujsko, borlsko, majšperško in
štatenberško. V urbarjih iz 15. in 16. stoletja so omenjena skoraj vsa današnja naselja.
V hribovitem svetu Zahodnih Haloz je precej manjših zaselkov in tudi prave samotne
kmetije. Sicer je za Haloze značilna slemenska razložena poselitev s kmečkim domom v
gruči.11 V ozkih dolinah potokov so na pleistocenskih terasah nastala manjša strnjena
naselja. V dolinah so tudi večja krajevna središča, in sicer Makole v Gozdnatih Halozah
in Podlehnik v Vinorodnih Halozah.
Haloze vseskozi veljajo za agrarno pokrajino in depopulacijsko območje, saj število
prebivalcev nazaduje že od konca druge svetovne vojne dalje.

11

Gručast kmečki dom sestavljajo stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje s hlevi za živino in manjše
gospodarsko poslopje za spravilo poljščin.
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3.7

DRAVSKO POLJE

3.7.1 Geološka zgradba, relief in vodovje
V ozemlje občine Slovenska Bistrica se zajeda skrajni jugozahodni delček Dravskega
polja.12 Na eni strani sega do vznožja Pohorja, kjer prehaja v Podpohorske gorice, na
drugi pa sega do vzhodnih obronkov Dravinjskih goric. Tukajšnji raven svet se je
izoblikoval v kvartarju, ko je potekalo intenzivno nasipavanje Drave in njenih
pohorskih pritokov. Slednji so produ dodali še peske in ilovice.
Na zahodnem delu Dravskega polja se je razvila t. i. izgonska pokrajina, ki je dolga 18
km in široka 3 do 6 km. Ime je dobila po številnih izgonih, nad pokrajino dvignjenih
strugah potokov. Te so skupaj s številnimi jarki uporabljali za odvajanje preobilne vode
s Pohorja v deževnih obdobjih oz. za namakanje v sušnih obdobjih. Za pohorske potoke
na tem ozemlju je značilno, da ob prihodu na prodni del polja poniknejo, tako da samo
Reka, Črnec, Morski potok in na ozemlju občine Slovenska Bistrica tekoči potok
Polskava z Drosarico dosežejo Dravinjo blizu Tržca.
Na ilovnatih tleh, zlasti okrog Pragerskega, je svet vlažen in zamočvirjen. Govora je o
tako imenovanih Čretih (Titl, 1982). Te segajo na zahodu do črte Polskava, Črešnjevec
in Vrhloga, na jugu pa do Savinskega. Potok Polskava ima tukaj zelo majhen strmec,
meandrira in že ob manjšem deževju poplavlja. Ozemlje so v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja z melioracijami izsuševali. Vodne jarke so zravnali, posekali so
jelševje in gozdove ter zemljišče usposobili za kmetijsko rabo. Prevladujejo travniki.13
Intenzivna akumulacija pohorskih potokov z debelimi sloji gline, ilovice in peska je
omogočila razvoj opekarništva, ki je še danes aktivno na Pragerskem.
Izven Čret ležita na Dravskem polju ozemlji katastrskih občin Spodnja Polskava in
Zgornja Polskava. Zemljišče tu ni več tako mokrotno, zato je raba tal intenzivnejša,14
kar se kaže v deležu njiv, in tudi poselitev je gostejša.
3.7.2 Podnebje, prst in rastje
Dravsko polje ima zmerno celinsko podnebje, in ker prevladujejo prodnata tla, padavine
skupaj s temperaturami odločajo o letinah.
Na delu Dravskega polja, ki sodi v občino Slovenska Bistrica, se nahaja klimatska
postaja Pragersko. Ta je pravzaprav v bližnji vasi Stražgonjca. Podatke s te postaje sem
uporabila za predstavitev podnebnih razmer v Dravinjskih goricah, vendar so

12

Gre za ozemlje katastrskih občin Gaj, Spodnja Polskava in Zgornja Polskava, ki obsega skrajni vzhodni
del občine.
13
V osrčju Čret ležeča KO Gaj v zemljiškem katastru izkazuje naslednjo rabo tal: travniki 46,74 %,
pašniki 2,36 %, trstičje 0,89 %, njive 18,79 % in gozd 12,62 % (Vrsta rabe …, 2005).
14
KO Spodnja Polskava v zemljiškem katastru izkazuje naslednjo rabo tal: travniki 36,77 %, pašniki
1,08 % , trstičje 0,08 %, njive 35,03 %, sadovnjaki 1,44 %, vinogradi 0,01 % in gozd 11,93 %
KO Zgornja Polskava izkazuje naslednjo rabo tal: travniki 27,62 %, pašniki 0,96 %, njive 30,46 %,
sadovnjaki 5,22 %, vinogradi 1,35 % in gozd 11,93 % (Vrsta rabe …, 2005).
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relevantnejši za ta del Dravskega polja, ki leži na ozemlju občine Slovenska Bistrica.
Zato jih tukaj ne navajam še enkrat (glej pogl. 3.3.2).
Prsti Dravskega polja so odvisne od kamninske podlage. Neposredno ob Dravi je še
razgaljen prod oz. nerazvita prst, kar se z oddaljevanjem od reke spreminja. Sprva
sledijo sive aluvialne prsti z veliko drobnega silikatno-karbonatnega peska. Na terasah
so prsti še bolje in globlje razvite, tako da na globlji sivi aluvialni prsti gojijo žita,
krompir, koruzo in deteljo.
Plast oligotrofne prsti, ki je debela 10 do 15 cm, najdemo na višjem, osrednjem delu
ravnine, kjer naravno rastje predstavljajo gozdovi hrasta, bukve in hrasta gradna. Za
potrebe kmetijske proizvodnje so ga sprva krčili, kasneje spet širili. Danes najdemo
tukaj gozd z rdečim borom nizke rasti (zastopanost je kar 80- do 90-odstotna), sicer pa
najdemo še smreko, dob, graden in trepetliko, redko bukev.
Za izgonsko pokrajino so značilne evtrične rjave prsti, za Čreta pa psevdogleji z
naravnim gozdom črne jelše, ki se je umaknil travnikom in pašnikom. Tako ima danes v
Sloveniji manj gozda kot Dravska ravan le Murska ravan.
3.7.3 Poselitev
Dravska ravan sodi med najgosteje naseljene dele Slovenije, saj ima kar štirikrat večjo
gostoto poselitve (405 ljudi/km2) od slovenskega povprečja (97 ljudi/km2). Arheološke
najdbe pričajo o neolitski, halštatski in latenski poselitvi. Veliko sledi so tukaj pustili
Rimljani, ki so imeli v Ptuju (Poetovio) eno največjih postojank na slovenskem
ozemlju. Dravsko in Ptujsko polje so Rimljani gosto prepletli s cestami, med katerimi
je bila najpomembnejša Aquilea–Emona–Celeia–Poetovio–Savaria. Tudi za Slovane je
bilo Dravsko polje privlačno za poselitev, najprej na severnem in zahodnem delu,
nekoliko kasneje tudi na južnem delu polja.
Značilne so velike, podolžne in obcestne vasi, ki imajo nekaj sto prebivalcev. Naselja so
se namestila na ježah dravskih teras ali na stiku različnih pokrajinskih enot,
najpogosteje na stiku sušnega prodnega in vlažnega ilovnato-glinenega zemljišča. Pod
Pohorjem, v izgonski pokrajini in ponekod v osrednjem delu ravnine najdemo gručasta
naselja. Takšno je tudi Pragersko.
Razvoj naselij Dravskega polja je potekal pod vplivom bližnjih središč: Maribora, Ptuja
in Ormoža. Nekatera so postala prava spalna naselja z več kot 1000 prebivalci.
Infrastrukturno so se v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja razvila in močno
napredovala zlasti naselja Kidričevo,15 Rače, Starše, Gorišnica, Dornava, Videm,
Spodnje Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Razvanje, Hotinja vas, Radizel, Rogoza,
Spodnja in Zgornja Polskava.

15

V petdesetih letih 20. stol. so v Kidričevem dogradili med vojno začeto gradnjo tovarne glinice in
aluminija, zraven pa je zraslo blokovsko naselje za približno 2000 ljudi, v glavnem zaposlenih v tovarni.
Ko se je proizvodnja glinice in aluminija zmanjšala, se je zmanjšalo tudi število zaposlenih in razvoj kraja
se je upočasnil. Mlado prebivalstvo se je začelo odseljevati.
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Slika 4: Dravsko polje, Dravinjske gorice, Haloze in v ozadju Donačka gora

(Foto: Babšek, 2006)

4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IN REGIONALNI RAZVOJ
OBČINE SLOVENSKA BISTRICA S POUDARKOM NA REGIONALNIH
NESKLADJIH
4.1

REGIONALNA RAZVOJNA POLITIKA

Po drugi svetovni vojni so razvite evropske države in skupnosti začele postopno in
načrtno z odpravljanjem ali vsaj z blaženjem posledic tržnega gospodarstva, ki so se
kazale in se še kažejo v neenakomernem razvoju pokrajin. Zaradi regionalnih razlik
nekatere pokrajine namreč uživajo prednosti, druge pa so zapostavljene, stagnirajo ali
izkazujejo bolj ali manj izrazite negativne trende v razvoju. Gre za neutemeljeno
razlikovanje med posameznimi območji, posledice česar čuti celotna družbena
skupnost.
Na neenakomeren razvoj pokrajin vpliva več dejavnikov – od naravnih značilnosti
pokrajin, zgodovinskega razvoja, prometnega položaja, (obmejne) lege, privlačnosti za
naložbe, uvajanja inovacij do socialnih razmer. Za uresničitev splošno sprejetega
družbenega načela o enakih začetnih pogojih in možnostih za vsakega prebivalca ne
glede na to, kje biva, razvite družbe izvajajo premišljene regionalne razvojne politike.
Uspešnost teh politik se ugotavlja vsakih nekaj let, pri čemer se ugotovijo trendi
razvoja, regionalni razvoj gibanja in težave. Ob tem se izdelajo smernice in plani
nadaljnjega razvoja. Odpravljanje regionalnih razlik je namreč zahtevno, težavno, drago
in počasno (Vrišer, 1999).
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4.1.1 Politika regionalnega razvoja od leta 1970 do osamosvojitve Slovenije leta
1991
Slovenija je naravnogeografsko in delno tudi zaradi tega posledično
družbenogeografsko zelo pestra država. Regionalnih razlik znotraj državnih meja je
precej, kar je povojna centralistično naravnana politika še povečala. Spremembe so
nastopile šele v sedemdesetih oz. osemdesetih letih prejšnjega stoletja z uvajanjem
politike skladnega regionalnega razvoja in z uvajanjem policentrizma v upravljanju.
Pozitivni trendi in posledice vpeljanih politik so se spričo krize v drugi polovici
osemdesetih let zaustavili oz. razlike so se začele ponovno večati.
Leta 1971 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o pospeševanju razvoja manj razvitih območij
v SRS. S tem je Slovenija pričela sistematično usmerjati svoj razvoj na podlagi sprejete
zasnove policentričnega razvoja. Do osamosvojitve leta 1991 je bilo na to temo
sprejetih še več zakonov in resolucij.16 Z njimi so se določale metode za določevanje
prizadetih območij. Najprej se je razvitost oz. nerazvitost ugotavljala po občinah, zaradi
njihove velikosti in nehomogenosti pa se je kasneje prešlo na geografska območja in
krajevne skupnosti. Na osnovi ugotovljene družbene in gospodarske nerazvitosti so se
ugotavljala manj razvita območja, ki so se jim kasneje dodajala še hribovska in obmejna
območja. Zakoni so bili sprejeti za obdobje petih let, pred sprejetjem novega zakona pa
sta se najprej vedno izvedli analiza ter kontrola upravičenosti uvrstitve med prizadeta
območja.
V slovenski regionalni politiki ločimo do slovenske samostojnosti štiri petletna obdobja:
1. obdobje v letih 1971–1975
Razvitost se je merila z:
a) narodnim dohodkom na prebivalca leta 1968,
b) deležem kmečkega prebivalstva v letu 1970 in
c) deležem zaposlenih v skupnem prebivalstvu.
Na tej osnovi je bilo za manj razvita območja proglašenih enajst občin,17 med katerimi
ni občine Slovenska Bistrica.
2. obdobje v letih 1975–1980
Razvitost se je merila s kazalci, razdeljenimi v štiri skupine:
a) gospodarska razvitost:
1. družbeni proizvod na prebivalca ne presega 50 % povprečja18 in
2. delež zaposlenih ne presega 50 % povprečja.
b) prebivalstvo:
1. delež kmečkega prebivalstva v skupnem številu prebivalstva je za 50
% višji od povprečja in
16

- Zakon o pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SRS, UL SRS št. 16-4/71,
- Resolucija o poglavitnih smotrih urejanja prostora v SRS l. 1973,
- Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja, UL SRS št. 29-1442/75,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SRS,
UL SRS št. 24-1100/76; 30-1466/80; 33-1372/85; 16-775/86 in 28-151/88,
- Zakon o pospeševanju demografsko ogroženih območij, UL RS št. 48/90.
17
Za manj razvita območja so bile proglašene občine: Črnomelj, Gornja Radgona, Lenart, Lendava,
Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Trbovlje. Tako je delež
slovenskega ozemlja, zajetega z zakoni o skladnejšem regionalnem razvoju in demografsko ogroženih
območjih v obdobju 1971–1975, znašal 18,9 %, na katerem je bivalo 18,2 % slovenskega prebivalstva.
18
Mišljeno je povprečje SR Slovenije.
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2. v obdobju 1961–1975 se je število prebivalcev zmanjšalo.
c) družbeni standard:
1. delež predšolskih otrok v vzgojno-varstvenih zavodih ne presega 50 %
povprečja in
2. delež slušateljev višjih in visokih šol v skupnem prebivalstvu ne
presega 50 % povprečja.
č) infrastruktura:
1. delež gospodinjstev z vodovodom v stanovanju ne presega 50 %
povprečja in
2. delež magistralnih in regionalnih cest s sodobnim cestiščem ne
presega dveh tretjin povprečja.
Za nerazvite so bile proglašene tiste občine, in sicer jih je bilo deset,19 ki so izpolnjevale
vsaj po en kriterij od prej navedenih štirih skupin kriterijev. Manj razvita geografska
območja so v tem obdobju ugotavljali tudi na ravni krajevnih skupnosti, ki so morale za
uvrstitev v to skupino izpolnjevati naslednje tri kriterije:
- zmanjšanje prebivalstva v letih 1961–1975,
- delež kmečkega prebivalstva je za 50 % višji od povprečja in
- KS je bil sestavni del občine, ki je izpolnjevala najmanj en kriterij iz najmanj treh
skupin za opredeljevanje manj razvitih občin, vendar le s 25-odstotnim zaostajanjem
od povprečja.
Na osnovi slednjih kriterijev je svoje manj razvito geografsko območje dobila tudi
občina Slovenska Bistrica, saj so kriterije izpolnjevale krajevne skupnosti Makole,
Laporje in Studenice.
3. obdobje v letih 1981–1985
Razvitost se je ugotavljala na osnovi kazalcev, razdeljenih v tri skupine:
a) kriterij razvitosti proizvajalnih sil:
1. delež zaposlenih v delovno sposobnem prebivalstvu,
2. vrednost aktivnih osnovnih sredstev v družbenem sektorju na delovno
sposobnega prebivalca in
3. rast prebivalstva.
b) kriterij učinkov delovanja proizvajalnih sil:
1. narodni dohodek na prebivalca,
2. delež neagrarnega sektorja gospodarstva v družbenem proizvodu
celotnega gospodarstva in
3. promet v trgovini na drobno.
c) kriterij razvitosti družbenega standarda:
1. delež študentov v visokih in višjih šolah v skupnem številu prebivalcev,
2. delež predšolskih otrok v vzgojno-varstvenih zavodih v skupnem številu
predšolskih otrok in število zaposlenih na 10000 prebivalcev.
Za manj razvite so bile opredeljene tiste občine oz. območja, ki so v šestih kazalcih
zaostajale od povprečja za več kot 50 %. Šest občin20 je bilo v celoti proglašenih za
manj razvite, tem so se priključili še številni predeli v geografskih območjih Slovenske
19

Gre za iste občine kot v prvem petletnem obdobju, s tem da med njimi ni več Gornje Radgone in Ptuja,
pač pa na novo občina Tolmin.
20
To so bile občine Lenart, Lendava, Ljutomer, Ormož, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah.
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gorice, Kozjansko, Pokolpje, Suha Krajina, Bloška planota, Brkini in Haloze. Ne
smemo pozabiti niti na obsežna območja, proglašena za manj razvita, v
desetkilometrskem pasu ob državni meji.21
V tem obdobju so bile na območju občine Slovenska Bistrica za nerazvite proglašene
iste krajevne skupnosti kot v predhodnem petletnem obdobju.
4. obdobje v letih 1986–1990
Kriteriji za opredeljevanje nerazvitosti so ostali nespremenjeni oz. enaki kot v
predhodnem obdobju. Za manj razvite so bile proglašene le štiri občine,22 poleg njih pa
še cela vrsta krajevnih skupnosti v geografskih območjih v Slovenskih goricah, na
Kozjanskem, v Pokolpju, v Suhi Krajini in v Halozah ter v desetkilometrskem pasu ob
državni meji. Tudi v tem obdobju so bile na ozemlju občine Slovenska Bistrica kot manj
razvite proglašene iste tri krajevne skupnosti kot v predhodnih obdobjih: Makole,
Studenice in Laporje.

21

Gre za obmejna ozemlja občin Tolmin, Mozirje, Dravograd, Radlje ob Dravi, Maribor in Murska
Sobota.
22
To so bile občine Lenart, Ormož, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah, ki so kot nerazvite bile
opredeljene v vseh štirih petletnih obdobjih.
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Karta 2: Manj razvita območja v občini Slovenska Bistrica v letih 1971–1990
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4.1.2 Politika regionalnega razvoja po osamosvojitvi Slovenije leta 1991
Z osamosvojitvijo leta 1991 se je spremenila tudi slovenska regionalna razvojna
politika. Zakonsko določene spremembe so bile vsebinske in finančne narave.23
Bistvena sprememba je bil prenos težišča regionalne razvojne politike od ekonomsko
manj razvitih območij do območja z neugodnimi demografskimi gibanji. Pomoči so po
novi zakonodaji bila deležna samo geografsko zaokrožena podeželska, hribovskogorska višinska in obmejna območja, ki so izkazovala šibek demografski razvoj,
neugodno starostno sestavo prebivalstva (postarano prebivalstvo) in ki so imela
omejene naravne dejavnike za kmetijstvo (Ravbar, 2000).
Kriteriji so bili:
a) rast stalnega prebivalstva ne presega 25 % povprečne rasti prebivalstva R Slovenije
od leta 1981 dalje in/ali
b) indeks staranja stalnega prebivalstva24 je za 25 % manj ugoden kot v povprečju v
Sloveniji.
Prav tako je status demografsko ogrožene občine dobila tista občina, ki je izpolnjevala
kriterij:
c) nazadovanje števila prebivalstva od leta 1981 najmanj za enak odstotek, kot se je v
istem obdobju povečalo prebivalstvo Slovenije.
Za ozemlja v desetkilometrskem obmejnem pasu sta veljala dva kriterija:
č) rast prebivalstva od leta 1981 ne presega 25 % povprečne rasti prebivalstva Slovenije
in
d) indeks staranja stalnega prebivalstva je za najmanj 25 % manj ugoden kot v
povprečju v Sloveniji, s tem da je hkrati stopnja rasti prebivalstva manjša od dveh tretjin
povprečne rasti v Sloveniji v istem obdobju.
Enostranskost takega zakona (Vrišer, 1999) se je kazala v neupoštevanju ekonomske
moči, socialnih problemov in razvojnih možnosti ter s tem v zanemarjanju ostalih
razvojno šibkih, nestabilnih območij ter tudi nekaterih obmejnih območij. Opaziti je
bilo ponovno večanje razlik med večjimi mesti in odmaknjenimi podeželskimi naselji.
Tudi sredstva za podporo so se močno skrčila. To so poskušali popraviti v letu 1995 z
ustanovitvijo Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poselitve slovenskega podeželja,
ki je v letih 1996–1997 na osnovi javnega razpisa financiral več kot 500 projektov s
področja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in manjše naložbe v
proizvodnjo in infrastrukturo.
Zaradi upoštevanja le dveh, tj. demografskih kriterijev, pri opredeljevanju demografsko
ogroženih območij, kar pa nič ne pove o gospodarski, socialni in razvojni problematiki
teh območij, je bil seznam krajevnih skupnosti in naselij obsežen. Tako je imela
Slovenija leta 1995 kar 61 % ozemlja s 25 % slovenskega prebivalstva uvrščenega med
demografsko ogroženo.

23

UL RS št. 48/90 prinese Zakon o pospeševanju demografsko ogroženih območij.
Indeks staranja je bil določen kot razmerje med številom prebivalstva, starejšega od 60 let, in med
številom prebivalstva, mlajšega od 15 let.

