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Razvojne možnosti Krajinskega parka Goričko
Izvleček
Neokrnjena narava in biotska ter krajinska pestrost edinstvene pokrajine na severovzhodu
Slovenije so utemeljevali razglasitev Krajinskega parka Goričko, ki naj bi varoval ogrožene
rastlinske in živalske vrste ter njihove habitatne tipe, predvsem pa prinesel razvoj v to
periferno, obmejno, gospodarsko zaostalo in demografsko ogroženo regijo Slovenije. Namen
naloge je predstaviti Krajinski park Goričko kot projekt regionalnega razvoja, ki naj bi
pripomogel k zmanjševanju brezposelnosti in odseljevanja, predvsem mladega izobraženega
prebivalstva, ter h kakovostnejšemu življenju prebivalstva na Goričkem. Park ima potenciale
za sonaravni trajnostni razvoj, zato so njegove razvojne usmeritve prilagojene tej razvojni
paradigmi. Krajinski park Goričko prioritetno spodbuja razvoj okolju prijaznega kmetovanja z
dopolnilnimi dejavnostmi, podeželskega, zdravstvenega in izletniškega turizma, domače obrti,
raziskovalnih, izobraževalnih, kulturnih in drugih naravi in ljudem prijaznih dejavnosti. Kot
del prvega trilateralnega parka v Evropi spodbuja čezmejno povezovanje in sodelovanje med
Slovenijo, Avstrijo ter Madžarsko. Park je do sedaj pripomogel k oblikovanju razvojne vizije
te regije ter k njeni prepoznavnosti, prinesel domačinom dodaten zaslužek in tako v določeni
meri prispeval k povečanju blaginje posameznikov.

Ključne besede: Goričko, krajinski park, zavarovana območja, prostorsko planiranje,
regionalni razvoj

Development capacities of the Nature Park Goričko
Abstract
The intact nature and the biological diversity of the unique landscape in the north-eastern
Slovenia are two main reasons for establishing the Nature Park Goričko. Its tasks are to
protect threatened species of flora and fauna and their habitat types and, above all, to foster
development in this peripheral, border, economically backward and demographically
threatened Slovenian region.
The main purpose of this paper is to present the Nature Park Goričko as a regional
development project, which shall contribute to decreasing of unemployment and emigration
(principally of young educated people) and provide a higher quality life of the people living in
Goričko. Having potential for sustainable development, the development visions of the Park
are adapted to this paradigm. Preferentially, the Park fosters the development of environment
friendly farming with supplementary activities, rural, health and excursion tourism, cottage
industry, research, educational, cultural and other environment and people friendly activities.
Being a part of the first trilateral park in Europe, it stimulates cross-border cooperation among
Slovenia, Austria and Hungary. So far, the Park has contributed to forming a development
vision of Goričko, made it more recognisable and provided tourist information of this region.
Moreover, it has brought additional earnings to local people and thereby to some extent
increased the welfare of some people.

Keywords: Goričko, Nature Park, protected areas, spatial planning, regional development
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1.0 Uvod
1.1 Cilj in namen diplomskega dela
Namen diplomske naloge je predstavitev razlogov za zavarovanje območja krajinskega parka
Goričko, naravno- in družbenogeografskih značilnosti zavarovanega območja in njihovega
vpliva na razvoj te regije. Posebna pozornost bo posvečena naravni in kulturni dediščini v
parku, financiranju ustanavljanja in trenutnega delovanja krajinskega parka ter prebivalstvu in
njihovemu doživljanju parka. Predvsem pa bo predstavljen krajinski park kot projekt
regionalnega razvoja, ki naj bi spodbudil razvoj te obmejne, gospodarsko nerazvite regije in
tako pripomogel k izboljšanju kakovosti življenja ter zaustavil odtok zlasti mladega
prebivalstva iz te regije. Sledila bo predstavitev konkretnih možnosti za ljudi, živečih v parku,
kakor tudi stopnja sodelovanja le teh pri ustanavljanju in delovanju parka. Zanimalo me bo
tudi morebitno navzkrižje interesov med varovanjem narave na eni in razvojem regije na
drugi strani. Na osnovi analize dosedanjih rezultatov delovanja krajinskega parka želim
predvideti tudi prihodnost tega zavarovanega območja v Sloveniji.
Določen del diplomske naloge pa bo posvečen tematiki o krajinskih parkih in zakonski
osnovi, povezani z njimi.
Vzbujanje zanimanja za park, ohranitev naravne in kulturne dediščine na območju krajinskega
parka in opredelitev pomena zavarovanega območja za to regijo so temeljni cilji mojega
diplomskega dela.