24
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Leta 1991 je kar 39,9 % ozemlja takratne občine Slovenska Bistrica veljalo za manj
razvito, od tega se ga je 48,7 % nahajalo na Pohorju, ostalo pa v makolskem,
studeniškem in laporskem predelu občine. Na manj razvitem ozemlju občine je leta
1991 prebivalo 21,8 % občinskega prebivalstva.
Preglednica 2: Površina, prebivalci in naseljenost na demografsko ogroženih območjih
občine Slovenska Bistrica
(Vir: Osnove za razvoj podeželja v občini Slovenska Bistrica, 1992)
Krajevna skupnost
Gostota na
Površina Število prebivalcev
km2
v ha
- Naselje (dem. ogr.)
1971
1981
1991
1991
SKUPAJ
14719
8349
7754
7109
48,2
KS Šmartno na Pohorju
4767
1410
1267
1104
23,2
KS Makole
3691
2437
2278
2189
59,3
KS Studenice
1724
1024
979
904
52,4
KS Laporje
2132
1752
1682
1550
72,7
(KS Kebelj)
3990
1015
852
728
18,2
- Kebelj
154
193
175
158
102,6
- Cezlak
49
160
100
60
122,4
- Modrič
262
203
170
151
57,6
- Nadgrad
133
72
76
70
52,6
- Podgrad na Pohorju
59
64
72
67
113,5
(KS Tinje)
3733
929
872
874
23,4
- Planina pod Šumikom
234
162
123
115
49,1
- Urh
293
92
103
76
25,9
- Rep
142
59
60
41
28,9
- Turiška vas na Pohorju
132
76
76
75
60,9
(KS Oplotnica)*
3472
3849
3937
3937
114,5
- Božje*
255
192
165
162
63,5
- Koritno*
383
236
205
191
49,9
- Kovaški Vrh*
146
57
60
53
36,3
- Zlakova
172
160
163
143
83,1
* Od leta 1998 del občine Oplotnica.
Na osnovi uredb o območjih, ki so se štela za demografsko ogrožena v Republiki
Sloveniji v obdobjih 1994–1996 in 1997–199925 na ozemlju današnje občine Slovenska
Bistrica je veljalo za:
- demografsko ogrožena območja istih 35 naselij, in sicer:
Bojtina, Cezlak, Drumlažno, Frajhajm, Globoko ob Dravinji, Ješovec, Kalše, Kebelj,
Križeča vas, Levič, Ljubično, Lovnik, Lukanja, Modraže, Modrič, Mostečno, Nadgrad,
Ošelj, Planina pod Šumikom, Podboč, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Savinsko,
Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Prebukovje, Štatenberg, Turiška vas na
Pohorju, Urh, Vrhole pri Laporju, Zgornja Brežnica, Zgornja Nova vas, Zgornje
Poljčane, Žabljek (ter do 1998 še v takratni občini Slovenska Bistrica naselja Božje,
Kovaški Vrh, Okoška Gora, Prihova, Raskovec, Straža);

25

Objavljeni sta bili v UL RS št. 13/94 oz. v UL RS št. 45/97.
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- demografsko ogrožena obmejna območja istih 6 naselij: Dežno pri Makolah,
Hrastovec pod Bočem, Jelovec pri Makolah, Krasna, Stari Grad in Studenice;
- gorsko višinska območja pa območja istih 9 pohorskih naselij: Cezlak, Kebelj,
Modrič, Nadgrad, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, Rep, Turiška vas na
Pohorju, Urh (ter do 1998 še v takratni občini Slovenska Bistrica območja naselij Božje,
Koritno, Kovaški Vrh).
Leto 1999 je na področju regionalne razvojne politike prineslo nove zakonske
spremembe. Sprejet je bil namreč Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja.26 Za opredelitev t. i. območij s posebnimi razvojnimi problemi so določili
naslednja merila:27
1. za območja oz. občino – z ekonomsko šibkega območja:
- bruto 80 % osnove za dohodnino na prebivalca v občini glede na državno povprečje,
- upadanje števila prebivalstva;
2. za območje oz. občino s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo:
- preseganje stopnje registrirane brezposelnosti v občini glede na državno povprečje za
več kot 20 %,
- delež kmečkega prebivalstva, ki za 20 % presega državno povprečje;
3. za razvojno omejevana obmejna območja in območja z omejenimi dejavniki:
- deleža površine območja z omejenimi dejavniki v občini in upadanja števila
prebivalstva v teh območjih;
- deleža površine občine v obmejnem pasu glede na celotno površino v občini in ob
upadanju števila prebivalstva v občini.
Nosilci regionalne strukturne politike so od leta 1999 Svet za strukturno politiko, Javna
agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj,28 Sklad za razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja ter regionalne razvojne agencije.
V uradnem listu RS, št. 19-939/99, z dne 25. 3. 1999, je bila objavljena Uredba o
območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji. Iz nje
je razvidno, da za ta območja v današnji občini Slovenska Bistrica veljajo območja istih
naselij kot do leta 1999. Z izjemo prvega petletnega obdobja izvajanja politike
regionalnega razvoja ima občina Slovenska Bistrica na svojem ozemlju naselja, ki
izpolnjujejo kriterije za uvrstitev med manj razvita oz. kasneje demografsko ogrožena
območja. Do osamosvojitve leta 1991 so bila to vedno ena in ista naselja, ki se nahajajo
na južnem, zlasti jugovzhodnem delu občine. To so naselja na haloškem in boškem delu
občine ter na ozemlju Dravinjskih goric, in sicer:
- v KS Makole: Makole, Stari Grad, Jelovec pri Makolah, Stranske Makole, Štatenberg,
Ložnica, Mostečno, Pečke, Savinsko, Strug, Stopno, Varoš in Dežno pri Makolah;
- v KS Studenice: Brezje pri Poljčanah, Globoko ob Dravinji, Hrastovec pod Bočem,
Krasna, Križeča vas, Modraže, Novake in
- v KS Laporje: Laporje, Dolgi Vrh, Drumlažno, Hošnica, Ješovec, Kočno pri Laporju,
Križni Vrh, Levič, Razgor, Vrhole pri Laporju, Zgornja Brežnica in Žabljek.
26

Zakon je bil objavljen v UL RS št. 60/99 in je bil veljaven od 13. 8. 1999 do 4. 11. 2005.
Merila za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi so podana v 23. členu prej omenjenega
zakona.
28
Leta 1999 ustanovljena Agencija za regionalni razvoj se je namreč leta 2003 z Zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ukinila oz. nadomestila z Javno
agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj.
27
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Tudi v samostojni Sloveniji veljajo do leta 1994 vsa naselja KS Makole, Studenice in
Laporje za demografsko ogrožena, vendar niso edina. Priključilo se jim je še 17 naselij
Bistriškega Pohorja, in sicer Bojtina, Frajhajm, Šmartno na Pohorju, Zgornje
Prebukovje, Spodnje Prebukovje, Ošelj, Smrečno, Zgornja Nova vas, Kebelj, Cezlak,
Modrič, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Planina pod Šumikom, Urh, Rep, Turiška vas na
Pohorju. Med naselji Bistriškega Pohorja tako le Kot, Jurišna vas, Kalše in Lukanja niso
bila v tem obdobju razglašena za demografsko ogrožena območja. Povedano drugače, v
samostojni Sloveniji je bilo na ozemlju občine Slovenska Bistrica v obdobju 1991–1994
obsežno demografsko ogroženo območje, ki je obsegalo več kot le naselja
Podpohorskih goric, naselja ob cesti Maribor–Slovenska Bistrica–Celje, nasleja na
Dravskem polju in naselja na skrajnem jugozahodnem delu Dravinjskih goric bistriške
občine s središčem v Poljčanah.
Tudi po letu 1994 stanje v občini ni bilo mnogo boljše. Večina naselij Bistriškega
Pohorja je še vedno veljala za demografsko ogrožena. Kar 14 jih je bilo, od teh jih je 9
veljalo še za gorsko-višinska območja. Šest naselij na makolskem in studeniškem
območju, ki so sicer vsa leta veljala za demografsko ogrožena, so bila po letu 1994
opredeljena še kot demografsko ogrožena obmejna območja. Tako od naselij KS
Studenice med demografsko ogrožene niso sodile le Brezje pri Poljčanah in Novake, od
naselij KS Laporje pa Laporje, Dolgi Vrh, Hošnica, Kočno pri Laporju in Križni Vrh.
Med demografsko ogroženimi so bila od leta 1994 prvič tudi naselja na poljčanskem
delu Bočkega pogorja: Ljubično, Lovnik, Podboč in Zgornje Poljčane. Med
demografsko ogroženimi sta se znašli tudi naselji Spodnja Polskava ter Spodnja Nova
vas.
Od leta 1999 se omenjajo tudi območja s posebnimi razvojnimi težavami, vendar zaradi
drugačnega poimenovanja stopnja razvitosti oz. zaostalosti v občini Slovenska Bistrica
ni nič manjša od državno ravni. Prav tako se ni zmanjšal razkorak med razvojno
stabilnimi območji občine in območji občine, ki zaostajajo v razvoju.
Občina svojo regionalno razvojno politiko izvaja v okviru Statistične regije Podravje. V
Slovenski Bistrici od leta 2000 deluje RIC,29 ki ga je ustanovila Občina Slovenska
Bistrica. Na svoji spletni strani ima RIC zapisano: »Poslanstvo Razvojnoinformacijskega centra je ustvarjati podporno okolje za razvoj malega gospodarstva,
obrti, gospodarstva in turizma na območju občine Slovenska Bistrica. V sodelovanju s
podjetji in podpornimi institucijami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni
ravni želimo s skupnim in usklajenim delovanjem sooblikovati prijazno, ustvarjalno in
odprto skupnost« (RIC, 2006).
RIC poleg svetovanja nudi razne oblike finančne pomoči s poudarkom na pospeševanju
razvoja malega gospodarstva oz. za spodbujanje investicij, ki odpirajo nova delovna
mesta, uvajajo novo in okolju prijazno tehnologijo in ki omogočajo razvoj turizma v
občini.

29

RIC je kratica za Razvojno-informacijski center. Vodi ga gospod Branko Žnidar.
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Karta 3: Demografsko ogrožena območja v občini Slovenska Bistrica po letu 1990
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4.2

DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

Občina Slovenska Bistrica velja za eno največjih slovenskih nemestnih občin.
Podeželski prostor pa povsod po Sloveniji po koncu druge svetovne vojne, zlasti pa v
zadnjih štiridesetih letih, doživlja izrazito prostorsko diferenciacijo (Klemenčič, 1991).
Obdelovanje zemlje je bilo do takrat najpomembnejši vir dohodkov, v začetku 60. let pa
se je zaradi napredujoče industrializacije delež kmečkega prebivalstva zmanjšal pod
tretjino. Medtem ko je imela Slovenija v začetku 20. stol. kar 73,2 % kmečkega
prebivalstva,30 je leta 1961 ta delež bil le še 31,6 %. Ta trend se nadaljuje, tako da je bil
delež kmečkega prebivalstva v Sloveniji v letu 1991 le še 7,6 % in leta 2002 samo 3,99
% (Statistični urad …, 2006b)31. K temu zmanjševanju je najprej prispevala svoje
industrializacija, nekoliko kasneje pa tudi širjenje storitvenih dejavnosti. Pospešena
deagrarizacija je na podeželju sprožila proces preoblikovanja prostora agrarne družbe v
prostor pretežno industrijske družbe. Izoblikovali so se različni tipi prostorskih struktur:
- bolj ali manj urbanizirana območja koncentracije gospodarstva in prebivalstva ter
primerno razvita s socialno in tehnično infrastrukturo, ki so sprva zajela za poselitev
najugodnejše dele države, doline in ravnine,
- kasneje pa se razširila tudi na zunanje robove hribovitega alpskega, kraškega in
gričevnatega sveta na obrobju območij gospodarske populacije in
- območja praznjenja in razkroja kulturne pokrajine, kar je najintenzivneje prisotno na
terciarnem gričevju severovzhodne in jugovzhodne Slovenije.
Takšna prostorska diferenciacija je posledica več dejavnikov, med katerimi je gotovo
najpomembnejši policentrično zasnovan koncept socialno-ekonomskega in temu
posledično povezanega prostorskega razvoja.
V podeželski prostor so se postopno širili kraji z industrijo, ki so delno pritegnili tudi
prebivalstvo, da se je priselilo v te kraje, veliko ljudi pa kraja stalnega prebivališča ne
spremeni, temveč dnevno migrira na delo v kraj zaposlitve. Izven kmetijstva zaposleno
prebivalstvo ostaja na podeželju in s svojim načinom življenja sproža proces
spreminjanja podobe kulturne pokrajine. Stanovanjske hiše in gospodarska poslopja se
adaptirajo, v bližini večjih mest pogosto v manjše obrtno-industrijske obrate zasebnega
sektorja. Nove stanovanjske hiše na robu podeželskih naselij ali ob cestah, ki
povezujejo vasi s kraji zaposlitve, so mestnega tipa in njihovo prebivalstvo s
kmetovanjem nima nič več skupnega. Nekdanja agrarna podoba se z novimi
stanovanjskimi hišami razblinja. Žalostno podobo kažejo nadomestne gradnje s
postavitvijo novega doma poleg starega tako tesno skupaj, da se napušči pri tem skoraj
dotikajo. Domačijo po preselitvi v novo zgrajeni dom podrejo. Na tak način izginjajo
ostanki kulture bivanja kmečkega oz. podeželskega človeka.
Svoje sta k takemu razvoju prispevala tudi uradna kmetijska politika, ki je omejevala
velikost zasebnih kmetij na 10 ha, kar je slabšalo zemljiško strukturo, in drobljenje
posesti med dediče. Dediči, zaposleni izven kmetijstva, so si na podedovanem zemljišču
zgradili stanovanjsko hišo, tisti, ki so se odselili v mesto, pa so zgradili stanovanjsko
30

Kmečko prebivalstvo so vsi, ki se preživljajo z delom na kmetijah, in njihovi vzdrževani družinski
člani.
31
Povzeto iz Rubrika 86: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti in spolu, občine,
Slovenija, popis 2002.
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hišo ali počitniška bivališča, ob katerih bodisi zaradi rekreacije bodisi zaradi težnje po
pridelavi biohrane gojijo zelenjavo, sadje in za lastne potrebe obdelujejo obnovljene
vinograde. Ta pojav je še zlasti prisoten v zahodnem delu države, na gričevnatem
zaledju Kopra in Nove Gorice in na vinorodnih območjih severovzhodne Slovenije, tj.
na vzhodnih obronkih Pohorja, v Slovenskih Goricah, Halozah in v Prekmurju na
Goričkem.
Razvoj na ozemlju današnje občine Slovenska Bistrica ni potekal nič drugače kot sicer
po Sloveniji, saj nenazadnje na njem najdemo skoraj vse za Slovenijo značilne
poglavitne pokrajinsko-ekološke tipe. Tako najdemo tukaj na eni strani območje
koncentracije in urbanizacije ob cesti Celje–Slovenska Bistrica–Maribor s središčem v
Slovenski Bistrici ter koncentracijo v obliki otoka s središčem v Poljčanah in na
Pragerskem. Število prebivalcev v zadnjih štiridesetih letih narašča, delež kmečkega
prebivalstva se zmanjšuje in število zaposlenih izven primarnega sektorja dejavnosti,
bodisi v kraju bivališča bodisi v občinskem središču ali bližnjem Mariboru, v manjši
meri tudi v Celju, Zrečah in Slovenskih Konjicah, se povečuje.
Na drugi strani pa ima bistriška občina obsežna območja na Pohorju ter v dolini
Dravinje z obronki Haloz, dolino Ložnice ter Bočko pogorje, za katera so značilni
negativni rezultati v demografskem razvoju, kar se kaže v deagrarizaciji, zaraščanju še
pred desetletji obdelane zemlje in s tem v spreminjanju kulturne pokrajine.
4.2.1 Poselitev, omrežje osrednjih naselij in velikostna sestava naselij občine
Slovenska Bistrica
Poseljenost in demografski razvoj sta na celotnem območju občine Slovenska Bistrica
zelo raznolika in seveda močno odvisna od naravnogeografskih dejavnikov. Glede na
pestrost pokrajinsko-ekoloških enot, ki so opisane v prvem delu naloge, lahko sklepamo
na neenotnost v poselitvi in demografskem razvoju obravnavanega ozemlja.
Višji, razgibani hriboviti svet občine na območju Pohorja in Zahodnih Haloz je redkeje
poseljen in prometno težje dostopen. Nizkim aluvialnim ravnicam (ob Dravinji, Ložnici
in ostalih pohorskih potokih v ravninskem delu), ki so bile v času oblikovanja naselij
mokrotne, so se naselja izognila in prebivalstvo je za poselitev izbralo njihovo obrobje
oz. stik ravnice z gričevjem, hribovjem. Enako velja za prometnice.
Prav poselitev oz. nastanek naselij je imel veliko vlogo pri nastanku različno razvitih
območij. Tako so ceste in železnica pritegnile večje strnjene vasi, po gričevju je
poselitev raztresena in naselja so površinsko večja, kar se z večanjem nadmorske višine
in s prehodom v hriboviti pohorski in haloški svet še okrepi, zato so tamkajšnje vasi
površinsko vedno večje, po številu prebivalstva pa skromnejše.
Velikost občine in pestrost pokrajinsko-ekoloških enot vplivata na zanimivo višinsko
razporeditev naselij (Štajnbaher,1990):32
a) Pohorski predel (nad 600 m nadmorske višine)
Najvišje ležeča naselja so Planina, Frajhajm in Smrečno na nadmorski višini 901 in
1000 m. Sem sodijo še naselja: Bojtina, Urh, Kot, Cezlak, Lukanja, Kebelj, Veliko
32

Štajnbaherjeva razdelitev je bila izdelana pred ustanovitvijo občine Oplotnica leta 1998, zato so v
oklepaju dodana tudi naselja te občine.
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Tinje, Malo Tinje, Kalše, Modrič, Zgornje Prebukovje, Spodnje Prebukovje, Šmartno
na Pohorju, Zgornja Nova vas, Ošelj, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Jurišna vas,
Turiška vas na Pohorju, Fošt, Rep in Tinjska Gora (Božje, Koritno, Kovaški Vrh,
Zlakova, Lačna Gora, Brezje pri Oplotnici, Zlogona Gora in Zlogona vas). Območje
Bistriškega Pohorja obvladujejo strnjene ali razložene vasi ter samotne kmetije.
Na osnovi Vrišerjeve ekonomsko-funkcijske regionalizacije Slovenije (Vrišer, 1990)
najdemo med zgoraj navedenimi naselji na I. stopnji oz. na krajevni ali lokalni ravni dve
krajevni ali lokalni središči, in sicer Kebelj (l. 2002 – 143 preb.) in Veliko Tinje (l. 2002
– 149 preb.), na II. stopnji oz. na vicinalni ravni pa eno naselje, tj. Šmartno na Pohorju
(l. 2002 – 183 preb.).33
Med naselji tega dela občine prevladujejo manjša naselja, saj je med njimi (skupno 25
naselij) 15 takih, ki so imela leta 2002 manj kot 100 prebivalcev, Tinjska Gora pa je
edino tukajšnje naselje z več kot 200 prebivalci (238).
b)
Širši pas ob cesti Celje–Slovenska Bistrica–Maribor (avtocesta A 1,
ki poteka bolj ali manj vzporedno z magistralno cesto Maribor–Celje)
Zavzema območje Podpohorskih goric, območje ob cesti, južneje od ceste pa zavzema
le zelo ozek pas. Sem sodijo naselja: Zgornja Polskava, Bukovec, Ogljenšak, Kočno
pri Polskavi, Klopce, Gabrnik, Pokoše, Šentovec, Ritoznoj, Kovača vas, Devina,
Slovenska Bistrica (z Zgornjo Bistrico in Novo Goro nad Slovensko Bistrico), Visole,
Cigonca, Spodnja Nova vas, Lokanja vas, Zgornja Ložnica, Spodnja Ložnica,
Kostanjevec, Gladomes, Korplje, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Vinarje, Preloge,
Sevec, Prepuž in Videž (Okoška Gora, Čadram, Oplotnica, Straža, Zgornje Grušovje,
Gorica, Malahorna, Markečica, Raskovec, Pobrež, Dobrova, Dobriška vas, Prihova in
Ugovec).
Med naselji tega pasu sta dve krajevni ali lokalni središči, in sicer hitro rastoča Zgornja
Polskava (l. 2002 – 1126 preb.) in Zgornja Ložnica (l. 2002 – 344 preb.) ter občinsko ali
komunalno središče34 Slovenska Bistrica (l. 2002 – 7270 preb.)35 na mikroregionalni
ravni. Sicer so med temi naselji (skupno jih je 27) leta 2002 le 3 z manj kot 100
prebivalci in 3 z več kot 500 prebivalci (Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava in
Visole). Največ naselij je v velikostnem razredu od 200 do 400 prebivalcev.
Leta 2002 je v naseljih tega pasu prebivalo 48,35 % (14182) vsega občinskega
prebivalstva, kar pomeni povprečno 525,26 prebivalca na naselje (občinsko povprečje je
284,77).

33

Krajevna ali lokalna središča so najnižja na petstopenjski hierarhični lestvici osrednjih naselij v
Sloveniji, ki je bila osnova za njeno ekonomsko-funkcijsko regionalizacijo. Krajevna ali lokalna središča
morajo nuditi naslednje dejavnosti: krajevno skupnost, trgovino z mešanim blagom, nepopolno ali
popolno osnovno šolo, gostilno ali gostišče. Ruralna ali industrijska središča na vicinalni ravni pa imajo
poleg dejavnosti krajevnih središč še: popolno osnovno šolo, pošto, zdravstveno postajo, trgovino s
kmetijskimi potrebščinami in bencinsko črpalko.
34
Občinska ali komunalna središča imajo poleg dejavnosti središč I. in II. stopnje še: trgovine s
specializirano ponudbo (železnina, trgovina s tekstilom, lekarna), policijsko postajo, bančno poslovalnico,
fotografsko delavnico, slaščičarno, kino, zdravstveni dom.
35
Leta 2002 je imela Slovenska Bistrica 6591 prebivalcev, Zgornja Bistrica pa 540 prebivalcev.
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c)

Območje Dravinjskih goric, ki ga zaradi heterogenosti deli na štiri

dele
c 1) prehodni pas iz Dravinjskih goric v Dravsko polje
Obsega naselja na vzhodni strani Dravinjskih goric in na robu Čret. Gravitacijsko
središče je mesto Slovenska Bistrica, preko Pragerskega pa to območje gravitira na
Maribor. Sem sodijo naselja: Trnovec pri Slovenski Bistrici, Brezje pri Slovenski
Bistrici, Vrhloga, Pretrež, Črešnjevec, Leskovec, Stari Log, Pragersko, Gaj, Spodnja
Polskava in Sele pri Polskavi. Prvotno je bil za ta naselja značilen panonski tip
stegnjenega doma. Krajevno središče je Črešnjevec (l. 2002 – 496 preb.), Pragersko (l.
2002 – 1101 preb.) pa lahko skupaj s Spodnjo Polskavo (l. 2002 – 814 preb.) štejemo za
ruralno oz. industrijsko središče.
Le 2 od 10 naseljih tega pasu sta imeli leta 2002 manj kot 100 prebivalcev (Brezje pri
Slovenski Bistrici le 26) in 2 naselji več kot 500 prebivalcev. Skupno je leta 2002 v teh
naseljih živelo 14,85 % (4356) občinskega prebivalstva, in sicer povprečno 435,60
prebivalca na naselje (občinsko povprečje je 284,77).
c 2) dolina reke Ložnice od železniške postaje Slovenska Bistrica
Naselja so se tod izognila nekoč zamočvirjeni, danes pa v glavnem kmetijsko obdelani
aluvialni ravnici. Na njenem robu poteka tudi trasa ceste Slovenska Bistrica–Pečke, ki
se tu razcepi in tu je tudi konec tega območja. Sem sodijo naselja: Farovec, Laporje,
Drumlažno, Kočno pri Ložnici, Ložnica, Mostečno, Pečke, Štatenberg, Ješovec in
Vrhole pri Laporju.
Krajevno središče in največje naselje je Laporje (l. 2002 – 361 preb.), sledijo mu Pečke
z 278 prebivalci. Ostala naselja so manjša in brez pomembnejših oskrbnih dejavnosti: 3
naselja imajo manj kot 100 prebivalcev (najmanj Drumlažno, le 15 prebivalcev), 5 pa
jih je v razredu od 100 do 200 prebivalcev. Skupno je leta 2002 v teh naseljih živelo
5,10 % (1497) občinskega prebivalstva, in sicer povprečno 149,70 prebivalca na naselje
(občinsko povprečje je 284,77).
c 3) Zahodni del Dravinjskih goric s središčem v Poljčanah
Gravitacijsko naselje so Poljčane, preko katerih območje gravitira na Slov. Bistrico,
Maribor, znatno manj na Celje. Naselja tega območja so: Poljčane (z Zgornjimi in
Spodnjimi Poljčanami), Lušečka vas, Čadramska vas, Spodnja Brežnica, Zgornja
Brežnica (s Križnim Vrhom), Žabljek, Razgor pri Žabljeku, Levič, Dolgi Vrh,
Stanovsko, Ljubično, Lovnik, Studenice, Podboč, Hošnica, Brezje pri Poljčanah in
Križeča vas.
Poljčane (l. 2002 – 2551 preb.) so industrijsko središče tega območja. Druga naselja so
bistveno manjša. Kar 6 naselij leta 2002 ni imelo niti 100 prebivalcev (najmanjši
Podboč ima le 20 prebivalcev), šest jih je v velikostnem razredu 100–200 prebivalcev in
3 v razredu 200–300 prebivalcev. Zgornja Brežnica kot drugo največje naselje šteje 366
prebivalcev. Skupno je leta 2002 v teh naseljih živelo 16,73 % (4908) občinskega
prebivalstva, in sicer povprečno 288,71 prebivalca na naselje (občinsko povprečje je
284,77) Povprečje je tako visoko predvsem zaradi Poljčan, brez katerih bi bila ta
vrednost bistveno manjša.
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c 4) Dolina reke Dravinje z obronki zahodnega dela Haloz
Naselja tega območja so se umaknila aluvialni ravnici in se oblikovala na obeh straneh
doline. Nekaj naselij je v hribovitem svetu Haloz. Medtem ko zahodni del ozemlja
gravitira na Poljčane, pa vzhodni del gravitira na Majšperk, Ptuj in Kidričevo. Naselja
tega območja so: Novake, Modraže, Krasna, Hrastovec pod Bočem, Stranske Makole,
Globoko ob Dravinji, Makole, Jelovec pri Makolah, Stari Grad, Dežno pri Makolah,
Varoš, Stopno, Savinsko in Strug.
Najpomembnejše in največje naselje so Makole (l. 2002 – 288 preb.), ki imajo vse
dejavnosti, potrebne za uvrstitev v ruralno ali industrijsko središče, razen bencinske
črpalke. Ostala naselja so majhna in med 14 je kar 9 takih, ki so imela leta 2002 manj
kot 100 prebivalcev. Stari Grad je z 251 prebivalci poleg Makol edino naselje, ki ima
več kot 200 prebivalcev. Leta 2002 je v teh naseljih prebivalo 5,96 % (1748) vsega
občinskega prebivalstva, kar pomeni povprečno 124,86 prebivalca na naselje (občinsko
povprečje je 284,77).
Popis prebivalstva leta 2002 je na ozemlju občine Slovenska Bistrica zajel 109 naselij, v
nalogi pa zaradi možnosti primerjav s predhodnimi obdobji obravnavam 103 naselja.
Križni Vrh in Zgornja Brežnica sta namreč združena oz. se obravnavata kot eno naselje,
saj se je Križni Vrh kot samostojno naselje prvič pojavil v popisu leta 1991. Tudi
Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica in Nova Gora nad Slovensko Bistrico so
obravnavane kot eno naselje, saj se je slednja kot samostojno naselje prvič pojavila v
popisu leta 2002, prej pa je bila del Zgornje Bistrice. Del Zgornje Bistrice je bil ob
popisu leta 1981 vključen v Slovensko Bistrico. Združila sem tudi naselja Poljčane,
Zgornje Poljčane in Spodnje Poljčane, saj gre za bolj ali manj strnjeno poseljen prostor,
zlasti med slednjima dvema, ki se v funkcijskem smislu dopolnjujejo. Združeni sta tudi
naselji Pragersko in Gaj.
Iz spodnje preglednice je razvidno, da na ozemlju današnje občine Slovenska Bistrica
prevladujejo mala naselja. Leta 1961 je bilo v prvih dveh velikostnih kategorijah dobrih
60 % vseh naselij, do leta 2002 pa se je delež povečal za slabih 10 %. Prav tako je moč
razbrati, da se veča delež naselij, ki imajo manj kot sto prebivalcev.
Število najmanjših naselij vztrajno raste. Močno zmanjšanje števila prebivalcev
izkazujejo naselja z 201 do 500 prebivalci. Posledice deagrarizacije in depopulacije v
teh naseljih se kažejo v dejstvu, da so leta 1961 zajemala 35,92 % prebivalcev, leta
2002 pa le še 24,27 %. To so naselja, ki pretežno leže na pohorskem delu občine in
nekaj v Halozah in so jih procesi deagrarizacije in depopulacije, ki se nadaljujejo še
danes, najbolj prizadeli.
Naselij z več kot 500 prebivalci je bilo na Bistriškem leta 2002 6 oz. 2 več kot leta
1961. Največjim naseljem Slovenska Bistrica, Poljčane, Pragersko, Zgornja Polskava,
ki imajo vsa več kot 1000 prebivalcev oz. v katerih živi okoli 43 % vsega občinskega
prebivalstva, sledita naselji Spodnja Polskava in Visole z nekaj več kot 500 prebivalci.
Vsa ta naselja so izkoristila ugodno lego ob slovenskem cestnem in železniškem
prometnem križu, svoj razvoj pa naslonila na v preteklosti v teh krajih delujoče obrtne
delavnice ter na industrijske obrate, ki so se tod namestili tudi kot posledica politike
policentrizma.
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Preglednica 3: Velikost in število naselij na ozemlju današnje občine Slovenska Bistrica
v letih 1961, 1981 in 2002
(Vir: Popisi prebivalstva za leta 1961, 1981 in 2002)
Velikost naselij –
število prebivalcev

1961

Število
24
do 100
38
od 101 do 200

1981
%
Število
23,30
30

2002
%
Število
29,13
38

%
36,89

36,89

36

34,95

34

33,01

od 201 do 300

26

25,24

25

24,27

16

15,53

od 301 do 500

11

10,68

7

6,80

9

8,74

od 501 do 1000

1

0,97

2

1,94

2

1,94

1001 in več

3

2,91

3

2,91

4

3,88

103

100,00

103

100,00

103

100,00

Skupaj

4.2.2 Demografski razvoj na ozemlju današnje občine Slovenska Bistrica v letih
1961–1981
Demografska gibanja v občini Slovenska Bistrica v letih 1961–1981 je podrobneje
obdelal bistriški geograf Štajnbaher (1990), zato tukaj delno povzemam njegove
ugotovitve. Podatkov, ki se nanašajo na naselja današnje občine Oplotnica, ne navajam.
Ostale podatke sem pridobila iz popisov prebivalstva po naseljih za obdobje 1961–
2002.
Demografska gibanja v letih 1961–1981 v primerjavi s predhodnimi obdobji na ozemlju
današnje občine Slovenska Bistrica izkazujejo nekoliko manj negativne trende kot
predhodna obdobja. Ker pa tukajšnja naselja niso velika, se vsaka še tako majhna
sprememba v številu prebivalcev občutno pozna v deležih. Vsekakor so razlike v
demografskem gibanju znotraj občinskega ozemlja precejšnje.
V obdobju 1961–1981 je na ozemlju današnje občine Slovenska Bistrica kar 64 naselij
imelo negativne demografske procese, v 39 pa se je število prebivalcev povečalo. To
velja predvsem za naselja širšega pasu ob cesti Celje–Slovenska Bistrica–Maribor, ki
jim sledijo naselja zahodnega dela Dravinjskih goric s središčem v Poljčanah ter naselja
prehodnega pasu iz Dravinjskih goric v Dravsko polje. Najmanj ugodno sliko v gibanju
števila prebivalcev kažejo naselja pohorskega dela občine, ki jim sledijo tista v dolini
reke Dravinje z obronki zahodnega dela Haloz in naselja v dolini reke Ložnice od
železniške postaje Slovenska Bistrica navzdol.
a)
Pohorski predel (nad 600 m nadmorske višine)
V skupno 25 naseljih pohorskega predela današnje občine Slovenska Bistrica je leta
1961 živelo 14,80 % občinskega prebivalstva.36 Ta delež se je do leta 1981 zmanjšal na
11,10 %. Medtem ko je v vseh naseljih občine skupaj v obdobju 1961–1981 števila
prebivalcev narastlo za 6,03 %, se je v teh pohorskih naseljih število prebivalcev
zmanjšalo za 20,52 % (3879 preb. l. 1961 – 3083 preb. l. 1981).
36

Vseskozi je mišljeno vse prebivalstvo vseh naselij današnje občine Slovenska Bistrica, torej brez
naselij, ki so od leta 1998 vključena v občino Oplotnica.
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V predhodnih obdobjih začet proces depopulacije se je nadaljeval tudi v tem obdobju.
Glede na majhnost tukajšnjih naselij, v katerih je bilo leta 1961 povprečno število
prebivalcev na naselje 155,61 (občinsko povprečje je 254,39), leta 1981 pa celo 123,32
(občinsko povprečje je 257,83), se vsako še tako majhno zmanjšanje števila prebivalcev
močno občuti.
V obdobju 1961–1981 se je v kar 20 tukajšnjih naseljih število prebivalcev zmanjšalo,
najbolj v naseljih Cezlak (60,40 %), Lukanja (61,50 %), Frajhajm (31,83 %), Planina
pod Šumikom (40,20 %), Bojtina (28,50 %), Ošelj (35,71 %), Smrečno (31,69 %),
Zgornje Prebukovje (20,87 %), Kalše (20,94 %), Kot (16,52 %), Veliko Tinje (27,56
%), Modrič (16,34 %), Jurišna vas (24,39 %), Šmartno na Pohorju (11,76 %), Kebelj
(9,33 %) in Fošt (11,65 %). Le v 5 naseljih se je število prebivalcev povečalo. Med
njimi prednjači Tinjska Gora (24,84 %), ki ji sledijo Zgornja Nova vas (18,85 %),
Nadgrad (13,43 %), Urh (6,2 5%) in Turiška vas na Pohorju (5,56 %).
b)
Širši pas ob cesti Celje–Slovenska Bistrica–Maribor
V tem pasu se nahaja 27 naselij, v katerih je leta 1961 živelo 37,45 % občinskega
prebivalstva, ta delež pa se je do leta 1981 povečal na 44,42 %. Povečanje števila
prebivalcev je bilo v obdobju 1961–1981 močno nad občinskim povprečjem (6,03 %),
in je znašalo 25,76 % (9812 prebivalcev l. 1961 – 12340 preb. l. 1981).
Na povečanje števila prebivalcev je najbolj vplivalo občinsko središče, mesto Slovenska
Bistrica, v katerem se je v teh dvajsetih letih število prebivalcev povečalo za 44,27 %.
Mesto je s svojo industrijo, ki je nudila zaposlitev polkvalificirani in kvalificirani
delovni sili, sprožilo priseljevanje iz odročnejših predelov, zlasti s Pohorja, bližje
središču zaposlitve. To je poleg ugodne prometne lege in skupaj z njo napredujočo
izgradnjo prometne, gospodarske in socialne infrastrukture tudi ključni element za
pozitivne demografske procese večine naselij ob cesti Celje–Slovenska Bistrica–
Maribor. V ta naselja se je koncentriralo prebivalstvo, ki je bilo zaposleno v Slovenski
Bistrici, deloma v Zrečah, Oplotnici, Slovenskih Konjicah in Mariboru. Povprečno
število prebivalcev v tukajšnjih naseljih je bilo vseskozi nad občinskim povprečjem.
Leta 1961 je bilo 363,41, leta 1981 pa 405,30 prebivalca na naselje.
V letih 1961–1981 se je v 18 naseljih število prebivalcev povečalo. Poleg občinskega
središča se je v tem obdobju število prebivalcev najbolj povečalo v naseljih: Zgornja
Polskava (47,64 %), Gabrnik (69,95 %), Gladomes (32,29 %), Zgornja Ložnica (28,57
%), Kostanjevec (28,02 %), Videž (32,81 %), Visole (8,60 %), Šentovec (46,05 %) in
Preloge (18,03 %).
Kljub legi ob osrednji prometni osi je imelo 8 naselij ob obravnavani cesti leta 1981
manj prebivalcev kot leta 1961. Številčno gledano je največ prebivalcev v dvajsetletnem
obdobju izgubil Ritoznoj (23,45 %), sledita mu Cigonca (19,88 %) in Spodnja Ložnica
(16,53 %). V Devini in Kovači vasi se je število prebivalcev zmanjšalo za manj kot 2
%, v obdobju 1961–1971 pa za približno 5 %, tako da je bilo stanje leta 1981 enako kot
leta 1961. Pozitivni rezultati so se, zlasti v Kovači vasi, nadaljevali tudi v nadaljnjem
obdobju.
V Sevcu (48 preb. l. 1961) in Korpljah (31 preb. l. 1981), najmanjših naseljih tega pasu,
je število prebivalcev v letih 1961–1981 ostalo enako (Sevec) oz. se je rahlo povečalo,
kar se nadaljevalo tudi v nadaljnjem obdobju.
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c)

Območje Dravinjskih goric s svojimi štirimi deli
c 1) Prehodni pas iz Dravinjskih goric v Dravsko polje
V skupno 10 naseljih je leta 1961 živelo 14,57 % občinskega prebivalstva, ta delež pa se
je do leta 1981 zmanjšal le za malenkost (na 14,38 %). Prebivalstvo se je v obdobju
1961–1981 povečalo za 4,61 % (3818 prebivalcev l. 1961 – 3994 preb. l. 1981), kar je
nekoliko pod občinskim povprečjem (6,03 %). Število prebivalcev se je v letih 1961–
1981 močno povečalo predvsem v 3 naseljih. Zlasti to velja za Pragersko z Gajem, v
katerem se je v dvajsetih letih število prebivalcev povečalo za 277 prebivalcev oz. za
22,14 %, sledita mu naselji Črešnjevec s 13,17-odstotnim povečanjem in Sele pri
Polskavi (5,26 %). Drugod se je število prebivalcev zmanjšalo, najbolj na Spodnji
Polskavi (6,83 %), sledijo ji Vrhloga (13,06 %), Leskovec (8,03 %) in Stari Log (10,38
%).
c 2) Dolina reke Ložnice od železniške postaje Slovenska Bistrica
navzdol
Tukajšnja naselja so imela leta 1961 skupaj 1854 prebivalcev, to število pa se je do leta
1981 zmanjšalo na 1607 prebivalcev. Zmanjšanje števila prebivalcev za 13,31 % je bilo
močno pod občinskim povprečjem (6,03 %), in ker so tukaj sama majhna naselja,
pomeni to velike spremembe v odstotkih.
Razen v naselju Drumlažno se je v ostalih naseljih v obdobju 1961–1981 število
prebivalcev zmanjšalo, najbolj v Štatenbergu (31,37 %), ki je izgubil kar 101
prebivalca, sledijo mu Vrhole pri Laporju (21,13 %), Laporje (21,13 %), Farovec (30,88
%) in Ješovec (41,03 %). V Drumlažnem je bila porast za 25,00 %, ker pa gre za
majhno naselje (l. 1981 je imelo 20 prebivalcev), je to pomenilo le 4 prebivalce več.
Negativno gibanje v teh naseljih je potekalo že ves čas po drugi svetovni vojni in tudi
po letu 1981 se ta trend ni bistveno izboljšal.

c 3) Zahodni del Dravinjskih goric s središčem v Poljčanah
Tukaj se nahaja 17 naselij, v katerih je leta 1961 živelo 17,27 % občinskega
prebivalstva. Ta delež se do leta 1981 ni bistveno povečal (17,32 %). Povečanje števila
prebivalcev je bilo v obdobju 1961–1981 s 6,30 % skoraj enako občinskemu povprečju
(6,03%), in pomeni 4526 prebivalcev leta 1961 in 4811 prebivalcev leta 1981.
Med 17 naselji se je v obdobju 1961–1981 povečalo število prebivalcev v 8 naseljih.
Med njimi so na prvem mestu Poljčane (16,30 % oz. porast z 2080 na 2419
prebivalcev). Sledijo jim Spodnja Brežnica (38,86 %), Zgornja Brežnica (18,52 %),
Žabljek (16,26 %), Čadramska vas (29,13 %), Levič (19,57 %), Križeča vas (10,31 %)
in Podboč (v njem zaradi majhnosti naselja pomeni 12,90-odstotno povečanje le 4
prebivalce več).
Ostala naselja (9) so imela v obdobju 1961–1981 negativno gibanje števila prebivalcev.
Najbolj se je število prebivalcev zmanjšalo na Ljubičnem (41,94 %), v Razgorju pri
Žabljeku (26,52 %) in Studenicah (16,67 %). Večje zmanjšanje števila prebivalcev je
bilo še v Hošnici (20,26 %), Brezju pri Poljčanah (20,41 %) in Lušečki vasi (7,30 %).
Depopulacija je bila najizrazitejša v Bočkem pogorju, Poljčane pa ves čas po vojni
kažejo tendenco koncentracije prebivalcev.
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c 4) Dolina reke Dravinje z obronki zahodnega dela Haloz
Leta 1961 je v 14 tukajšnjih naseljih živelo 8,83 % (2313 prebivalcev) občinskega
prebivalstva, ta delež pa se je do leta 1981 zmanjšal za 365 prebivalcev. V
dvajsetletnem obdobju je število prebivalstva nazadovalo za 15,78 %. To ni nič
čudnega, če vemo, da je bilo negativno gibanje števila prebivalstva v kar 11 naseljih.
Dežno pri Makolah je v obdobju 1961–1981 izgubilo kar 109 prebivalcev (zmanjšanje
za 40,52 %), sledijo mu Stari Grad (22,70 %), Hrastovec pod Bočem (33,96 %),
Savinsko (30,07 %), Varoš (25,78 %) in Jelovec pri Makolah (10,58 %).
Edina naselja, ki so imela pozitivno gibanje števila prebivalcev, so Makole (24,38 %),
Novake (21,90 %) in Globoko ob Dravinji (11,36 %). Vsa ležijo ob robu aluvialne
ravnice ob cesti Poljčane–Majšperk. V njih se je v obdobju 1961–1981 število
prebivalcev povečalo za skromnih 82 prebivalcev. Prebivalci ostajajo v teh krajih zaradi
tradicionalne navezanosti na zemljo in relativno dobre prometne dostopnosti do bližnjih
zaposlitvenih središč Poljčan in Majšperka. Prebivalstvo iz skrajno vzhodnega in
haloškega dela občine pa odhaja zaradi slabe prometne povezanosti in oddaljenosti od
središč zaposlitve bliže k njim.
4.2.3 Demografski razvoj na ozemlju današnje občine Slovenska Bistrica v letih
1981–2002
Demografska gibanja v letih 1981–2002 v naseljih današnje občine Slovenska Bistrica
kažejo sliko, katere okvirji so bili nakazani že v predhodnem obdobju, s tem da se
situacija, gledano na občino kot celoto, vendarle nekoliko izboljšuje. Tako ima v
primerjavi s predhodnim obdobjem pozitivno gibanje števila prebivalcev 11 naselij več
(50), 53 naselij (v obdobju 1961–1981 jih je bilo 64) pa je takih, v katerih se je število
prebivalcev v tem obdobju zmanjšalo.
Enako kot v predhodnemu obdobju se je tudi v letih 1981–2002 število prebivalcev
pričakovano najbolj povečevalo v naseljih širšega pasu ob cesti Celje–Slovenska
Bistrica–Maribor. Tem sledijo naselja prehodnega pasu iz Dravinjskih goric v Dravsko
polje ter naselja zahodnega dela Dravinjskih goric s središčem v Poljčanah.
Najmanj ugodno sliko v gibanju števila prebivalcev v tem obdobju še vedno izkazujejo
naselja pohorskega dela občine, ki jim sledijo tista v dolini reke Dravinje z obronki
zahodnega dela Haloz in naselja v dolini reke Ložnice od železniške postaje Slovenska
Bistrica navzdol.
Skupno število prebivalcev vseh naselij današnje občine Slovenska Bistrica se je od leta
1981 do leta 2002 povečalo za 5,57 %, kar pomeni porast s 27783 na 29331
prebivalcev.37
a)
Pohorski predel (nad 600 m nadmorske višine)
V naseljih pohorskega dela občine Slovenska Bistrica se je število prebivalcev
zmanjševalo tudi v obdobju 1981–2002, in sicer za 14,37 %, kar je znatno nad