1.2 Metode dela
Na začetku se želim seznaniti z zakonskimi podlagami krajinskih parkov nasploh, nato pa še z
zakonskimi osnovami leta 2003 ustanovljenega krajinskega parka Goričko. V nadaljevanju bo
sledil pregled že obstoječe strokovne literature o parku ter regiji Goričko, kakor tudi pogovor
s strokovnjaki z različnih področij in s sodelavci projekta Razvoj krajinskega parka Goričko,
ki so bili pretežno prisotni pri ustanavljanju tega zavarovanega območja. Stalni spremljevalec
analize strokovne literature bo potrebno terensko delo in morebitni pogovori z domačini.

2.0 Zakonska podlaga za ohranjanje biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti v Sloveniji
Ustava Republike Slovenije zahteva od države skrb za ohranjanje naravnega bogastva in
kulturne dediščine, hkrati pa določa, da morajo biti zakoni s področja varovanja okolja v
skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo našo državo. Iz Ustave Republike Slovenije izhaja:
• da je država dolžna skrbeti za zdravo življenjsko okolje in z zakoni določiti pogoje in
način opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti;
• da je vsak posameznik dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in
redkosti;
• da morajo država in lokalne skupnosti skrbeti za ohranjanje naravne dediščine.
V Ustavi je podlaga za odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini v javno
korist. Zakonsko je urejena uporaba zemljišč in določeno posebno varstvo kmetijskih
zemljišč. Iz Ustave tudi izhaja, da se lahko naravna bogastva izkoriščajo le ob izpolnjevanju
pogojev, določenih z zakoni.
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Ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostna raba njenih sestavin sta v Sloveniji urejena z
različnimi zakoni. Temeljni sistemski predpis na področju varstva okolja oz. narave je Zakon
o varstvu okolja, sledita mu Zakon o ohranjanju narave in Zakon o zaščiti živali. Zakoni, ki
urejajo rabo posameznih sestavin biotske raznovrstnosti, so: Zakon o varstvu podzemnih jam,
Zakon o gozdovih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Zakon o semenu in sadikah, Zakon o
zdravstvenem varstvu rastlin, Zakon o varstvu novih sort rastlin, Zakon o sladkovodnem
ribištvu, Zakon o morskem ribištvu, Zakon o varstvu, gojitvi in lovu živali ter o upravljanju
lovišč, Zakon o vodah in Zakon o rudarstvu. Za varovanje biotske raznovrstnosti je
pomemben tudi Zakon o urejanju prostora, ker omogoča tako rabo prostora, ki zagotavlja
ohranjanje le te. (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001,
str. 107 - 108)
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, 32/93, 44/95, 1/99, 9/99) je sistemski predpis, ki uzakonja
cilje in načela varstva okolja. »Vzpostavil je temelje novega pravnega sistema varstva okolja,
katerega bistvo je ohranjanje življenjskega in naravnega okolja in usmerjanje razvojnih
procesov in posegov v prostor na podlagi uravnoteženih razvojnih in okoljskih potreb,
izhajajočih iz potrebe, da mora zadovoljevanje potreb sedanjih generacij upoštevati enake
možnosti prihodnjih generacij, kar pa zagotavlja nadzorovana raba naravnih virov. Določbe
glede ohranjanja narave, kamor uvrščamo poleg varstva naravnih vrednot tudi ohranjanje
biotske raznovrstnosti, so splošne in pravni okvir za sprejetje predpisov na drugih področjih
prava varstva okolja. Zakon določa usmeritve ter poglavitne instrumente in institute pravnega
varstva okolja, ki so bili okvir za pripravo vseh drugih zakonov, ki urejajo posamezna
področja varstva okolja in so obvezna sestavina tudi drugih predpisov, ki urejajo področja s
posrednim vplivom na naravo.«
Iz zakona izhaja, da je namen varstva okolja:
• ohranitev, izboljšanje in razvoj celovitosti, raznovrstnosti in kakovosti naravnih prvin,
naravnih združb, naravnih dobrin in v njihovem okviru naravnih bogastev,
• ohranjanje vitalnosti narave, biotske raznovrstnosti in avtohtonih vrst, njihovih
habitatov in ekološkega ravnotežja
• ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti naravnih dobrin in naravnega genskega sklada