37

Vseskozi je mišljeno vse prebivalstvo vseh naselij današnje občine Slovenska Bistrica, torej brez
naselij, ki so od leta 1998 vključena v občino Oplotnica.
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občinskim povprečjem tega obdobja (5,57 %). Medtem ko so vsa pohorska naselja
imela leta 1961 skupno še 3879 prebivalcev, so jih imela leta 2002 le še 2640.
V obdobju 1981–2002 se je zmanjšalo število prebivalcev v 18 naseljih. V glavnem gre
za ista naselja, ki so izgubljala prebivalce že v obdobju 1961–1981. To so: Frajhajm
(28,63 %), Bojtina (40,56 %), Cezlak (51,52 %), Lukanja (63,89 %), Modrič (20,71 %),
Planina pod Šumikom (27,05 %), Kebelj (18,29 %), Kalše (19,87 %), Kot na Pohorju
(15,10 %). V 3 naseljih, v katerih se je v predhodnem obdobju število prebivalcev še
večalo, se je v tem obdobju zmanjšalo. Ta naselja so: Zgornja Nova vas (48,97 %), Urh
(32,35 %) in Nadgrad na Pohorju (22,37 %). Dva prebivalca manj ima Turiška vas na
Pohorju.
Tako je med pohorskimi naselji v zadnjih dvajsetih letih le še 7 takih, v katerih število
prebivalcev narašča. Najbolj pozitivno stanje je v Tinjski Gori (povečanje za 18,41 %),
v kateri se število prebivalcev povečuje že vse od leta 1953, ter v Velikem Tinju (61,96
%) in v Šmartnem na Pohorju (22,00 %), ki beležita rast po letu 1981. Ostala štiri
naselja, ki imajo glede na svojo majhnost sicer skromno rast, so: Podgrad na Pohorju,
Jurišna vas, Zgornje Prebukovje in Smrečno. Med njimi leta 2002 niti eno ni doseglo
števila prebivalcev iz leta 1961.
Medtem ko je leta 1961 med pohorskimi naselji takih z manj kot 100 prebivalci 6, se je
njihovo število v letu 2002 dvignilo na 15. In če jih je bilo takih z 200 ali nekaj več
prebivalci leta 1961 še 7, najdemo leta 2002 le 1 tako naselje (Tinjska Gora – 238).
Vzrokov za takšno stanje je gotovo več: nizka rodnost in odseljevanje mladega
prebivalstva. Ostaja ostarelo prebivalstvo. Svoje sta k stagnaciji prispevali tudi
stagnacija v gozdarstvu, ki je v preteklosti zaposlovalo precej delavcev, in zaprtje
kamnoloma v Cezlaku. Cezlak je imel višek prebivalstva leta 1961 (250), po tem letu pa
je sledil padec na 48 prebivalcev leta 2002. Drugih možnosti za zaposlitev izven
kmetijstva v teh pohorskih naseljih ni.
Živinoreja in gozdarstvo sta panogi, ki dajeta pohorskim kmetijam osnovni vir za
preživetje. Povprečna velikost kmetije na Pohorju je 25,50 ha, s tem da je dobrih 60 %
ozemlja kmetije pod gozdom, kar je še vedno premalo, da bi zaposlilo vse ljudi, ki
živijo na kmetijah. Zato je precejšen del njihovega aktivnega prebivalstva zaposlenega v
neagrarnih dejavnostih, ki so v središčih ob vznožju Pohorja (Natek, 1992).
b)
Širši pas ob cesti Celje–Slovenska Bistrica–Maribor
V naseljih tega pasu se je število prebivalcev povečevalo tudi v obdobju 1981–2002, in
sicer za 14,93 % oz. z 12340 na 14182 prebivalcev. To povečanje je sicer manjše kot v
predhodnem obdobju (25,76 %), vendar še vedno znatno nad občinskim povprečjem
(5,57 %).
Le 6 naselij je takih, ki so imela leta 2002 manj prebivalcev kot pred dvajsetimi leti. To
so: Spodnja Nova vas (22,75 %), Cigonca (13,36 %), Ritoznoj (10,64 %), Spodnja
Ložnica (10,40 %) in Devina (6,19 %). Pravzaprav vsa ta naselja prebivalstvo izgubljajo
že od leta 1961, razen Videž, ki beleži padec od leta 1981 (9,65 %).
Med naselji, v katerih je v tem obdobju število prebivalcev naraščalo, sta daleč pred
ostalimi Slovenska Bistrica in Zgornja Polskava. Število prebivalcev v Slovenski
Bistrici je porastlo za 12,10 % oz. za 785. Močno privlačna za naselitev je Zgornja
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Polskava, ki je imela v tem obdobju 56,61-odstotno rast (407 prebivalcev več). Sledijo
ji Visole (33,03 %), Gabrnik (45,98 %) in Bukovec (50,73 %), od katerih ima vsako
naselje po več kot 100 prebivalcev več. Omembe vredna povečanja števila prebivalcev
so bila še v Kovači vasi (18,83 %), Gladomesu (22,03 %), Prepužu (58,62 %), Zgornji
Ložnici (15,82 %) in Vrholah pri Slovenskih Konjicah (13,52 %). V ostalih naseljih se
je v dvajsetih letih število prebivalcev povečalo le za nekaj ljudi.
Medtem ko je med tukajšnjimi naselji leta 1961 z več kot 500 prebivalci le Slovenska
Bistrica, so se ji leta 2002 priključile še Visole in Zgornja Polskava. Povprečno število
prebivalcev na naselje tega pasu je bilo leta 2002 525,26, leta 1961 pa 363,41.
c)

Območje Dravinjskih goric s svojimi štirimi deli
c 1) Prehodni pas iz Dravinjskih goric v Dravsko polje
Gibanje števila prebivalcev v naseljih tega pasu je bilo v obdobju 1981–2002 pozitivno
in takoj za naselji predhodnega pasu. Gre za 9,06-odstotno povečanje števila
prebivalcev, kar je nad občinskim povprečjem (5,57 %). K povečanju števila
prebivalcev teh naselij je največ prispevalo Pragersko, ki ima v dvajsetletnem obdobju
12,30-odstotno rast. Sledijo mu Leskovec (18,31 %), Stari Log (29,47 %) in Črešnjevec
(6,90 %). Tudi na Spodnji Polskavi (2,91 %), v Selah pri Polskavi (13,13 %) in Brezju
pri Slovenski Bistrici se je število prebivalcev v tem obdobju povečalo. Ker pa ima
Brezje pri Slovenski Bistrici le 26 prebivalcev, je to povečanje nepomembno. Na
Spodnji Polskavi se je v letih 1961–1981 število prebivalcev zmanjšalo, v zadnjih
dvajsetih letih pa povečalo. Kljub tej rasti je bilo na Spodnji Polskavi leta 2002 manj
prebivalcev, kot jih je bilo leta 1961.
Na Vrhlogi, v Trnovcu pri Slovenski Bistrici in Pretrežu se je število prebivalcev v
obdobju 1981–2002 zmanjšalo, in sicer skupaj za 24 prebivalcev.
c 2) Dolina reke Ložnice od železniške postaje Slovenska Bistrica

navzdol
Gibanje števila prebivalcev v teh naseljih je bilo v obdobju 1981–2002 podobno kot v
predhodnem. Število prebivalcev se je zmanjšalo še za dodatnih 6,85 % in jih je samo še
1497. Število prebivalcev se je najbolj zmanjšalo v Štatenbergu (22,17 %), ki je imel
leta 1961 še 322 prebivalcev, leta 2002 pa samo še 172. Sledita mu Mostečno (19,50 %)
in Vrhole pri Laporju (10,71 %), tudi Pečke, Drumlažno, Farovec in Ložnica. Majhno
naselje Ješovec, ki je imelo le 23 prebivalcev, pa bolj ali manj stagnira.
Pozitivno gibanje števila prebivalcev sta imela med tukajšnjimi naselji v obdobju 1981–
2002 le Kočno ob Ložnici (10,29 %) in krajevno središče Laporje (0,84 %), ki pa je
imelo leta 2002 (361) manj prebivalcev kot leta 1971 (375).
c 3) Zahodni del Dravinjskih goric s središčem v Poljčanah
Število prebivalcev tukajšnjih naselij se je, gledano v celoti, v letih 1981–2002
povečevalo, vendar znatno manj kot v obdobju 1961–1981. Gre za 2,02-odstotno
povečanje, kar je pod občinskim povprečjem (5,57 %).
Slaba polovica naselij je imela namreč negativni trend v gibanju števila prebivalcev.
Med njimi se je število prebivalcev najbolj zmanjšalo v Studenicah (36,09 %) in
Žabljeku (31,36 %). Sledijo jima Razgor pri Žabljeku (29,32 %), Križeča vas (17,76 %),
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Ljubično (23,61 %), Lovnik (32,08 %) in mali Podboč (42,86 %), ki ima samo še 20
prebivalcev (l. 2002).
Dolgi Vrh je imel leta 2002 enako število prebivalcev kot leta 1981, kar pomeni za
dobrih 15 % manj kot leta 1961. Brezje pri Poljčanah, Levič, Čadramska vas in Spodnja
Brežnica v zadnjih dvajsetih letih beležijo skromno rast, ki pa je veliko večja na
Stanovskem (32,16 %), v Hošnici (58,20 %), Zgornji Brežnici (27,08 %) in Poljčanah
(5,46 %).
c 4) Dolina reke Dravinje z obronki zahodnega dela Haloz
Leta 2002 je bilo med tukajšnjimi 14 naselji kar 9 takih, ki so imela manj kot 100
prebivalcev. Število prebivalcev se je v teh naseljih, gledano v celoti, zmanjšalo za
10,27 %, kar je sicer nekoliko manj kot v obdobju 1961–1981, vendar še znatno nad
občinskim povprečjem. In če vemo, da je kar 9 tukajšnjih naselij z manj kot 100
prebivalci, potem stanje ni najboljše. Torej ni čudno, da ta naselja skupaj s pohorskimi
sodijo med demografsko najbolj ogrožena.
V letih 1981–2002 se je v kar 10 naseljih število prebivalcev zmanjšalo. Največ
prebivalcev je izgubil Stari Grad (23,24 %), sledijo mu Jelovec pri Makolah (23,27 %),
Dežno pri Makolah (39,38 %), Hrastovec pod Bočem (30,71 %), Krasna (27,27 %),
Savinsko (19,00 %), Globoko ob Dravinji (17,35 %), Varoš (5,26 %) in Strug (4,76 %).
Enako kot v predhodnem obdobju se je število prebivalcev v letih 1981–2002 povečalo
v naseljih Novake (39,84 %), Makole (15,20 %) in Stranske Makole (22,33 %), vendar
v vseh treh skupaj le za 112 prebivalcev. S petimi prebivalci se jim pridružuje še
Stopno, ki pa je leta 2002 štelo le 85 prebivalcev.
Preglednica 4: Površina, prebivalci in gostota poseljenosti občine Slovenska Bistrica –
stanje po popisih prebivalstva
(Viri: Popisi prebivalcev za leta 1961, 1981 in 2002)
Število prebivalcev v letu
Gostota na km2
Občina
Površina
2
v letu 2002
v km
1961
1981
2002
Slovenska Bistrica
333 26202 27783
29331
88,1

51

BABŠEK, S. Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
______________________________________________________________________
Karta 4: Gibanje števila prebivalstva po naseljih občine Slovenska Bistrica v obdobju
1981–2002. Spremembe glede na Popis 1981
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Občinsko ozemlje v celoti kaže pester demografski razvoj. Ne napreduje le Slovenska
Bistrica, ki je srednje veliko slovensko mesto, temveč zaradi visoke stopnje
motorizacije, razvoja telekomunikacij in informacijske infrastrukture, velike
razpršenosti oskrbnih in storitvenih dejavnosti napredujejo tudi naselja na mestnem
obrobju (Germ, 1999). V ta naselja se prebivalstvo priseljuje iz mesta ter iz širšega,
zlasti pohorskega zaledja. Govora je o suburbanizaciji, ki se kaže v intenzivnejšem
razvoju obmestnih naselij, v katerih socialno-ekonomske značilnosti prebivalstva
postajajo urbane, in v primerjavi z ostalimi naselji je v njih intenzivnejši razvoj
oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Od velikosti mesta in njegove gospodarske moči je
odvisno, kako intenzivna in obsežna bo suburbanizacija.
Citirana avtorica je v raziskavi ugotovila, da suburbano območje mesta Slovenska
Bistrica predstavlja 17 naselij38 na območju Podpohorskih goric in v severnem delu
Dravinjskih goric. To so Črešnjevec, Gabrnik, Gladomes, Klopce, Korplje,
Kostanjevec, Kovača vas, Leskovec, Pokoše, Prepuž, Šentovec, Tinjska Gora, Videž,
Visole, Vrhloga, Vrhole pri Slovenskih Konjicah in Zgornja Ložnica. V teh naseljih se
število prebivalcev povečuje, po letu 1961 se delež avtohtonega prebivalstva v njih
postopno zmanjšuje in leta 1991 delež priseljenega prebivalstva ponekod že presega
polovico prebivalstva. Medtem pa priseljevanje v samo mesto počasi upade. V
suburbanem območju se nadalje v primerjavi z mestom, občino kot celoto in z ostalimi
naselji močneje povečuje delež mladega prebivalstva (starostni indeks je bil l. 1991
0,42), močneje zmanjšuje delež prebivalstva brez šolske izobrazbe in močneje povečuje
delež prebivalstva z dokončano srednjo, višjo in visoko izobrazbo (50,1 %). Skoraj
polovica prebivalcev suburbanega območja je bila leta 1991 zaposlena v sekundarnih
dejavnostih (48,1 %), 37,5 % v terciarnem in kvartarnem sektorju in 14,2 % v
primarnem sektorju.
Naselja suburbanega območja izkazujejo nadpovprečno število oskrbnih in storitvenih
dejavnosti ter obrtnih delavnic, javne funkcije (šolstvo, zdravstvo, uprava, kultura) pa se
pogosteje pojavljajo le v krajevnih središčih (Črešnjevec, Leskovec, Zgornja Ložnica,
Vrhole pri Slovenskih Konjicah), kar vse kaže na to, da je bila suburbanizacija v okolici
Slovenske Bistrice leta 1991 šele v prvi fazi, kar kaže demografski razvoj; razvoj
družbene infrastrukture in delovnih mest pa se je šele začenjal.
Zlasti Podpohorske gorice (Visole, Tinjska Gora, Kovača vas, Gabrnik) so zaradi svoje
razgibanosti reliefa, južnih in jugovzhodnih ekspozicij in večje osončenosti, atraktivne
lege, lepega razgleda, večjega deleža gozda privlačne za gradnjo počitniških stanovanj,
ki pogosto postanejo stalna bivališča. Naselja tako spreminjajo svojo zunanjo podobo.
Še pred dobrima dvema desetletjema prevladujoča agrarna podoba tukajšnjih naselij vse
bolj izginja. Podoben razvoj se nadaljuje tudi po letu 1991.
V zadnjem desetletju ob cesti Celje–Slovenska Bistrica–Maribor zelo hitro napreduje
naselje Zgornja Polskava, v katerem se je od leta 1991 do 2002 število prebivalcev
povečalo za 180 ljudi oz. za 19,03 %. Tako je Zgornja Polskava po številu prebivalcev v
38

Avtorica citiranega članka je suburbano območje omejila s pomočjo petih kriterijev: v letih 1961–1991
višja rast prebivalstva od občinskega povprečja (nad 8,5-odstotna rast preb.), od občinskega povprečja
nižji delež kmečkega prebivalstva v letih 1961–1991(delež pod 9,7 %), od občinskega povprečja višja
dinamika stanovanjske gradnje v letih 1971–1991 (indeks rasti nad 131,2), od občinskega povprečja višji
delež dnevnih migrantov od skupnega števila zaposlenih v letu 1991 (delež nad 74,2 %) in od občinskega
povprečja višji delež zaposlenih v terciarju in kvartarju v letu 1991 (nad 36,9 %).
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občini na tretjem mestu, takoj za Poljčanami. Kljub visoki ceni gradbenih zemljišč je
prisotna intenzivna gradnja individualnih stanovanjskih hiš in priseljevanja prebivalcev
iz drugih krajev občine, iz Slovenske Bistrice ter z mariborskega konca. Lahko bi rekli,
da se na Zgornji Polskavi stikata suburbani območji mesta Slovenska Bistrica in mesta
Maribor. Na Zgornji Polskavi je živahna obrtna dejavnost. Konec leta 2005 je bilo
prijavljenih kar 54 obrtnikov. Delež delovno aktivnega prebivalstva v storitvenih
dejavnostih je bil ob popisu leta 2002 s 53,26 % malenkost nad državno (52,73 %) in
močno nad občinsko ravnijo (44,21 %). Nadalje je 40,84 % delovno aktivnih v
nekmetijskih dejavnostih, medtem ko je delež delovno aktivnega prebivalstva v
kmetijskih dejavnostih le 1,05 % (država 3,99 %, občina 4,49 %). Zgornja Polskava ima
svojo pošto, bencinsko črpalko, trgovini z živili in s tekstilom, papirnico, več gostinskih
lokalov, več obrtnih in storitvenih delavnic, sedež krajevne skupnosti, gasilski dom,
razna društva, vrtec in podružnično osnovno šolo Osnovne šole Spodnja Polskava, ki
deluje v novozgrajenem sodobnem objektu.
Tudi prehodni pas iz Dravinjskih Goric v Dravsko polje ima pozitivne demografske
poteze. Tukaj se nahaja četrto največje občinsko naselje, tj. Pragersko z Gajem.
Pragersko je izkoristilo lego ob železniškem križišču, saj je prometna vloga nudila dokaj
velike možnosti zaposlitve v kraju samem in ob progi tja do Maribora in Celja. Svoje je
prispevala tudi opekarniška dejavnost. Gaj s svojo lego zraven Pragerskega predstavlja
spalno naselje za delovno silo, ki se dnevno vozi na delo v Maribor. Skupaj na
Pragerskem in v Gaju konec leta 2005 deluje 32 obrtnikov, delež delovno aktivnega
prebivalstva v nekmetijskih dejavnostih znaša 44,17 %, v storitvenih dejavnostih pa
55,38 %. Pragersko ima svojo zdravstveno ambulanto in lekarno, banko, pošto, trgovini
z živili, mesnici, cvetličarno, bencinsko črpalko, več gostinskih lokalov, več obrtnih in
storitvenih delavnic, železniško postajo, sedež krajevne skupnosti, gasilski dom, razna
društva, knjižnico, vrtec in podružnično osnovno šolo Osnovne šole Spodnja Polskava.
Pragersko je v zadnjih desetletjih v svojem razvoju močno prehitelo bližnjo Spodnjo
Polskavo, ki sicer ima popolno osnovno šolo in vrtec, vendar le eno trgovino z živili,
cvetličarno, dva gostinska lokala, deset obrtnih in storitvenih delavnic, med katerimi
zaposluje večje število ljudi le Stavbno pohištvo Spodnja Polskava, sedež krajevne
skupnosti, gasilski dom in nekaj društev. Vrtec deluje v neprimernih prostorih in ne
izpolnjuje zahtevanih standardov.39 Napredek in obnovo Spodnje Polskave delno ovira
dejstvo, da je središče naselja pod spomeniškim varstvom, kar se kaže v večjem številu
obnove nujno potrebnih hiš v samem središču naselja, in pa dejstvo, da je tukajšnje
zemljišče kmetijsko in kot tako zaščiteno pred gradnjo. Tako je kmetijska dejavnost
močneje razvita oz. prisotna. Delovno aktivno prebivalstvo Spodnje Polskave je imelo
leta 2002 naslednjo strukturo: 3,74 % kmetijske dejavnosti, 39,94 % nekmetijske
dejavnosti in 53,16 % storitvene dejavnost. Visok delež slednjih gre predvsem na račun
popolne osnovne šole.
Popolno osnovno šolo ima tudi Črešnjevec, ki počasi raste ves čas po letu 1971, sicer pa
je v njem kmetijska dejavnost še močneje zastopana kot na Spodnji Polskavi. Delež
delovno aktivnega prebivalstva na Črešnjevcu je bil leta 2002 v kmetijskih dejavnostih
39

Spodnjepolskavsko Društvo za regionalni razvoj si prizadeva, da bi rešilo problematiko predšolske
vzgoje na Spodnji Polskavi. Vrtec, ki deluje na neprimerni lokaciji in v neustreznih in premajhnih
prostorih, otrok, mlajših od treh let, ne sprejema. Po zdajšnji zakonodaji sledi leta 2006 zaprtje vrtca.
Glede na prezasedenost bližnjih vrtcev na Pragerskem in na Zgornji Polskavi, bo to za tukajšnje
prebivalstvo predstavljalo velik problem in korak nazaj v razvoju kraja.
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6,76 %, v nekmetijskih dejavnostih 43,69 % in storitvenih 45,95 %. Konec leta 2005 je
na Črešnjevcu prijavljenih 24 obrtnih delavnic, med katerimi je pet obratov proizvodne
obrti.
V Dravinjskih goricah je bil zaradi zapoznele depopulacije in deagrarizacije razvoj
prebivalstva v letih 1961–2002 zelo raznolik. Izmenjujejo se naselja, ki beležijo rast, in
tista, ki beležijo zmanjšanje števila prebivalstva. Zahodni del Dravinjskih goric ves čas
izkazuje koncentracijo prebivalstva v Poljčanah in v naseljih ob cesti Slovenska
Bistrica–Poljčane. Poljčane so, gledano skupaj z Zgornjimi in Spodnjimi Poljčanami,
drugo največje občinsko naselje. Ta tri naselja skupaj z naselji Lovnik, Ljubično,
Podboč, Čadramska vas, Lušečka vas, Stanovsko in Spodnja Brežnica tvorijo Krajevno
skupnost Poljčane. Prebivalci KS Poljčane si že nekaj let prizadevajo za ustanovitev
samostojne občine bodisi skupaj s KS Studenice bodisi samostojno. Leta 1951 je bil v
Poljčanah okraj, pozneje občina, in sicer vse tja do leta 1958. Danes v Poljčanah
izpolnjujejo pogoje za ustanovitev samostojne občine, prebivalci so se za njo 29.
januarja 2006 referendumsko tudi izrekli. Vključevala bo ozemlje krajevnih skupnosti
Poljčane in Studenice, saj so se prebivalci slednjih izrekli, da vstopijo v samostojno
občino Poljčane. Naselja Krajevne skupnosti Studenice so Studenice, Hrastovec pod
Bočem, Krasna, Globoko ob Dravinji, Novake, Modraže, Križeča vas in Brezje pri
Poljčanah.
Sicer imajo Poljčane sedež KS, popolno osnovno šolo, vrtec, knjižnico, zdravstveni
dom z več delujočimi zdravniki in zobozdravniki, pošto, banko, bencinsko črpalko,
številna športna in kulturna društva, prostore za občinsko upravo, več proizvodnih
podjetij, več trgovin z živili, tekstilom, izdelki in opremo za kmetijsko dejavnost,
cvetličarne, več gostinskih obratov, železniško postajo, dom upokojencev in urejeno
komunalno infrastrukturo. Konec leta 2005 je v Poljčanah, Spodnjih Poljčanah in
Zgornjih Poljčanah prijavljenih 70 obrtnikov. Leta 2002 so imela ta tri naselja skupaj
44,61 % delovno aktivnega prebivalstva v nekmetijskih in 50,69 % v storitvenih
dejavnostih.
Razvoj industrije v Poljčanah je pritegnil prebivalstvo okoliških gričevnatih naselij
Dravinjskih goric in naselij Bočkega in haloškega hribovja. Razvoj je podoben tistemu
na Pohorju, le da se je tam prebivalstvo priseljevalo v Slovensko Bistrico in njej bližnja
okoliška naselja. V zahodnem delu Dravinjskih goric se je prebivalstvo sprva v Poljčane
priseljevalo, kasneje pa se je z izboljšanjem cest, ki so bile asfaltirane predvsem iz
krajevnih samoprispevkov, in s krepitvijo motorizacije proces priseljevanja ustavil in
mladi ljudje so začeli ostajati doma ter dnevno odhajati na delovno mesto v Poljčane ali
z vlakom v Maribor, Celje. Stari kmečki domovi se obnavljajo, ob njih rastejo nove
hiše. Dediči, ki podedujejo zemljišča, so večinoma zaposleni izven kmetijstva, zato
zemljišča obdelujejo vedno manj intenzivno, kar se kaže v zaraščanju za obdelavo manj
primernih travnatih in njivskih površin, gozdni rob se ne čisti več in gozd postopoma
napreduje. Čista kmetijska gospodarstva so redka. Neposredno ob prometnicah rastejo
nove stanovanjske hiše tistih dedičev, ki so dobili nujne deleže. Ti namreč dnevno
odhajajo na delo v bližnje kraje zaposlitve in nimajo s kmetijstvom, razen tega, da živijo
na podeželju, nič skupnega. Njihovi otroci odhajajo na šolanje v Poljčane oz. Laporje in
Makole. Kmetije, na katerih so ostali le ostareli gospodarji, vidno propadajo: objekti so
potrebni obnove, hlevi so prazni, dvorišča neutrjena, zemlja neobdelana.
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Nekdaj večje krajevno središče ob reki Dravinji, ki je imelo tržne pravice ter zaradi
cerkve in dominikanskega samostana v preteklih stoletjih velik ugled, so Studenice, v
katerih se je število prebivalcev od leta 1961 pa do leta 2002 prepolovilo in naselje
vidno propada. Šele v zadnjih letih se je pričela postopna obnova opuščenega
samostana.
Krajevno središče na skrajnem jugovzhodu bistriške občine so Makole, ki so se
referendumsko, enako kot Poljčane in Studenice, skupaj z ostalimi naselji istoimenske
krajevne skupnosti odločile za izhod iz občine Slovenska Bistrica in za ustanovitev
samostojne občine Makole. Ostala naselja krajevne skupnosti Makole so Stari Grad,
Jelovec pri Makolah, Stranske Makole, Štatenberg, Ložnica, Mostečno, Pečke,
Savinsko, Strug, Stopno, Varoš in Dežno pri Makolah. Tako bodo Makole postale
središče istoimenske občine, ki bo imela le nekaj več kot 2000 prebivalcev.
V Makolah je leta 2002 živelo le 288 prebivalcev, imajo pa svojo pošto in poštno
banko, dve trgovini z živili, osnovno šolo in vrtec, zdravstveno ambulanto, podjetje
Iskra Releji, ki zaposluje približno 140 ljudi, gostilno, gasilski dom, več društev, šest
obrtnih oz. storitvenih obratov. Struktura delovno aktivnega prebivalstva Makol je bila
leta 2002 takšna: kmetijske dejavnosti 2,36 %, nekmetijske dejavnosti 52,76 % in
storitvene dejavnosti 41,73 %.
Z nastankom samostojnih občin Poljčane in Makole bo današnja občina Slovenska
Bistrica izgubila svoje južno ozemlje s 6452 prebivalci. Ti občini očitajo, da jim je
namenjala preskromen kos pogače iz občinskega proračuna, in v samostojnosti vidijo
možnosti hitrejšega napredka.
Slika 5: Spremembe v številu prebivalcev ob Popisu 2002 glede na Popis 1991, občine,
Slovenija
(Vir: Statistični urad …, 2006c)

56

BABŠEK, S. Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
______________________________________________________________________
4.3
STANJE IN IZGLED NASELIJ KALŠE, TRNOVEC PRI SLOVENSKI
BISTRICI IN BREZJE PRI POLJČANAH
Zaradi podrobnejšega vpogleda v spremembe naselij v različnih pokrajinskih tipih sem
izbrala tri naselja in s kartiranjem dokumentirala ugotovljeno stanje.
Družbenogeografske razmere se namreč neposredno odražajo v rasti oz. razvoju in
strukturi naselij. Izbrala sem tri po številu prebivalcev enako velika naselja, tj. približno
100 prebivalcev. Vsa tri naselja so brez oskrbnih funkcij, ležijo pa v različnih
pokrajinsko-ekoloških enotah občine Slovenska Bistrica. Izbrana naselja so:
- Kalše, ki ležijo na pobočjih Bistriškega Pohorja, kjer se med gozdovi nahajajo
travnate zaplate, njiv pa je le malo,
- Trnovec pri Slovenski Bistrici, ki se nahaja ob vznožju Savinskega, na obrobju
jugozahodnega dela Dravskega polja, in
- Brezje pri Poljčanah, ki so razloženo naselje v osrednjem delu Dravinjskih goric.
4.3.1 Kalše
Slika 6: Kalše z vrisano mejo naselja
(Vir:E-uprava …, 2006c)

Kalše so razloženo naselje samotnih kmetij na nadmorski višini 570 m. Ležijo v
jugovzhodnem delu Pohorja, severno od Slovenske Bistrice, med Šentovskim potokom
in Janezovim grabnom. V spodnjem delu naselja sta zaselka Brezno in Stara vas
(Priročni krajevni leksikon …, 1996, str. 140).
Na kmetijah se preživljajo pretežno z govedorejo in s prodajo lesa. To je opazno že na
prvi pogled, saj so pri kmečkem domu (hiši) gospodarska poslopja s silosi in žage, tako
da lahko govorimo o kmečkem domu v gruči. Posest je v obliki celka. Hiše so
nameščene na sončne lege, obdane s travnimi krčevinami, ki jih med sabo ločijo večje
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ali manjše zaplate gozda. V Kalšah so kmečki domovi v dobršni meri obnovljeni,
nekateri so zgrajeni na novo. Na največjih kmetijah so hiše zelo velike, celotno
gospodarstvo pa vzorno urejeno. Stari dom neposredno ob novogradnji je bodisi
opuščen bodisi čaka na rušenje. Tudi gospodarska poslopja so obnovljena ali se
obnavljajo, na velikih kmetijah pa so v novo zgrajenih objektih. Ob cestah na lepih
sončnih legah naletimo na manjše ali večje lesene ali zidane počitniške hišice na
manjših zagrajenih parcelah, ki pa so obljudene le ob koncih tedna in v času dopustov.
Kalše so štele največ prebivalcev leta 1880, ko je v tej pohorski vasici živelo 115 ljudi
več kot dobrih sto let kasneje. Ves čas po drugi svetovni vojni so Kalše namreč
postopno izgubljale prebivalstvo in leta 2002 so imele le še 121 prebivalcev.
Preglednica 5: Gibanje števila prebivalcev v naselju Kalše od 1869 do 2002
(Vir: glej prilogo 1)
Leto
1869 1880 1890 1925 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Št. preb. 198
236 234 214 210 200 194 191 184 151 139 121
Preglednica 6: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti, naselja, Slovenija, popis
2002; naselje Kalše
(Vir: Statistični urad …, 2006b)
Kmetijske
Nekmetijske
Storitvene
Naselje Skupaj
dejavnosti
dejavnosti
dejavnosti
Neznano
37
10
14
8
5
Kalše
100,00 %
27,03 %
37,84 %
21,62 %
13,51 %
Preglednica 7: Prebivalstvo po statusu aktivnosti, naselja, Slovenija, popis 2002; naselje
Kalše
(Vir: Statistični urad …, 2006b)
Naselje
Kalše

Skupaj
121

Aktivno
prebivalstvo
48

Neaktivni
otroci, učenci,
dijaki, študenti
35

upokojenci

drugi
25

13
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Karta 5: Naselje Kalše: stanje in funkcija objektov, april 2006
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4.3.2 Trnovec pri Slovenski Bistrici
Slika 7: Trnovec pri Slovenski Bistrici z mejo naselja
(Vir:E-uprava …, 2006c)

Trnovec je precej razloženo obcestno naselje ob vznožju Savinskega, na prehodu v
ravnino Dravskega polja, južno od Pragerskega. Skozi kraj teče lokalna cesta Lokanja
vas–Ptujska Gora. Na ravnini na severu prevladujejo njive, v gričevnatih Jezercah na
jugu pa so mešani gozdovi, v katerih rastejo predvsem hrasti in jelše (Priročni krajevni
leksikon …, 1996, str. 315).
Je majhno naselje z objekti neposredno ob lokalni cesti. Prvotni stegnjen kmečki dom,
ki ima v delu objekta na cestni strani stanovanjski del, v nadaljevanju pa gospodarsko
poslopje, je še dobro opazen na vsakem koraku. Žal so mnogi prvotni objekti v slabem
ali zelo slabem stanju, nekateri so prazni, v nekaterih pa živijo starejši ljudje. Zraven
starega kmečkega doma stojijo novejše nadomestne hiše in ločeni gospodarski objekti.
V stenah slednjih so vidne sledi preteklih in sedanjih rekonstrukcij in nadgradenj.
Dvorišča so v glavnem neutrjena in blatna. Objekti, ki so jih obnavljale že generacije
naših staršev, so ponovno potrebne obnove. K posamezni hiši in pripadajočemu
gospodarskemu objektu pripadajo še manjši, v glavnem leseni objekti, ki jih uporabljajo
za različne namene (garaža, drvarnica, lopa za shranjevanje orodja).
Preglednica 8: Gibanje števila prebivalcev v naselju Trnovec pri Slovenski Bistrici od
1869 do 2002
(Vir: glej prilogo 1)
Leto
1869 1880 1890 1925 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Št. preb.
126 133 119
88 103 107 106 106
94 102
99
91
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Preglednica 9: Prebivalstvo po statusu aktivnosti, naselja, Slovenija, popis 2002; naselje
Trnovec pri Slovenski Bistrici
(Vir: Statistični urad …, 2006b)
Naselje
Trnovec pri
Slov. Bistrici

Skupaj

91

Aktivno
prebivalstvo
41

Neaktivni
otroci, učenci,
dijaki, študenti
17

upokojenci

drugi

21

12
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Karta 6: Naselje Trnovec pri Slovenski Bistrici: stanje in funkcija objektov, april 2006
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4.3.3 Brezje pri Poljčanah
Slika 8: Brezje pri Poljčanah z mejo naselja
(Vir:E-uprava …, 2006c)

Brezje pri Poljčanah (300 m n. v.) so razloženo naselje na slemenih v osrednjem delu
Dravinjskih goric, vzhodno od Poljčan. Krajevne ceste so speljane po slemenih severno
nad reko Dravinjo, kjer so hiše razporejene neenakomerno. Na notranjem slemenu v
osrčju gričevja je zaselek Mlamona, ki je bil prvič omenjen že leta 1249. Na prisojnih
legah nad Dravinjo je več vinogradov, v notranjosti gričevja pa je več gozda (Priročni
krajevni leksikon …, 1996, str. 65).
Za Brezje pri Poljčanah je značilno, da domovi v gruči v glavnem stojijo vsak zase in ni
gručastega jedra naselja. Domovi so na vrhovih slemen, ob cesti, na sončnih legah.
Nekaj jih je tudi na terasi v dolini Dravinje, na samem južnem vznožju gričevja.
Zemljišče posameznih domov je v enem kosu okrog in okrog doma. Čistih kmetij je
malo, prebivalci so zaposleni izven kmetijstva v bližnjih Poljčanah, nekaj jih je v
Slovenski Bistrici. Hiše teh ljudi so v glavnem nove in sodobne, lepo urejene. Zemlja se
obdeluje v popoldanskem času in prostih dneh ali pa jo po svoji moči obdelujejo ostareli
ljudje, ki so ostali sami na kmetijah. Intenzivnost obdelovanja zemlje se je zmanjšala,
kar je opazno na zaraščenih pobočjih, ki so jih še pred leti kosili in čistili gozdni rob.
Število njivskih površin se je v celoti zmanjšalo, najdemo jih le še na najugodnejših
legah, tj. na vrhovih slemen in na manj strmih pobočjih.
Praznih domov je danes v Brezju šest. Njihovi dediči živijo v drugih naseljih in le ob
koncu tedna oz. ob prostih dneh skrbijo za prazne hiše in zemljišče neposredno ob njih.
Ostalo zemljišče bodisi dajo v najem aktivnim bližnjim sosedom bodisi ga prepustijo
zaraščanju. V nekaj letih se bo nekaj podobnega zgodilo še trem ali štirim domačijam,
saj z vidika obdelovanja zemlje in vzdrževanja doma nimajo perspektivnega nasledstva.
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Preglednica 10: Gibanje števila prebivalcev v naselju Brezje pri Poljčanah od 1869 do
2002
(Vir: glej prilogo 1)
Leto
1869 1880 1890 1925 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Št. preb.
124 112 121 146 156 160 170 147 138 117 121 123
Preglednica 11: Prebivalstvo po statusu aktivnosti, naselja, Slovenija, popis 2002;
naselje Brezje pri Poljčanah
(Vir: Statistični urad …, 2006b)
Naselje
Brezje pri
Poljčanah

Skupaj

123

Aktivno
prebivalstvo
61

Neaktivni
otroci, učenci,
dijaki, študenti
33

upokojenci
21

drugi
8
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Karta 7: Naselje Brezje pri Poljčanah: stanje in funkcija objektov, april 2006
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4.4

MESTO SLOVENSKA BISTRICA

Mesto Slovenska Bistrica je občinsko središče in osrednje naselje širšega zaledja.
Nameščeno je na severnem obrobju podpohorskega dela Dravinjskih goric, na vršaju
potoka Bistrica. Gravitacijsko zaledje mesta predstavljajo jugovzhodni del Pohorja,
Podpohorske gorice, severni del osrednjih Dravinjskih goric in jugozahodni del
ravninskega Dravskega polja.
Srednjeveško mesto v obliki pravokotnega trga (Trg svobode) se je naslonilo na
lokacijo rimske naselbine Pultovia na križišču cest iz Maribora, Celja in s Ptuja. V
trinajstem stoletju je naselbina dobila tržne in med letoma 1297 in 1310 še mestne
pravice. Do takrat se je naselje imenovalo Feistritz (Bistrica), leta 1565 pa se je
preimenovalo v Windisch Feistritz (Slovenska Bistrica). V 16. stoletju zgrajena cesta
Dunaj–Trst je mestu omogočila hitrejši razvoj, predvsem obrti. Leta 1846 je mesto štelo
približno 800 prebivalcev. Skoraj tretjina meščanskih družin se je preživljala z obrtmi.
Teh je bilo kar 21. Mesto je takrat imelo devet sejmov, pošto, šolo, zdravnika, lekarno,
bolnišnico, sirotišnico (Peršolja Hohnec, 1996). Lastniki gradu iz 12. stoletja, ki je bil
deželnoknežja last in sedež deželnega sodišča, so v 18. stoletju postali grofje Attemsi.
Spremenili so ga v baročni dvorec. Ob gradu je dobro ohranjen grajski park z gabrovim
drevoredom. Danes se na gradu, ki je že lepo obnovljen, odvija živahno kulturno
dogajanje: stalne in občasne razstave, razne svečane prireditve, sprejemi. V njem je tudi
poročna dvorana. Poleg gradu so v mestu med večjimi kulturnozgodovinskimi
spomeniki tri cerkve in več arhitekturno zanimivih meščanskih hiš.
Na razvoj mesta je močno vplivala izgradnja južne železnice, ki pa se je mesta ognila.
Vendar se je mesto z glavno železnico povezalo s štirikilometrsko enotirno progo in je
imelo svoje postajališče daleč izven mesta, v kraju Črešnjevec. Leta 1966 so enotirno
progo odstranili, nadomestila jo je cesta, s čimer se je nadaljnji razvoj mesta upočasnil.
Stanje se je izboljšalo z izgradnjo avtoceste Maribor–Ljubljana (A 1), ki je delno
razbremenila mestno jedro prometa in ima dva avtocestna odcepa – sever in jug. Še do
pred petimi leti popolnoma prazen prostor med mestom in zaščitnim pasom ob avtocesti
je danes delno že zagrajen s poslovnimi objekti (proizvodna podjetja, obrtno-trgovski
objekti), delno pa je zagraditev že v teku ali še bo, saj je ozemlje v občinskih
urbanističnih načrtih že načrtovano za poslovno-stanovanjsko zazidavo.
Mesto je danes pomembno prometno in trgovsko središče, v njem sta razvita obrt in
podjetništvo. Tukaj imajo sedež upravna enota in občina, vzgojno-izobraževalne in
varstvene ustanove (vrtec Otona Župančiča s tremi enotami v mestu, popolna osnovna
šola, srednja šola, vzgojno-izobraževalni zavod za izobraževanje otrok in mladostnikov
z razvojnimi težavami), ljudska univerza, zavod za zaposlovanje, zavod za zdravstveno
varstvo, center za socialno delo, območna obrtna zbornica, dve lekarni, pošta, več bank,
zavarovalnic, notariat, sodišče, davčna uprava, geodetska uprava, splošna knjižnica in
šolske knjižnice, več trgovskih centrov (Mercator, Tuš, Spar), več specializiranih
trgovin (prodaja avtomobilov, koles, bele tehnike in elektronike, kmetijske tehnike,
tekstila …), več cvetličarn, zlatarn, mesnic, pekarn, gostinskih lokalov, turističnih
agencij, tiskarna, več športnih, kulturnih društev, en hotel, lokalni radio in lokalna
kabelska TV, dve bencinski črpalki, vrsta različnih obrtnikov in servisnih služb. Konec
leta 2005 v mestu deluje 219 obratov obrti: obrati proizvodne obrti, storitvene obrti,
oskrbne dejavnosti, obrati gostinske dejavnosti. V mestu so še kovinskopredelovalna,
gradbena, živilska, lesnopredelovalna, strojna, elektrotehnična in metalurška podjetja:
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Impol, Lesnina EMMI, Almont, Kaldera, Rondal, Tovarna olja Gea, Luminus, MSK,
Elektro, Granit, Bigrad, Hosekra, Isa, Map Trade …
5 STRUKTURA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE
SLOVENSKA BISTRICA

MREŽE

V

OBČINI

Današnja občina Slovenska Bistrica ima na svojem obsežnem ozemlju pestro vzgojnoizobraževalno mrežo. Struktura slednje je predstavljena v preglednicah spodaj.
Primerjava podatkov za šolski leti 1990/1991 in 2005/2006 da jasno vedeti, da se število
otrok po vseh osnovnih šolah z izjemo Zgornje Polskave in Laporja manjša. Tinjska in
kebeljska osnovna šola nimata niti vseh razredov devetletke. Enako se povsod manjša
število otrok v vrtcih. Glede na to, da vse osnovne šole izvajajo program devetletk, ki
vključujejo otroke s šestim letom starosti, je zmanjšanje števila otrok toliko večje.
Velika pridobitev na področju šolstva v občini Slovenska Bistrica je gotovo srednja šola
z gimnazijskim programom. Število dijakov je iz leta v leto večje in šola dobiva vedno
večjo veljavo in ugled med srednjimi šolami Podravske regije. Srednja šola Slovenska
Bistrica deluje v mestu od leta 1997, leta 2004 pa se je preselila na novo lokacijo v novo
zgrajen šolski kompleks. Srednja šola izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne
programe:
- gimnazijski maturant (v šolskem l. 2004/2005 209 dijakov, 7 oddelkov),
- ekonomski tehnik (v šolskem l. 2004/2005 249 dijakov, 7 oddelkov),
- ekonomski tehnik (PTI) (v šolskem l. 2004/2005 60 dijakov, 2 oddelka),
- trgovski tehnik (v šolskem l. 2005/2006 129 dijakov, 6 oddelkov).
V šolskem letu 2005/2006 se na bistriški srednji šoli izobražuje skupno 647 dijakov, ki
so razporejeni v 24 oddelkih. Dijaki prihajajo iz naslednjih občin: Slovenska Bistrica,
Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, Rogaška Slatina, Rače-Fram, Hoče-Slivnica,
Maribor. Večina dijakov je dnevnih migrantov.
Delovanje srednje šole je dalo mestu nov utrip in zagon. Prisotnost mladih je pozitivno
opazna na vsakem koraku. Več je raznih kulturnih prireditev, okrepilo se je oglaševanje
mladih in za potrebe mladih, povečan je utrip na posameznih točkah mesta ob določenih
delih dneva (avtobusno postajališče), povečan je obisk v lokalih s hitro hrano in napitki.
Preglednica 12: Enote Vrtca Otona Župančiča, število otrok in oddelkov po posameznih
enotah v šolskih letih 1990/1991 in 2005/2006
(Vir: Leskovar, 2006)
Enota vrtca
Šolsko leto 1990/1991
Dnevni in poldnevni 500-urni
program
program za
5–7-letne otroke

1. "Sonček"
Slov. Bistrica
2. "Čebelica"
Slov. Bistrica

Št.
otrok

Št.
oddel.