• zmanjšanje porabe naravnih virov.
Na področju naravnih dobrin (naravno javno dobro, naravni viri, naravne vrednote, naravno
bogastvo) Zakon o varstvu okolja določa le splošne usmeritve, ki jih je treba upoštevati in
razčleniti v področnih zakonih. Javno dobro se na podlagi tega zakona sme uporabljati samo
tako, da ni ogrožena njegova substanca in izključena njegova naravna vloga. (Pregled stanja
biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001, str. 107 - 108)
»Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva
okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih
virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna
obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. Nacionalni program varstva
okolja je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom
Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo
vodenje s strani skupnosti. Nacionalni program varstva okolja tako omogoča izpolnjevanje
obveznosti prenosa pravnega reda Evropske unije v slovenski pravni red, po drugi strani pa
operacionalizacijo ciljev in ukrepov, določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti.
Nacionalni program varstva okolja določa ključne okoljske cilje in prednostne naloge, ki
temeljijo na oceni stanja okolja in prevladujočih trendov. Naloge in cilji morajo biti izpolnjeni
pred iztekom programa, če ni določeno drugače. Nacionalni program varstva okolja je
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izhodišče za okoljsko razsežnost Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo prihodnosti
Slovenije ter usmeritve in ukrepe za realizacijo te vizije do leta 2013.
Osnovno usmeritev politike varstva okolja, ki jo je postavil že Zakon o varstvu okolja in prvi
Nacionalni program varstva okolja iz leta 1999, je usmerjena v zagotavljanje trajnostnega
razvoja1 za razliko od običajnega načina reševanja okoljskih problemov, z uporabo tehničnih
rešitev omejevanja onesnaževanja. Koncept trajnostnega razvoja se v vedno večji meri
uveljavlja v mednarodni skupnosti, v državah članicah EU, in sicer kot razvoj, ki omogoča
preživetje in zagotavljanje potreb tudi bodočim generacijam. Poleg skrbi za preprečevanje in
zmanjševanje onesnaževanja na viru poudarja tudi manjšo in bolj smotrno rabo naravnih virov
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na okoljskem področju pomeni trajnostni razvoj
organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja v okviru nosilne
sposobnosti okolja in naravnih virov. Zato program upošteva tudi ukrepe v okviru Načrta
implementacije in je bil s strani številnih držav sveta sprejet na Svetovnem vrhu o trajnostnem
razvoju (Johannesburg, 2002). Teži pa k promociji integracije okoljskih vsebin v ostale
sektorske politike, skladno z načelom integracije.« (Nacionalni program varstva okolja, 2005)
Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 56/99, 31/00-popr., 119/02 in 41/04) je temeljni
varstveni predpis na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst. Ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi se veže na ohranjanje naravnega
ravnotežja. Z namenom varstva se določajo ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in
sistem varstva naravnih vrednot. Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti urejajo varstvo
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, z njihovim genskim materialom ter habitati in
ekosistemi vred. Sistem varstva naravnih vrednot pa določa postopke in načine podeljevanja
statusa naravnih vrednot ter izvajanje njihovega varstva.
Zakon določa splošni varstveni režim za vse prostoživeče rastlinske in živalske vrste s
temeljnimi omejitvami in prepovedmi ter podrobnejšimi pravili ravnanja, ki jih predpiše
Vlada. Splošno varstvo rastlinskih in živalskih vrst vzpostavlja minimalna pravila ravnanja,
ki jih morajo upoštevati vsi in velja za vsa področja človekovega delovanja. V skladu z
načelom okolje ohranjajočega razvoja je dopustno le tisto ravnanje, ki je razumno in
•