157

8

101

6

Št.
otrok

Št.
oddel.

Šolsko leto
2005/2006
100-urni
Dnevni in
program za 5- poldnevni
letne otroke
program
Št.
otrok

Št.
oddel.

Št.
otrok

Št.
oddel.

154

8

44

3
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3. "Ciciban"
Slov. Bistrica
4.
"Pikapolonica"
Poljčane
5.
"Mehurčki"
Poljčane
6. Studenice
7. "Krtek"
Makole
8. Laporje
9. Zg.
Polskava
10. Sp.
Polskava
11. Pragersko
12. Leskovec
13. Črešnjevec
14. Zg.
Ložnica
15. Tinje
16. Kebelj
17. Šmartno
na
Pohorju
18. Oplotnica
vrtec*
19. Oplotnica
OŠ + telovad.*
20. Prihova*
Varstvena
družina
SKUPAJ

236

12

34

2

121

5

19
36

1
2

19
74

1
4

24

1

55
15
23
20

3
1
1
1

18
18
24

1
1
1

52

2

42

18

43
24
19

51

208

12

43

3

79
20

4
1

64
40

3
2

75

4

21
57
21
21

1
3
1
1

34
18
14

2
1
1

20

1

38

2

40
7

2
1

1018

56

1

2
1
1

18

18
12

2

2

1

19

1

20

1

1

2

1058
55
197
9
75
4
Skupno št. otrok/skupno št. oddelkov = 1330/72

Opombe:
- V šolski okoliš vrtca Otona Župančiča sodi ozemlje občin Slovenska Bistrica in
Oplotnica (slednji so v tabeli označeni z *).
- V šolskem letu 2005/06 ni krajših programov za otroke, starejše od pet let, ker so v
večini vključeni v vrtec.
- V šolskem letu 2005/06 zaradi prezasedenosti niso mogli vključiti vseh otrok v
naslednjih krajih: Makole, Spodnja Polskava, Pragersko, Zgornja Ložnica in Oplotnica.
- Upoštevati je potrebno dejstvo, da se otroci vključujejo v osnovnošolsko
izobraževanje s šestim letom. Starostna skupina 6-letnikov je bila prej v t. i. mali šoli, ki
je delovala v okviru vrtcev. To in manjša rodnost sta vzroka, da je danes število otrok,
vključenih v vrtce, bistveno manjše (23,46 %) kot pred petnajstimi leti.
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Preglednica 13: Osnovne šole s svojimi šolskimi okoliši ter število otrok in oddelkov v
njih v šolskih letih 1990/1991 in 2005/2006 v občini Slovenska Bistrica
(Viri: Publikacije OŠ za šolsko leto 2005/2006 in telefonski pogovori s predstavniki
posameznih šol)
Šolsko leto
Šolsko leto
1990/1991
2005/2006

Zap. št.

1.

Osnovna šola
Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica

Št. učencev/št.
oddelkov
1207/43

Št. učencev/št.
oddelkov
901/37

108/5

99/6

109/13

22/4

474/17

373/18

302/12

169/10

94/4

128/7

82/4

81/5

Šolski okoliš: Slovenska Bistrica, Fošt (razen h.
št. 1–22), Sp. Ložnica (h. št. 1–9 in od 39
naprej), Cigonca (razen h. št. 59 in 60), Prepuž,
Videž, Sp. Nova vas, Devina, Šentovec,
Ritoznoj, Kovača vas, Zg. Bistrica, Nova Gora,
Klopce, Sevec (od h. št. 11 dalje), Preloge (od h.
št. 23 dalje) in Visole (h. št. 1–76 in 114–135).

Osnovna šola Zgornja Ložnica
(podružnica OŠ Slovenska Bistrica)
Šolski okoliš: Kostanjevec, Gladomes, Zg.
Ložnica, Sp. Ložnica (h. št. 10–38), Korplje,
Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Vinarje (h. št.
71–93 in od 106 naprej), Tinjska Gora (h. št. 1,
2, 3, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91 in 92),
1.1. Visole (od h. št. 136 naprej), Fošt (h. št. 1–22).

Osnovna šola Minke Namestnik Sonje (Vzgojno-izobraževalni zavod za
izobraževanje otrok in mladostnikov z
razvojnimi težavami) Slovenska
Bistrica
2.

Šolski okoliš: območje občin Slovenska Bistrica
in Oplotnica.

Osnovna šola Poljčane

3.

Šolski okoliš: Poljčane, Zgornje Poljčane,
Spodnje Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično,
Lušečka vas, Čadramska vas, Stanovsko,
Spodnja Brežnica, Studenice, Krasna, Novake,
Modraže, Križeča vas, Brezje pri Poljčanah
(razen št. 32–34), Hrastovec pod Bočem (št. 1–7
in 25–67), Dolgi Vrh in Zgornja Brežnica (od št.
11 dalje).

Osnovna šola Antona Ingoliča
Spodnja Polskava

4.

Šolski okoliš: Spodnja Polskava, Sele pri
Polskavi, Pokoše, Zgornja Polskava, Kočno pri
Polskavi, Ogljenšak, Bukovec, Kalše (hišne št.
1–11), Pragersko, Gaj, Stari Log – skupni okoliš
z OŠ Črešnjevec.

Osnovna šola Zgornja Polskava
4.1. (podružnica OŠ Spodnja Polskava)
4.2. Osnovna šola Pragersko
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(podružnica OŠ Spodnja Polskava)
Osnovna šola Šmartno na Pohorju

5.

Osnovna šola Partizanska bolnišnica
Jesen – Tinje
6.

7.

Osnovna šola Kebelj40

109/7

105/8

74/4

71/6

192/8

150/9

163/8

170/10

293/15

160/9

Šolski okoliš: Kebelj, Podgrad na Pohorju, Kot
na Pohorju, Nadgrad na Pohorju, Modrič,
Koritno (h. št. 15–32) in Lukanja.
Šolski okoliš: Črešnjevec, Vrhloga, Trnovec pri
Slovenski Bistrici, Pretrež, Lokanja vas,
Leskovec, Stari Log (skupni okoliš z OŠ Spodnja
Polskava).

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje

9.

95/8

Šolski okoliš: Veliko Tinje, Fošt, Jurišna vas,
Turiška vas na Pohorju, Malo Tinje, Rep, Urh,
Planina pod Šumikom, Tinjska Gora.

Osnovna šola Črešnjevec

8.

136/8

Šolski okoliš: Šmartno na Pohorju, Kalše (od
hišne št. 12), Bojtina, Frajhajm, Zg. Prebukovje,
Sp. Prebukovje, Ošelj, Smrečno, Zg. Nova vas,
Planina pod Šumikom (hišne št. 3, 7, 13 in 14).

Šolski okoliš: Brezje pri Poljčanah (h. št. 32–34),
Drumlažno (h.št. 1–6), Farovec (h. št. 1–19),
Hošnica (h. št. 1–77), Ješovec (h. št. 1–6), Kočno
ob Ložnici (h. št. 1–38), Križni Vrh (h. št. 1–
106), Laporje (h. št. 1–121), Levič (h. št. 1–27),
Pretrež (h. št. 26–43), Razgor pri Žabljeku (h. št.
5–37), Štatenberg (h. št. 29–31), Vrhole pri
Laporju (h. št. 1–61), Zgornja Brežnica (h. št. 1–
9), Žabljek (h. št. 12–60).

Osnovna šola Anice Černejeve Makole
Šolski okoliš: Makole, Stranske Makole, Jelovec
pri Makolah, Dežno pri Makolah, Globoko ob
Dravinji, Stari Grad, Pečke, Mostečno, Ložnica,
Stopno, Strug, Štatenberg (razen h. št. 29–31),
Varoš, Savinsko, del Hrastovca pod Bočem (h.
10. št. 8–24).

40

Za razliko od ostalih podružničnih OŠ na območju občine Slovenska Bistrica je OŠ Kebelj,
podružnična šola OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, devetletna OŠ, zato je na karti 8 označena kot
matična OŠ.
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Karta 8: Osnovne šole in šolski okoliši v občini Slovenska Bistrica
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6 EKONOMSKE RAZMERE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
Glede ekonomske razvitosti je občina Slovenska Bistrica pod državnim povprečjem
(Osnove za razvoj podeželja …, 1992). Skupno ustvarja okoli 2 % slovenskega
družbenega proizvoda. Narodni dohodek na prebivalca v občini je nekaj manj kot
polovico nižji od povprečnega v Sloveniji. K spremembam zaporedja občin pri deležu v
NBP na republiški lestvici prispeva večji ali manjši poslovni uspeh podjetij, pa tudi
večje število sedežev podjetij. Kljub temu je ta kazalec, ne glede na svoje
pomanjkljivosti, vendarle zgovorna izkaznica posamezne občine.
Za občino Slovenska Bistrica je v zadnjih desetletjih značilna bolj ali manj stalna
struktura družbenega proizvoda. V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija, ki
predstavlja pribl. dve tretjini vsega gospodarstva v občini, približno četrtina podjetij se
ukvarja z nestoritvenimi dejavnostmi, ostali pa s storitveno dejavnostjo.
6.1

ZAPOSLENOST IN BREZPOSELNOST

Gospodarske razmere so znotraj občinskih meja zelo raznolike. Na to kaže podatek o
razporeditvi delovnih mest. Zaposlitvena središča občine so naslednja naselja:
- Slovenska Bistrica
Po številu delovnih mest je daleč pred ostalimi naselji v občini. Vodi po številu pravnih
subjektov in po vrsti dejavnosti, s katero se ti ukvarjajo. Šestnajst pravnih subjektov je
takšnih, ki imajo več kot 50 zaposlenih (Poslovni register, 2006):
• IMPOL, D. D. – zaposlenih: 974
• GRANIT, D. D. – zaposlenih: 276
• LESNINA EMMI, D. D. – zaposlenih: 175
• STEKLARNA LUMINOS, D. D. – zaposlenih: 157
• ALMONT, D. O. O. – zaposlenih: 128
• TEHNIKA-SET, D. D. – zaposlenih: 114
• GEA, D. D. – zaposlenih: 107
• IMPOL – INOTECHNA, D. O. O. – zaposlenih: 96
• ALMONT PVC, D. O. O., Podjetje za zaposlovanje invalidov – zaposlenih: 58
• RONDAL, D. O. O. – zaposlenih: 55
• BIGRAD, D. O. O. – zaposlenih: 70
• ALUPAK, D. O. O. – zaposlenih: 62
• ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA – Javni zavod – zaposlenih:
100–149
• OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA –
Javni zavod – zaposlenih: 100–149
• VRTEC SLOVENSKA BISTRICA – Javni zavod – zaposlenih: 100–149
• KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, D. O. O. – zaposlenih: 62
Med kopico tistih, ki imajo zaposlenih od 10 do 50 ljudi, pa so najpomembnejši
naslednji:
• MAP TRADE, D. O. O. – zaposlenih: 34
• ALUMAT, D. O. O. – zaposlenih: 44
• MSK, D. O. O. – zaposlenih: 42
• AGROCOM, D. O. O. – zaposlenih: 37
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•
•
•
•
•
•
•

STAMPAL SB, D. O. O. – zaposlenih: 38
ALMONT – MONTAŽA, D. O. O. – zaposlenih: 32
KALDERA, D. O. O. – zaposlenih: 48
ISA – ANTON MERNIK, S. P. – zaposlenih: 10
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA – zaposlenih: 20–49
SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA – Javni zavod – zaposlenih: 20–49
in PE trgovskih podjetij TUŠ, MERCATOR in SPAR

- Poljčane
Poljčane so drugo najpomembnejše zaposlitveno središče v občini Slovenska Bistrica,
vendar je število pravnih subjektov in pestrost njihovih dejavnosti tukaj bistveno manjša
kot v Slovenski Bistrici. Največ delovnih mest imajo:
• LIP POLJČANE, D. D. – zaposlenih: 117
• REFLEX – PE Poljčane – zaposlenih: 114
• EUREL, D. O. O. – zaposlenih: 90
• DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE – Javni zavod – zaposlenih: 100–
149
• OSNOVNA ŠOLA POLJČANE – Javni zavod – zaposlenih: 20–49
• STG DAMJAN PERKO, S. P. – zaposlenih: 21
• APL, D. O. O. – zaposlenih: 17
• ELED, D. O. O. – zaposlenih: 14
• PE trgovskih podjetij Tuš in Mercator
Še skromnejše je stanje v spodaj navedenih naseljih.
•
•
•
•
•

- Pragersko
HLEBČEK, D. O. O. – zaposlenih: 69
OPEKARNA PRAGERSKO, D. D. – zaposlenih: 46
MESNINE ŠTAJERSKE, D. O. O. – zaposlenih: 15
- Spodnja Polskava
SP POLSKAVA, D. D. – zaposlenih: 77
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA –
Javni zavod – zaposlenih: 50–99

•

- Zgornja Polskava
BAVARIA WOLLTEX COMPANY, D. O. O. – zaposlenih: 63

•
•

- Makole
ISKRA RELEJI, D. D. – zaposlenih: 100–149
OSNOVNA ŠOLA ANICE ČERNEJEVE – Javni zavod – zaposlenih: 20–49

•

- Laporje
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE – Javni zavod,
zaposlenih: 20–49
- Šmartno na Pohorju
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•

•

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO NA POHORJU – Javni zavod – zaposlenih:
20–49
- Veliko Tinje
OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE –
Javni zavod – zaposlenih: 10–19

Ostala naselja so praktično brez zaposlitvenih zmogljivosti in njihovo prebivalstvo
dnevno migrira na delo v zgoraj našteta središča ali v bližnji Maribor. Je pa na
bistriškem območju pestra obrtna dejavnost. Tako posamezniki poskrbijo za
samozaposlitev in zraven po potrebi zaposlijo še nekaj ljudi (okrog 10). Po zadnjih
podatkih je na območju občine 9615 delovno aktivnega prebivalstva, od tega je:
- 6743 zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah,
- 1227 zaposlenih pri samostojnih podjetnikih,
- 907 samostojnih podjetnikov,
- 35 takih, ki opravljajo poklicno dejavnost, in
- 703 so kmeti.
Občinsko središče nudi delo velikemu številu ljudi in opravlja celo vrsto funkcij, kar se
izraža v samem utripu mesta in njegovi prostorski širitvi. Tukajšnja podjetja in
posamezni obrtniki (Impol, Lesnina Emmi, Almont, Kaldera, Hosekra, Ko-glas, Svit,
Isa …) v zadnjih letih veliko vlagajo in v mestu rasteta dve obrtno-industrijski coni: na
območju med avtocesto in do podjetja Lesnina Emmi. Na območju nekdanjega podjetja
LIP Embalaža so že izvedene nekatere nove investicije (Hosekra, Bigrad, Ko-Glas,
Almont, Kaldera ...).
V izvedbi je tudi podjetniška cona v skupni velikosti pribl. 27 ha, ki se nahaja
neposredno na območju od izvoza z avtoceste (Slovenska Bistrica jug) do avtobusne
postaje, v kateri bodo različne gospodarske dejavnosti (proizvodna, trgovska, storitvena
...). Cona se imenuje Podjetniška cona Bistrica.
V ostalih naseljih bistriške občine je investicij malo in so vezane na posamezne manjše
obrtnike. Konec leta 2005 deluje v občini Slovenska Bistrica 833 poslovnih subjektov,
ki opravljajo gospodarsko dejavnost na obrtni način (72 je gospodarskih družb (d. o. o.)
in 765 samostojnih podjetnikov) in so aktivni bodisi v predelovalni dejavnosti (veliko
predelovalcev kovin, tudi plastike) bodisi v gradbeništvu, prometu, transportu –
prevozništvu in gostinstvu.41

41

OOZ Slovenska Bistrica sicer pokriva ozemlje občin Slovenska Bistrica in Oplotnica, vendar so ti
podatki le za ozemlje današnje občine Slovenska Bistrica. Podatke o članstvu mi je posredovala ga.
Stanka Kelih.

74

BABŠEK, S. Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
______________________________________________________________________
Preglednica 14: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti, občine,
Slovenija, popis 2002; občina Slovenska Bistrica
(Vir: Statistični urad …, 2006b)
Skupaj
SLOVENIJA
OBČINA
Slovenska Bistrica
% SLOVENIJA
% OBČINA

Skupine dejavnosti
Neznano
kmetijske
nekmetijske storitvene

818304

32649

311180

431494

42981

11978
100,00
100,00

538
3,99
4,49

5691
38,03
47,51

5296
52,73
44,21

453
5,25
3,78

Slika 9: Prikaz števila delovno aktivnih prebivalcev za december 2005 po posameznih
občinah
(Vir: Statistični urad …, 2006c)

Opomba k sliki 9:
- V Sloveniji je bilo konec decembra 2005 registriranih 813558 delovno aktivnih
prebivalcev, v občini Slovenska Bistrica pa 8823.
Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje, Območna enota Maribor, ima občina
Slovenska Bistrica v Podravju že nekaj let najnižjo stopnjo brezposelnosti. Ta je bila v
zadnjih mesecih leta 1999 v celotnem Podravju 20 % (v juniju 20,3 %), v občini
Slovenska Bistrica pa 15,5 %. Stopnja brezposelnosti se je v občini po stečajih nekaterih
večjih podjetij (KK Ritoznojčan, LIP Embalaža, EMI Poljčane, Preskrba Poljčane,
Monter Poljčane) vendarle umirila in se je postopno zmanjševala (Slovenska Bistrica.
Gospodarski vestnik, 1999). V naslednjih letih je občasno rastla, občasno padala, zadnji
75

BABŠEK, S. Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
______________________________________________________________________
dve leti pa je konstantno padala in leto 2005 se je zaključilo z 12,9-odstotno stopnjo
brezposelnosti.
Slika 10: Prikaz stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji za december 2005 po
posameznih občinah
(Vir: E-uprava …, 2006b)

Opomba k sliki 10:
- Stopnja registrirane brezposelnosti za mesec december 2005 v Sloveniji je bila 10,2 %,
v občini Slovenska Bistrica pa 12,9 %.
6.2

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

V občini Slovenska Bistrica je 54 katastrskih občin, ki se med seboj močno razlikujejo
po velikosti, razgibanosti, nadmorski višini in zastopanosti posameznih kultur. Velik del
kmetijskih zemljišč je na področjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo
(70 %). Na teh predelih se veliko kmetijskih zemljišč zarašča, kmetije se opuščajo in
ljudje se selijo v dolino.
Glede na geografske značilnosti, ki razčlenjujejo kmetije na hribovite, nižinske in
gorsko višinske, je v občini Slovenska Bistrica 59 % hribovitih kmetij, 29 % nižinskih
in 15 % gorsko višinskih kmetij. Od vseh kmečkih gospodarstev jih je večina mešanega
oz. dopolnilnega tipa, število čistih kmetij pa je vse manjše.
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Preglednica 15: Pregled zemljišč po katastrskih kulturah v občini Slovenska Bistrica
leta 2000
(Vir: Sadek – Pučnik, 2002)
Šifra vrste rabe
101
103
104
105
106
107
109
110
112

Ime vrste rabe
NJIVA
PLANTAŽNI SADOVNJAK
EKSTENZIVNI SADOVNJAK
VINOGRAD
HMELJIŠČE
TRAVNIK
PAŠNIK
TRSTIČJE
GOZD
SKUPAJ

Površina v m2
44352145
643360
12749276
5436869
236615
63968488
10306728
64811
177209996
314968288

Graf 1: Delež posameznih katastrskih kultur v občini Slovenska Bistrica leta 2000
(Vir: Sadek – Pučnik, 2002)
P O V R Š IN E P O K A T A S T R S K IH K U L T U R A H

0 ,2 0 4 %
1 4 ,0 8 1 %

4 ,0 4 8 %
1 ,7 2 6 %
0 ,0 7 5 %

N J IV A
P L. S A D O V N JA K
EKS. SAD O VNJAK
V IN O G R A D
H M E L J IŠ Č E
T R A V N IK
P A Š N IK

5 6 ,2 6 3 %

2 0 ,3 1 0 %
3 ,2 7 2 %

T R S T IČ J E
G O ZD

0 ,0 2 1 %

V preglednici 16 so prikazani podatki iz popisov kmetijskih gospodarstev, ki jih je
opravil Statistični urad Republike Slovenije v letih 1981, 1991 in 2000. Podatki iz let
1981 in 1991 vključujejo tudi današnjo občino Oplotnica. Velike razlike v površini v
primerjavi s katastrskimi podatki so pri njivah in vinogradih. Po podatkih Kmetijske
svetovalne službe je vinogradov v naravi bistveno več, kot jih je zabeleženih v katastru,
okrog 700 ha.42

42

Stanje v naravi v primerjavi s podatki v katastru kaže precejšnja odstopanja, kar pomeni, da bi bilo
potrebno podatke v katastru posodobiti.
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Preglednica 16: Primerjalni podatki nekaterih kazalcev o stanju kmetijstva za občino
Slovenska Bistrica v letih 1981, 1991 in 2000
(Vir: Sadek – Pučnik, 2002)
1981
4720
4960*
584*
8802*
10849
10124

Št. kmetij
Njive (ha)
Int. sadovnjaki (ha)
Vinogradi (ha)
Travniki in pašniki (ha)
Govedo
Prašiči
* podatek je za leto 1986; - podatka ni;

1991
3700
4787
545
8959
8455
6621

2000
1736
2503
133
280**
6000
12021
6755

**podatek močno odstopa od dejanskega stanja

Število kmetij v občini je zadnja desetletja močno padlo43 (preglednica 16) in upadanje
se bo še nadaljevalo. Od 4720, kolikor so jih našteli v letu 1981, jih je po podatkih iz
leta 2000 le še 1736. Od vseh kmečkih gospodarstev jih je večina mešanega oz.
dopolnilnega tipa, število čistih kmetij pa je vse manjše.
V občini je bilo leta 2000 le 383 zavarovancev iz kmetijstva, od tega 208 nosilcev
kmečkega gospodarstva in 175 drugih družinskih članov. Pogoje za tovrstno
zavarovanje (KD > 165.000,00 SIT/leto) je izpolnjevalo 811 nosilcev kmečkih
gospodarstev. Ob tem podatku pomislimo na socialno stisko ljudi, ki sedaj še kmetujejo,
vendar ob upokojitvi ne bodo upravičeni do pokojnine. Pogosto so to kmetije brez
naslednikov.
Graf 2: Porazdelitev kmetij glede na velikost zemljišč v občini Slovenska Bistrica leta
2000
(Vir: Sadek – Pučnik, 2002)
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V popisu kmetijskih gospodarstev junija 2000 so našteli v Sloveniji 96669 družinskih
kmetij, ki imajo v povprečju 4,8 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Od tega jih je v
občini Slovenska Bistrica 1736. Odstotek kmetij v posameznih velikostnih razredih
prikazuje graf 2. V EU, v okviru katerega so sicer precejšnje razlike, predstavljajo
kmetije v velikostnem razredu do 10 ha kmetijskih zemljišč manj kot 15 % vse
43

Za kmetijo se šteje kmetijsko gospodarstvo, ki ima 1 ha ali več primerljivih kmetijskih zemljišč (Sadek
– Pučnik, 2002).
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kmetijske zemlje, v Sloveniji pa več kot 85 %. Za Slovenijo poleg neugodne velikostne
strukture kmetij predstavlja težavo tudi velika razdrobljenost posesti.
Preglednica 17: Delovno aktivno prebivalstvo: število zaposlenih za mesec december
2005 v Sloveniji in občini Slovenska Bistrica
(Vir: E-uprava …, 2006a)
Delovno aktivno prebivalstvo kmetje
SLOVENIJA
813558 31365
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
8823
625
Občina Slovenska Bistrica je v preteklih letih namenjala precej sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva z dvema razpisoma za različne namene, ki so navedeni v preglednici
18. Z naštetimi ukrepi so želeli povečati ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev
in kmetije usmeriti v panoge, ki so tržno zanimive in na danem področju
najprimernejše.
Preglednica 18: Višina sredstev za razvoj kmetijstva po letih in posameznih ukrepih v
občini Slovenska Bistrica
(Vir: Sadek – Pučnik, 2002)
LETO

1995

1996

UKREPI

Investicijski krediti z
regresirano obrestno mero
Usposabljanje kmetijskih
zemljišč (60 do 80.000
SIT/ha)
Spodbujanje nakupa
plemenskih živali
Obnova plemenske črede pri
govedu (10.000 po živali)
Sofinanciranje analiz tal in
krme ter apnenje
Izobraževanje kmetov
Delovanje društev in
aktivov (27 društev in aktivov)
Ekološko kmetovanje
(26 kmetij)
Sofinanciramje prevoza
mleka iz oddaljenih zbiralnic

1997
1998
SREDSTVA v 1000 SIT

1999

2000

3.200
25 pros.

7.900
33 pros.

11.700
22 pros.

17.300
26 pros.

5.300
106 ha

8.900
141 ha

10.660
180 ha

10.400
157 ha

9.500
137 ha

8.000
123 ha

2.500
85 živali

1.500
31 živali

2.500
73 živali

2.500
85 živali

3.000
78 živali

4.550
128 živali

1.870
187 živali

2.500
248 živali

2.800
278 živali

3.000

3.200

2.900

6.400
apnenje

3.900
apnenje

400

770

800

2.150

2.500

2.900

3.000

3.400

2.700

3.330

4.500

3.800

5.000

4.900

5.450

1.100

1.550

1.600

3.600

2.500

3.100

2.600

2.750

3.000

Za poljedelsko kmetijsko proizvodnjo so v občini najugodnejše razmere v okolici
Polskave in Pragerskega ter v dolini reke Ložnice. Med poljščinami zavzema največji
delež koruza za zrnje, manj je pšenice, oljne ogrščice in sladkorne pese. Kmetje del
njivskih površin izkoriščajo za samooskrbo, ostale njivske površine so namenjene
živinoreji.
V kmetijski proizvodnji ima pomembno mesto živinoreja, saj je zastopana na vsaki
kmetiji in je osnovni vir dohodka. Največ je govedoreje, manj je prašičereje. Število
prašičev je bilo leta 2000 približno enako kot leta 1991. Število goveda je v tem
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obdobju naraslo, vendar pregled števila živali po posameznih naseljih kaže upad števila
živali v odmaknjenih naseljih in tam, kjer so za kmetijstvo slabši pogoji, kar je še zlasti
značilno za naselja pohorskega, haloškega in bočkega dela občine Slovenska Bistrica.
Podobno je v notranjih gričevnatih delih Dravinjskih goric. Prisotno je še
perutninarstvo, v zadnjem času se zlasti na pohorskih potokih oživlja tudi ribogojstvo.
Naravni pogoji v občini omogočajo marsikje tudi pridelavo kakovostnih sort grozdja in
sadja. Najpomembnejše vinogradniške površine so na območju Ritoznoja, Kovače vasi,
Visol, Zgornje Polskave, Ljubične, Studenic, Vrhol in Modraž ter delno v Zahodnih
Halozah. Večinski del vinogradov je bil na območju občine vse do njegovega propada v
rokah Kmetijskega kombinata Slovenska Bistrica (1991). Z denacionalizacijo je del
vinogradov prešel v zasebno last, velike in najkakovostnejše vinogradniške površine pa
si je pridobila Mariborska škofija. Ta je kupila tudi znano vinsko klet v Slovenski
Bistrici in jo preimenovala v Vinsko klet Pristava. Zmogljivost kleti je 1 milijon litrov
in je večja od lastne proizvodnje, zato je škofija pritegnila k sodelovanju vinogradnike s
tega območja. Najpomembnejše vinske sorte, ki jih pridelujejo, so: laški rizling, rumeni
muškat, sauvignon, renski rizling, beli pinot, modri pinot, sivi pinot, muškat otonel,
traminec, kerner in chardonnay.
Gozdarstvo je za občino pomembna dejavnost, še zlasti zaradi dejstva, da pokrivajo
gozdovi kar 52 % občinskega ozemlja. Pestrost rastišč južnega Pohorja,
slovenjebistriške nižine in Boča omogočajo tudi izjemno pestrost gozdnovegetacijskih
združb, vse od hrastovij, bukovij in logov do višinskih smrekovih gozdov in združb na
gorskih barjih. V občini so gozdovi razdeljeni na pet gozdnogospodarskih enot
(Osankarica, Boč, Slovenska Bistrica, Smrečno in Južno Pohorje), manjši del gozdov pa
je zajet v gozdnogospodarskih enotah Lovrenc na Pohorju in Lobnica, saj ležita na
severnem pobočju in gravitirata v Dravsko dolino. Vse gozdnogospodarske enote so
oblikovane ne glede na lastništvo, kar omogoča uspešnejše dogajanje in načrtovanje
dejavnosti. Zlasti na pohorskih kmetijah je gozdarjenje in trgovanje z lesom pomemben
vir dohodkov.
Slovenko podeželje bo ostalo poseljeno, v kolikor bodo zagotovljene možnosti za
njegov ekonomski, socialni in kulturni razvoj, in pri tem ozemlje občine Slovenska
Bistrica, ki je v veliki večini podeželska, ni nobena izjema.
6.3

INDUSTRIJA IN GRADBENIŠTVO

V gospodarstvu občine prevladuje predelovalna industrija. Največjega pomena je
proizvodnja kovinskih izdelkov, zlasti aluminija, katere razvoj je posledica delovanja
bližnje tovarne glinice in aluminija v Kidričevem. Sledijo predelava lesa,
živilskopredelovalna industrija in gradbeništvo.
Industrija ustvarja preko 62 % družbenega proizvoda občine. Vodilna občinska podjetja
so IMPOL44 Slovenska Bistrica, Tovarna olja GEA Slovenska Bistrica, Lesnina EMMI
44

Začetki Impola segajo v leto 1825 z ustanovitvijo obrata kovanih bakrenih izdelkov, ki je v petdesetih
letih 20. stoletja postopno prešlo na predelavo aluminija. K preusmeritvi je pripomogla tudi zgraditev
tovarne aluminija v Kidričevem. Danes je Impol, d. d., deveti največji izvoznik v državi in daleč
najpomembnejše podjetje v občini Slovenska Bistrica.
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Slovenska Bistrica (predelava aluminija in lesa), ALMONT Slovenska Bistrica
(predelava aluminija), Opekarna Pragersko, Tovarna steklenih izdelkov LUMINUS
Slovenska Bistrica, gradbeni podjetji GRANIT in BIGRAD Slovenska Bistrica, LIP
Poljčane (izdelava lesenega otroškega pohištva), REFLEKS – izpostava Poljčane
(aluminij, steklo), Stavbno pohištvo Spodnja Polskava in ISKRA Releji Makole.
Obetajoča in hitro rastoča podjetja so še bistriška podjetja: MSK (Kartonažna), Map
Trade, ETS, FPL Pušnik. Prostorska razporeditev podjetij kaže na to, da se industrija na
območju občine Slovenska Bistrica ni pretirano selila v podeželski prostor, temveč je
osredotočena v mestu Slovenska Bistrica in v kraju Poljčane: LIP Poljčane, REFLEX –
Izpostava Poljčane, podjetje VARISTA, ki je nekaj let zaposlovalo težje zaposljivo, tj.
zlasti žensko delovno silo brez izobrazbe ali z nižjo izobrazbo, in je v svojih najboljših
časih zaposlovalo več kot 300 ljudi. Leta 2005 je zaradi selitve proizvodnje v
Indonezijo in Tunizijo zaprlo vrata, na njegovi osnovi pa se je osnovalo podjetje
EUREL, ki zaposluje okoli 100 delavcev. Posamezna manjša podjetja so tudi na
Pragerskem (Wienerberger), Spodnji Polskavi (Stavbno pohištvo), Zgornji Polskavi
(Bawaria Wolltex Company) in v Makolah (ISKRA Releji).
6.4

TURIZEM IN GOSTINSTVO

Na ozemlju občine Slovenska Bistrica se nahaja mnogo turističnih naravnih in kulturnih
znamenitosti. Najpomembnejše med njimi so:
- mesto Slovenska Bistrica z gradom, grajskim parkom in tremi cerkvami,
- potok Bistrica od izvira do Slov. Bistrice z najznamenitejšim delom Bistriškim
vintgarjem,
- rimski kamnolom v dolini Bistrice,
- Cezlak – nahajališče čizlakita,
- polskavski potok od izvira do Polskave,
- Maroltova jelka na Urhu,
- Puteržnikova tisa v Frajhajmu,
- Kresnikova lipa pri Šmartnem na Pohorju,
- pohorska šotna barja in območje Črnega jezera,
- Osankarica – prizorišče poslednjega boja Pohorskega bataljona,
- Boč s svojim rastjem (velika velikonočnica), živalstvom in kraškim površjem
(kraški izvir Toplega potoka, požiralnik),
- naselje Studenice s samostanom, cerkvijo in ostanki gradu,
- dvorec Štatenberg,
- Sagadinova domačija (spomenik NOB),
- številne cerkve, kapele in drugi manjši sakralni objekti.
V preteklosti je predstavljal dvorec Štatenberg na ozemlju spodnje Dravinjske doline
turistično izhodišče in središče (Peršolja Hohnec, 1996). Lastniki dvorca, grofje Attems,
so že konec 18. in v začetku 19. stol. v lovski sezoni s spremstvom prihajali v svojo
letno rezidenco. S spremembo lastništva pa se je začela vse bolj žalostna usoda dvorca.
Po drugi svetovni vojni je bil dvorec nacionaliziran in v njem se je v petdesetih letih
odvijala hotelska dejavnost, ki je nato v naslednjih desetletjih zamrla in ostala je le še
skromna gostinska dejavnost. Dvorec je iz leta v leto bolj potreben temeljite obnove in
oživitve.
Z izgradnjo ceste Dunaj–Trst v 16. stol. se je pričel hitrejši razvoj mesta Slovenska
Bistrica. Leta 1846 je v mesto pripeljal prvi vlak. Tedaj je v njem živelo okoli 800
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prebivalcev. Močno je bila razvita obrt, kar 21 strok. Mesto je imelo letno 9 sejmov,
svojo pošto, šolo, zdravnika, sirotišnico, lekarno, bolnišnico in vanj je prihajalo tudi
vedno več turistov. V začetku tega stoletja je dobilo prvo turistično društvo, zabeleženih
je bilo 2000 turistov in leta 1914 je bil izdan prvi turistični vodnik.
Leta 1990 je bilo v takratni občini Slovenska Bistrica 7053 turističnih nočitev, od tega
je bilo 495 tujih gostov. Tako je bilo tega leta v občini Slovenska Bistrica opravljenih le
0,1 % vseh turističnih nočitev v Sloveniji. Delež turizma v družbenem proizvodu občine
je bil v letu 1991 le 1,6 %.
Stanje se je po letu 1992 še poslabšalo. Takrat je bil namreč denacionaliziran edini hotel
v mestu in občini, hotel Planina. Po temeljiti obnovi je dobil ta objekt popolnoma drugo
vlogo. Danes je v njem nameščenih več različnih dejavnosti: trgovska, bančna,
poslovna, upravna, gostinska. Sredi devetdesetih let je mesto Slovenska Bistrica dobilo
sodobni hotelsko-gostinski objekt s tremi zvezdicami, hotel Leonardo, ki nudi 50 ležišč
v 20 sobah.
Slika 11: Hotel Leonardo v Slovenki Bistrici
(Vir: Hotel Leonardo, 2006)

V letu 1993 je bila v takratni občini Slovenska Bistrica opravljena anketa z namenom
pridobiti podatke o razpoložljivih nočitvenih zmogljivostih na njenem ozemlju.
Rezultati ankete so pokazali, da je tega leta v občini prenočevalo 7481 gostov, od tega
5159 domačih in 2322 tujih (Osnove za razvoj …, 1992).
Pohorske predele občine so turisti prvotno obiskovali zaradi ugodnih podnebnih razmer
in planinarjenja. Leta 1983 je podjetje IMPOL iz Slov. Bistrice pričelo z razvojem
rekreacijsko-turističnega središča Trije Kralji. Sprva so ga gradili za turistične in
rekreacijske potrebe svojih zaposlenih, kasneje tudi kot del širše gostinsko-turistične
ponudbe. Središče razpolaga s smučišči na 22 ha površine. Na urejenem smučišču sta
dve vlečnici: Črno jezero in Veliki Vrh45 z zmogljivostjo pribl. 950 smučarjev na uro na
vlečnico, urejene pa so tudi tekaške proge v skupni dolžini 6 kilometrov. Proge sodijo v
kategorijo lahkih in srednje težkih prog. Zadnja leta je kompleks RTC Trije Kralji
skupaj z bližnjim domom na Osankarici v najemu zasebnikov. V sezoni 1999/2000 je
Štuhčev dom vzel v najem znani bistriški gostinec in turistični delavec Božo Juhart in
ga preimenoval v Penzion Jakec. Dom je bil do danes že delno prenovljen, načrtov za
prihodnost pa ima najemnik še veliko. V kompleksu je 27 sob s 130 ležišči, restavracija
s 110 sedeži, manjša soba s 35 sedeži, letni vrt, mini igralnica, savna ter manjša soba za
45

Črno jezero – lahka proga: višinska razlika: 104 m, dolžina: 450 m, zmogljivost: 800 smučarjev na uro,
dodatno zasneževanje. Veliki Vrh – srednje zahtevna proga: višinska razlika: 152 m, dolžina: 950 m,
zmogljivost: 900 smučarjev na uro, brez dodatnega zasneževanja.
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rekreacijo. Na ozemlju občine Slovenska Bistrica je tudi celoten kompleks RTC Rogla,
ki pa v upravnem, davčnem in razvojnem smislu gravitira na občino Zreče.
Po bistriškem delu Pohorja poteka več planinskih poti in tudi del slovenske transverzale.
Zlasti v poletnih mesecih Pohorje omogoča veliko dejavnosti: pohodništvo, nabiranje
gozdnih sadežev, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, rekreativno udejstvovanje.
Pomembni planinski domovi so Ruška koča pri Arehu (1250 m) s 67 ležišči, Dom na
Osankarici s 17 ležišči in Dom na Pesku s 30 ležišči. Tudi nekoč priljubljeni dom Zarja
na Pohorju (9 ležišč in 18 pomožnih ležišč), ki je bil nekaj časa zaprt, zadnja leta spet
obratuje.
Že od nekdaj priljubljena točka za mnoge planince in izletnike je 979 m visoki Boč s
planinskim domom na 658 m nadmorske višine z razglednim stolpom na samem vrhu in
seveda s svojimi naravnimi lepotami. Leta 1998 so bili bivalni prostori doma
posodobljeni. V njem je 35 skupnih ležišč v dveh sobah in 22 ležišč v sodobno
opremljenih sobah. Med njimi sta dva apartmaja s po štirimi posteljami, ki predstavljata
najvišji kakovostni razred glede na slovenske planinske razmere. V depandansi
planinskega doma je dodatnih 66 ležišč v dveh sobah. Planincem je na voljo 60 sedežev,
dodatnih 20 sedežev je v lovski sobi. V posebni sejni sobi je še 40 sedežev (V
planinskem domu …, Panorama, 1998).
Preglednica 19: Gostinsko-turistični objekti na ozemlju občine Slovenska Bistrica v
začetku leta 2000
(Vir: Jeglič, 2000)
Vrsta gostinsko-turističnega objekta
Skupno
število
1)
GOSTILNE, GOSTIŠČA, RESTAVRACIJE
23
2)
OKREPČEVALNICE
19
3)
PICERIJE
5
4)
SLAŠČIČARNE
2
5)
ČAJNICE
2
6)
BISTROJI, BIFEJI
57
7)
VINOTOČI
4
8)
TURISTIČNE KMETIJE
3
Skupaj
115
Preglednica 20: Število ponudnikov prenočišč v občini Slovenska Bistrica v začetku leta
2000
(Vir: Jeglič, 2000)
Vrs Wienerberger. ta gostinsko-turističnega
Skupno
objekta
število
ZASEBNE SOBE IN APARTMAJI (76 ležišč)
9
MOTELI
1
PLANINSKI DOMOVI (319 ležišč)
6
APARTMAJSKA HIŠA (58 ležišč)
1
Skupaj
17
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6.4.1 Organiziranost turističnih delavcev
Še pred nekaj leti so bili turistični delavci občine organizirani le v enem TD, in sicer v
TD Slovenska Bistrica, danes pa jih je že 10. Turistična društva so od leta 1999
povezana v Turistično zvezo občine,46 v mestu Slovenska Bistrica pa deluje tudi
Turističnoinformacijski center. Slednjega je leta 2000 vzel pod svoje okrilje Razvojnoinformacijski center, ki ga je ustanovila Občina Slovenska Bistrica.
Turistična društva v občini so naslednja (Turistična društva se povezujejo. Panorama,
1998):
- TD Boč Poljčane (Dušan Otorepec),
- TD Jelka, Šmartno na Pohorju (Irena Purg),
- TD Lipa, Kebelj (Rado Smogavec),
- TD Slovenska Bistrica (Božo Juhart),
- TD Lucija, Križeča vas (Janko Kidrič),
- TD Tinje,
- TD Kopriva, Spodnja Polskava (Irma Selinšek),
- TD Kočno, Zgornja Polskava (Zvonko Keršič),
- TD Ajda – društvo za prirejanje in prikaz starih običajev, Črešnjevec (Anton
Pušnik),
- TD Breza – Pragersko,
- TD Samostan, Studenice.
Namen ustanavljanja društev za turistično-gostinsko dejavnost je, da se med seboj
povežejo posamezniki in da se organizirajo, predstavijo širši javnosti oz. promovirajo
lastni kraji, da se organizirajo razne prireditve v krajih itd.
Turistična zveza občine Slovenska Bistrica se je po besedah predsednika zveze g.
Juharta osnovala zaradi naslednjih vzrokov:
- uskladiti delovanje TD v občini,
- organizirati predstavitvene dejavnosti posameznih društev in promovirati lastne
kraje,
- finančni vidik: zagotoviti smotrnejšo delitev finančnih sredstev, ki jih občina
nameni iz proračuna za turistično dejavnost, med posamezna TD (razporeditev
poteka po kriterijih dejavnosti posameznih društev),
- možnost sodelovanja na razpisih za sofinanciranje pospeševanja razvoja turizma iz
sredstev nacionalne turistične organizacije.47
Občina vidi v turizmu velike perspektive, veliko se o njem govori in posamezniki so na
tem področju tudi bolj ali manj aktivni. Kljub temu do razmaha turizma v širšem obsegu
v občini še ni prišlo. Vzrokov za to je več. Po besedah nekdanjega župana občine, g.
Žagarja (Premalo dostopnega kapitala. Profit, 1998), je osnovna ovira pri razvoju
drobnega gospodarstva, tudi turističnega, sistemska neurejenost. Država občinam z
zakonom o lokalnem gospodarstvu nalaga skrb za gospodarski razvoj, denarja za to pa
občinam ne namenja. Kot pravi nekdanji župan, je pobud na področju turizma sicer
veliko, težava je kapital. Vzrokov je gotovo še več, vendar jih ne vidimo ali ne želimo
46