1

Trajnostni razvoj delovno opredeljujemo kot razvoj, ki omogoča zadovoljevanje potreb sedanjih

generacij, ne da bi bile s tem ogrožene možnosti prihodnjih za zadovoljevanje njihovih. Poglavitni cilj
je izboljšanje kvalitete človekovega življenja znotraj okvirov nosilne sposobnosti Zemlje. Trajnost se
nanaša na ekonomske, socialne, okoljske ter prostorske vidike razvoja. Formalna osnova za izbor
trajnostnega razvoja kot razvojne paradigme za regijo je bil podpis konvencij na Konferenci OZN leta
1992, s čimer je Slovenija potrdila svojo pripravljenost k preusmeritvi v trajnost na globalni ravni ter
med drugim sprejela obveznost izdelave nacionalne strategije trajnostnega razvoja oz. Agende 21, prav
tako pa tudi priprave lokalnih Agend 21, ki naj bi jih skupaj s prebivalci oblikovale lokalne skupnosti.
(Praper, 1997, str. 31) Skladno s Strategijo razvoja Slovenije bo Slovenija morala v obdobju 2005-2013
pričakovan gospodarski napredek in dvig blaginje doseči ob učinkovitejši rabi naravnega (okoljskega)
kapitala, ohranjanju narave in dvigu kakovosti bivalnega okolja. Po letu 2010 pa bo zlasti zaradi
izčrpavanja virov okolja in trajno (globalno in lokalno) nesprejemljive porabe naravnih virov in
obremenjevanja na prebivalca tudi v Sloveniji potreben odločnejši prehod k razvojno-okoljskemu
modelu okrepljene trajnostnosti (sonaravnosti) in optimalnega ohranjanja okoljskega kapitala.«
(Medmrežje 14)
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opravičljivo s stališča zadovoljevanja človekovih potreb. Na podlagi Zakona o ohranjanju
narave se ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot upoštevajo pri
urejanju prostora ter rabi in izkoriščanju naravnih dobrin na zakonsko določen način. Na
podlagi Zakona o varstvu narave mora Državni zbor sprejeti Nacionalni program varstva
narave, ki zajema ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Program
mora opredeliti obseg javnega interesa pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu
naravnih vrednot za najmanj 10 let. Izvaja se s sprejemanjem operativnih načrtov , ki jih
sprejme Vlada Republike Slovenije za največ štiri leta. Program varstva naravnih vrednot
lokalnega pomena morajo na svojem področju sprejeti tudi lokalne skupnosti. Ukrepi za
ohranjanje biotske raznovrstnosti so v Zakonu o ohranjanju narave razdeljeni po sklopih, in
sicer za ohranjanje pestrosti na genski, vrstni in ekosistemski ravni.
Zakon o ohranjanju narave predpisuje izdelavo naravovarstvenih smernic, ki so obvezno
izhodišče pri urejanju prostora. Te smernice so namenjene usmerjanju dejavnosti v oblike, ki
ohranjajo biotsko raznovrstnost in varujejo naravne vrednote.
»Peti akcijski program Evropske skupnosti, katere članica je Slovenija od maja 2004,
opredeljuje na področju varstva narave naslednje cilje:
• ohranitev ali obnovitev naravnih habitatov in prostoživečih rastlinskih in živalskih
vrst, ki imajo ugoden ohranitveni status;
• ustanovitev celotne evropske mreže območij posebnega varstva – Natura 2000;
• strog nadzor nad trgovanjem z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami in
preprečevanje njegove zlorabe.
Za izvajanje mednarodnih obveznosti na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in ciljev
akcijskega programa veljajo v EU naslednji predpisi:
• Direktiva o habitatih in Direktiva o prostoživečih pticah, ki sta ključni za varstvo vrst
in habitatnih tipov. Njun cilj je ohranitev rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih
tipov, pomembnih za EU v ugodnem ohranitvenem statusu, bodisi z zavarovanjem
vrst oz. z opredelitvijo posebnih varstvenih območij, ki tvorijo ekološko omrežje
Natura 2000;
• Direktiva o presoji vplivov na okolje;
• Uredba o povečanju učinkovitosti kmetijstva;
• Uredba o kmetijstvu in okolju, ki ureja načine kmetovanja, skladne z zahtevami
ohranjanja narave in vzdrževanja krajine ter omogoča integracijo okoljskih standardov
v Skupno kmetijsko politiko.« (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti v Sloveniji, 2001, str. 107 - 108)