Turistična zveza občine Slov. Bistrica ima predsednika (Božo Juhart), sekretarja in upravni odbor, ki ga
sestavljajo vsi predsedniki posameznih društev. Zveza ima sprejet program dela s kratkoročnimi in
dolgoročnimi cilji. Podatke mi je posredoval Božo Juhart.
47
Zakon o pospeševanju razvoja turizma, UL RS št. 57/1998.
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videti. Pri tem so zgovorne besede g. Potočnika o nastanku turizma: »Kajti turizem ne
nastane sam od sebe, ne dogaja se sam od sebe in z njim se ne more ukvarjati vsak ...
Osnovna je odločitev prebivalcev, da bodo turizem v svojem okolju obravnavali kot del
življenja in se v določeni meri tudi podrejali njegovim zakonitostim« (Potočnik, 1995,
str. 30–31).
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Karta 9: Območja s sodobnimi procesi, občina Slovenska Bistrica

86

BABŠEK, S. Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
______________________________________________________________________
7 ZAKLJUČEK
Občina Slovenska Bistrica je ena izmed večjih občin Podravske mezoregije in sodi v
širše vplivno območje Maribora. Čez osrednji del občinskega ozemlja potekata
avtocesta in dvotirna železniška proga Maribor–Ljubljana. V neposredni bližini obeh se
nahaja občinsko središče, srednje veliko mesto Slovenska Bistrica. Mesto je leta 2002
skupaj z naseljem Zgornja Bistrica imelo 7270 prebivalcev, skupno število vseh
prebivalcev v občini pa je bilo 29289.
Ozemlje občine je vse prej kot enotno, saj se na njem stika kar sedem različnih
pokrajinsko-ekoloških enot. Vsi dosedanji ukrepi politike skladnega regionalnega
razvoja doslej niso uspeli odpraviti oz. zmanjšati razlik v stopnji razvitosti med
njegovimi posameznimi deli.
Bistriško Pohorje je le jugovzhodni del masiva Pohorje in je z več kot 70 % površja pod
gozdom med najbolj gozdnatimi, pa tudi najbolj demografsko ogroženimi deli občine.
Poseljeno je v obliki razloženih naselij in samotnih kmetij, glede na velikost pa
prevladujejo naselja z manj kot 100 prebivalci. Središče Bistriškega Pohorja je Šmartno
na Pohorju, krajevni središči pa sta Veliko Tinje in Kebelj. Možnosti zaposlitve izven
kmetijstva skoraj ni. Zato ni nič čudnega, da pohorska naselja prebivalstvo izgubljajo že
ves čas po drugi svetovni vojni, saj gozdarstvo in živinoreja ne moreta zagotoviti dovolj
zaslužka za vso delovno silo. Z Bistriškega Pohorja se je prebivalstvo sprva odseljevalo
v Slovensko Bistrico, kjer so dobili zaposlitev v industrijskih podjetjih. Zadnji dve
desetletji je vse intenzivnejše priseljevanje v naselja na območju Podpohorskih goric, še
zlasti v tista neposredno ob magistralni cesti Maribor–Slov. Bistrica–Celje. Naselja
tukaj so med največjimi v občini in prevladujejo tista z 200 do 400 prebivalci. V njih
poteka intenzivnejši razvoj oskrbnih in storitvenih dejavnosti, socialno-ekonomske
značilnosti prebivalstva pa postajajo vse bolj urbana. Govorimo o suburbanem območju
mesta Slovenska Bistrica, ki se v glavnem razprostira prav na območju Podpohorskih
goric in delno še v delu Dravinjskih goric v neposredni bližini Slovenske Bistrice.
Najbolj napreduje Zgornja Polskava, ki je imela leta 2002 že 1126 prebivalcev in
pomeni stik suburbanega območja mesta Slovenska Bistrica s suburbanim območjem
mesta Maribor.
Razvoj v Dravinjskih goricah s Savinskim je v primerjavi z razvojem v Podpohorskih
goricah bistveno počasnejši, v naseljih v Ložniški dolini pa podoben tistemu na
Pohorju. Večina naselij v krajevni skupnosti Laporje skupaj z naselji v krajevnih
skupnostih Studenice in Makole, ki se delno nahajajo še v Dravinjski dolini, na
Bočkem pogorju oz. v Zahodnih Halozah, vseskozi, z izjemo prvega obdobja izvajanja
politike skladnega regionalnega razvoja, sodijo med manj razvita oz. demografsko
ogrožena območja. Ob tem jih 6 izpolnjuje tudi kriterije za uvrstitev med demografsko
ogrožena obmejna območja.
Manjše razvojno stabilno območje so Poljčane, ki so imele leta 2002 skupaj s Spodnjimi
in Zgornjimi Poljčanami 2551 prebivalcev in so za Slovensko Bistrico drugo največje
območje koncentracije prebivalstva in gospodarstva. S Poljčanami se demografska
podoba Dravinjskih goric znatno izboljša. Podobno je s Pragerskim, ki skupaj z Gajem
leži na skrajnem robu Dravskega polja. Obe naselji skupaj sta imeli leta 2002 1102
prebivalca.
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Stopnja registrirane brezposelnosti je v občini Slovenska Bistrica z 12,9 % konec leta
2005 nad državno ravnijo. Glavno zaposlitveno središče je mesto Slovenska Bistrica, v
katerem je razvita kovinskopredelovalna, tj. zlasti aluminijskopredelovalna industrija s
podjetjem Impol, d. d., na čelu, živilskopredelovalna, steklarska industrija,
gradbeništvo, obrtno-storitvena, trgovska dejavnost. Mesto se prostorsko širi prav zaradi
proizvodne, obrtne in trgovske dejavnosti. Poljčane so po številu delovnih mest na
drugem mestu, vendar so kljub vsemu mnogo manjše zaposlitveno središče kot
Slovenska Bistrica. Še bolj velja to za Pragersko, Zgornjo Polskavo in Makole, ki imajo
vsako le po eno nekoliko večje podjetje.
Delež delovno aktivnega prebivalstva občine Slovenska Bistrica je v primarnem in
sekundarnem sektorju nad državno ravnijo, kar ne velja za terciar in kvartar. Vse to
kaže na podeželski značaj občine, razpršeno poselitev s prevlado manjših naselij in na
izrazito prevlado občinskega središča.
SUMMARY
The municipality of Slovenska Bistrica is one of the bigger municipalities of Podravska
mesoregion and is a part of a broader influential area of Maribor. The highway and twotrack railway Maribor–Ljubljana pass through the central part of the municipality. There
is a municipal centre, a middle-sized town of Slovenska Bistrica, in the direct nearness
of the mentioned. In 2002, the town together with the settlement Zgornja Bistrica had a
population of 7270 citizens; the total number of citizens in the municipality was 29289.
The territory of the municipality is everything but uniform, as there are seven different
regional-ecological units; all earlier actions within the policy for harmonious regional
development have not managed to eliminate or lessen the developmental differences
between individual parts.
Bistriško Pohorje is only the south-eastern part of Pohorje and with more that 70 %
forested area among the most forested parts of the municipality. It is among the most
demographically endangered parts of the municipality. It is settled with scattered
settlements and solitary farms; settlements with less than 100 citizens prevail. Šmartno
na Pohorju is the centre of Bistriško Pohorje, and Veliko Tinje and Kebelj are local
centres. There is almost no possibility for employment outside the field of agriculture.
Therefore, it is not unusual that the settlements of Pohorje have been loosing citizens
ever since the Second World War, as forestry and stockbreeding cannot provide enough
income for the entire labour force. At first, the citizens of Bistriško Pohorje were
moving to the town of Slovenska Bistrica, where they employed themselves in
industrial companies. In last two decades, the immigration to the settlements in the area
of Podpohorske gorice, mostly to those located directly along the main road Maribor–
Slovenska Bistrica–Celje, is more intensive. These settlements are among the biggest in
the municipality; those with 200 to 400 citizens prevail. There is a more intensive
development of supply and service activities in progress, and socio-economic
characteristics of the citizens are becoming more urban. This is a suburban part of the
town of Slovenska Bistrica, which extends mostly over the area of Podpohorske gorice
or partly over Dravinjske gorice in the direct nearness of Slovenska Bistrica. Zgornja
Polskava progresses the most; in 2002, it had already 1126 citizens and is a juncture
between suburban areas of the towns of Slovenska Bistrica and Maribor.

88

BABŠEK, S. Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
______________________________________________________________________
The development in Dravinjske gorice with Savinsko in comparison with the
development in Podpohorske gorice is essentially slower, and in the settlements in
Ložniška dolina similar to the development on Pohorje. Majority of settlements in local
community Laporje, together with the settlements of local communities Studenice and
Makole, partly lying in Dravinjska dolina, in Bočko pogorje or Western Haloze, have
always, with the exception of the first period of the execution of the policy for
harmonious regional development, been among less developed or demographically
endangered border areas. Six of them fall within the criteria for the placement among
demographically endangered border areas.
The settlement of Poljčane represents a smaller developmentally stable area in
Slovenska Bistrica. In 2002, Spodnje Poljčane and Zgornje Poljčane together had 2551
citizens; for the town of Slovenska Bistrica they are the second biggest area of citizen
and economy concentration. With Poljčane, the demographic image of Dravinjske
gorice is considerably improved. The situation is similar with Pragersko, which together
with Gaj lies at the utmost border of Dravsko polje; in 2002, they together had 1102
citizens.
The level of registered unemployment in the municipality of Slovenska Bistrica was
12.9 % at the end of 2005 and it is above the state level. The main employment centre is
the town of Slovenska Bistrica, where metal processing industry (mostly aluminium
processing industry – the leading company in this field is Impol d.d.), agro-industry,
glass industry, construction industry, artisanal activity and trade activity are developed.
The town is expanding mostly due to production and trade activity. According to the
number of work places, Poljčane is in the second place, however, it is still a smaller
employment centre than Slovenska Bistrica. The situation is the same with Pragersko,
Zgornja Polskava and Makole, where each place has only one somewhat bigger
company.
The share of working population of the municipality of Slovenska Bistrica in the
primary and secondary sector is above the state level, but the situation is not the same in
the tertiary and quaternary sector. The stated shows the rural nature of the municipality,
scattered settlement with the prevalence of smaller settlements, and prominent
prevalence of the municipal centre.
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13 PRILOGA
Priloga 1: Gibanje števila prebivalcev v naseljih občine Slovenska Bistrica od 1869 do
2002

LETO

Naselje

1869

1880

1890

1925

1931

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

Bojtina
Brezje pri
Poljčanah
Brezje pri
Slov.
Bistrici
Bukovec
Cezlak
Cigonca
Čadramska
vas

249

272

323

124

112

121

63

58

46
46

38

32

33

32

32

25

29

26

164

176

180

168

155

162

175

192

219

205

213

309

184

158

155

141

126

159

200

250

160

99

65

48

245

223

237

228

234

286

320

327

292

262

252

227

82

68

122
104

112

103

118

133

138 141

Črešnjevec
Devina
Dežno pri
Makolah
Dolgi Vrh
Drumlažno
Farovec
Fošt
Frajhajm
Gabrnik
Gaj
Gladomes
Globoko ob
Dravinji
Hošnica
Hrastovec
pod Bočem
Jelovec pri
Makolah
Ješovec
Jurišna vas
Kalše
Kebelj
Klopce
Kočno ob
Ložnici
Kočno pri
Polskavi
Korplje
Kostanjevec
Kot

389

431

451

446

445

384

417

410

400

464

466

496

149

187

186

164

166

200

217

229

218

226

247

212

322

366

345
323

306

317

293

269

233

160

123

97

132

153

159

93

115

106

106

104

108

88

99

88

95

73

66

59

15

25

29

16

27

20

15

15

98

97

88

76

72

61

66

68

62

47

43

42

74

77

79

90

70

73

88

103

82

91

94

79

438

459

461

403

417

380

373

333

270

227

170

162

203

190

192

183

186

213

226

183

242

311

399

454

99

114

118

134

156

166

152

214

331

335

518

615

169

174

203

181

169

209

211

223

227

295

298

360

100

94

102

82

75

96

103

88

78

98

90

81

178

160

169

147

136

170

167

153

140

122

192

193

271

239

286

222

240

190

222

212

193

140

110

97

218

308

267

287

266

271

279

274

254

245

208

188

18

14

27

29

44

42

42

39

39

23

16

23

87

84

88

135

93

126

120

82

73

62

67

66

198

236

234

214

210

200

194

191

184

151

139

121

145

132

140

175

169

178

185

193

193

175

158

143

102

103

124

110

103

111

117

132

135

151

157

165

141

135

136

129

121

146

152

138

132

136

130

150

120

126

125

112

122

117

111

104

84

83

85

88

35

26

28

75

32

28

30

31

20

33

36

46

129

116

147

132

147

160

167

182

209

233

276

286

188

161

157

134

214

272

204

230

219

192

181

163

176
146

109

223

233

241

200

163

143

119

85

156

160

170

147

138

117

121

123

113
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Kovača vas
Krasna
Križeča vas
Križni Vrh*
Laporje
Leskovec
Levič
Ljubično
Lokanja vas
Lovnik
Ložnica
Lukanja
Lušečka vas
Makole
Malo Tinje
Modraže
Modrič
Mostečno
Nadgrad
Novake
Ogljenšak
Ošelj
Pečke
Planina pod
Šumikom
Podboč
Podgrad na
Pohorju
Pokoše
Poljčane
Pragersko
Preloge
Prepuž
Pretrež
Razgor pri
Žabljeku
Rep
Ritoznoj
Savinsko
Sele pri
Polskavi
Sevec
Slovenska
Bistrica
Smrečno
Spodnja
Brežnica
Spodnja
Ložnica
Spodnja
Nova vas
Spodnja
Polskava
Spodnje

259

245

300

249

286

347

379

412

397

409

481

486
56

82

85

78

54

65

57

64

80

62

77

64

105

107

128

88

83

98

98

97

98

107

101

88

275

297
361

308

304

308

280

315

339

400

394

375

358

345

295

292

345

356

346

411

394

386

384

355

378

420

99

78

88

77

77

81

89

92

112

110

104

117

148

163

155

198

165

133

128

124

107

72

59

55

72

70

66

58

71

91

88

88

73

96

94

103

33

36

54

42

36

48

71

57

60

53

47

36

205

190

169

150

187

185

165

156

133

148

157

145

84

72

68

58

45

57

126

187

104

72

41

26

271

283

299

285

304

280

277

274

253

254

243

247

145

160

163

132

178

168

199

201

206

250

315

288

116

118

123

88

93

115

120

106

90

102

105

72

114

101

121

122

109

75

94

97

89

82

80

69

182

197

174

180

165

177

185

202

203

169

151

134

251

249

265

209

172

191

202

209

191

200

176

161

55

47

62

63

78

79

63

67

72

76

70

59

101

110

97

95

85

111

122

105

119

128

175

179

149

136

172

141

152

172

176

175

166

191

219

198

124

126

152

116

124

123

128

126

111

81

68

75

242

259

272

212

249

267

257

299

288

286

277

278

305

323

372

231

238

166

202

204

162

122

111

89

49

44

55

53

42

46

42

31

26

35

23

20

61

52

52

72

85

59

70

77

64

69

67

74

194

192

190

164

175

178

172

190

188

201

187

205

375

385

473

690

574

658

838

1031

1111

1152

1192

1159

205

255

281

646

766

726

878

1037

1014

1193

1069

1101

162

160

169

150

142

108

119

122

137

144

148

151

138

109

103

86

90

94

88

85

84

87

120

138

181

184

207

251

185

168

168

175

166

166

167

155

188

187

211

183

160

172

155

181

151

133

84

94

53

53

52

56

58

59

52

62

59

60

41

44

306

289

248

216

239

277

288

307

251

235

203

210

141

132

164

170

153

161

166

143

118

100

89

81

124

107

129

139

144

159

166

152

169

160

183

181

32

48

56

44

49

59

57

48

54

48

49

49

1168

1311

1306

1607

1779

2261

2570

2694

2974

6059

6683

6591

162

153

140

125

149

136

148

142

124

97

91

99

84

95

172

176

153

147

168

175

219

243

222

254

231

230

234

201

223

233

229

242

212

202

205

181

339

264

292

225

221

276

265

273

257

255

240

197

578

586

622

759

727

726

771

849

721

791

732

814

150

155

175

364

298

301

313

292

322

437

499

577
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Poljčane
Spodnje
Prebukovje
Stanovsko
Stari Grad
Stari Log
Stopno
Stranske
Makole
Strug
Studenice
Šentovec
Šmartno na
Pohorju
Štatenberg
Tinjska
Gora
Trnovec pri
Slov.
Bistrici
Turiška vas
na Pohorju
Urh
Varoš
Veliko
Tinje
Videž
Vinarje
Visole
Vrhloga
Vrhole pri
Laporju
Vrhole pri
Slov.
Konjicah
Zgornja
Bistrica
Zgornja
Brežnica
Zgornja
Ložnica
Zgornja
Nova vas
Zgornja
Polskava
Zgornje
Poljčane
Zgornje
Prebukovje
Žabljek
Nova Gora

178

160

149

173

179

175

186

170

164

166

145

149

211

221

244

212

218

243

241

186

202

171

192

226

412

451

468

391

429

401

385

423

370

327

288

251

117

118

125

174

164

171

177

212

206

190

207

246

107

100

111

99

83

62

79

86

86

80

93

85

133

127

107

120

116

143

142

120

103

103

123

126

87

82

92

95

81

80

85

87

78

63

61

60

246

244

261

239

226

245

234

276

247

230

175

147

90

92

79

93

91

79

74

76

95

111

111

122

143

157

163

157

187

188

198

170

160

150

174

183

301

288

331

273

264

336

343

322

263

221

158

172

147

164

141

141

147

164

155

161

196

201

215

238

126

133

119

88

103

107

106

106

94

102

99

91

50

48

50

54

53

54

68

72

76

76

75

74

97

83

90

99

101

119

116

96

92

102

76

69

118

137

145

126

139

143

121

128

114

95

104

90

128

120

116

112

95

116

125

127

115

92

118

149

143

133

161

132

122

117

117

128

145

170

164

157

166

162

184

169

177

193

202

216

213

205

219

233

203

177

191

181

220

342

387

407

441

442

468

588

194

195

243

231

222

246

249

245

216

213

221

211

262

268

254

206

198

219

223

213

187

168

154

150

215

201

230

195

207

222

234

227

232

244

269

277

562

610

614

491

634

917

1103

1801

2576

426

555

540

234

222

246

244

241

249

243

243

271

288

72

69

187

188

198

165

169

194

218

231

283

297

331

344

87

87

97

115

117

137

140

122

103

145

84

74

432

428

461

388

395

451

467

487

519

719

946

1126

403

405

418

422

395

435

593

757

768

830

611

815

206

224

242

195

241

222

227

206

181

163

178

165

229

232

241

195

207

215

226

203

210

236

142

162

nad Slov.
Bistrico

SKUPAJ

139
23180

23595

25004

24078

24777

26692

28513

29982

26557

27783 28494

29289

* Križni Vrh je bil pred letom 1991 del naselja Zgornja Brežnica, zato pred tem letom ni podatka o številu
prebivalcev.
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Ekonomski center, Oddelek za plan., ekonomske analize in statistiko
- Popis prebivalstva in stanovanj v letu 1971. Knj. 8. Prebivalstvo spol in starost – II.
del. Rezultati po naseljih in občinah. 1973. Beograd, Zvezni zavod za statistiko, 647 str.
- Rezultati popisov prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji po
naseljih leta 1981 in 1991. Ljubljana Statistični zavod Republike Slovenije (računalniški
izpis)
- Statistični urad Republike Slovenije. Popis 2002.
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