2.1 Zavarovana območja v Sloveniji
Zavarovana območja narave v Sloveniji, predvsem parki, so izjemno pomembni za ohranjanje
velike ekosistemske in krajinske pestrosti, ker:
• podpirajo trajnostno gospodarjenje z naravnimi dobrinami in tako omogočajo
lokalnem prebivalstvu uveljavljanje temeljnih razvojnih interesov;
• sooblikujejo zavedanje o pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti.
Zavarovana območja, v glavnem območja največje biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti, so podlaga za celovito ohranjanje narave. Ustanavljajo se na državni ravni z uredbo
Vlade ali na lokalni z odlokom. Izjema je narodni park, ki ga država ustanovi z zakonom. V
Sloveniji imamo tudi dve zavarovani območji z mednarodnim statusom: regijski park
Škocjanske jame in krajinski park Sečoveljske soline. Večina zavarovanih območij je bila
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ustanovljena na podlagi Zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine (Ur.l.SRS, št.1/81 in
8/90). »Zakoni in podzakonski predpisi, z akti o zavarovanju vred, ki so bili sprejeti pred
uveljavitvijo Zakona o ohranjanju narave, bodo v uporabi do uveljavitve aktov o zavarovanju
naravnih vrednot skladno s sedanjo zakonodajo.«
Zavarovana območja lahko delimo na ožja in širša. Med ožja zavarovana območja prištevamo
strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni spomenik, pod pojmom širša zavarovana
območja pa razumemo narodne, regijske in krajinske parke.» (Pregled stanja biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001, str. 105 - 126)
Slika 1: Širša in ožja zavarovana območja v Sloveniji

Vir: Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001, str. 127

Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z
naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. (Ur. list RS, št. 56/99, 31/00popr., 119/02 in 41/04) »Režim v krajinskem parku je prilagojen ohranitvi krajine in z njo
povezane biotske raznovrstnosti. Ker je namen ustanovitve parka poleg ohranitve naravnih
vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti tudi omogočanje razvoja lokalnega
prebivalstva po načelu trajnosti, so parki lahko členjeni na območja. Vloga notranjih območij
je predvsem prilagoditev varstvenega režima in razvojnih usmeritev posebnostim znotraj
parkov ter uskladitev varstvenih in razvojnih ciljev vsakega parka.« (Natura 2000 ne omejuje
suverenosti, 2005)
Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi
območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.
Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli
prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov
vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.
Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno
obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote.
Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki
se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.
Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva. (Ur.
list RS, št. 56/99, 31/00-popr., 119/02 in 41/04)
V Sloveniji je bilo do leta 2001 z različnimi varnostnimi kategorijami zavarovanega približno
8 % državnega ozemlja, od tega je odpadlo na Triglavski narodni park 4,1 %, na 40 krajinskih
parkov 2,3 % in na regijska parka Škocjanske jame in Kozjanski park 1 % površine Slovenije.
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Slika 2: Zavarovana območja v Sloveniji (2001)

Vir: Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001, str. 128

Leta 2004 je bilo v Sloveniji z različnimi varstvenimi kategorijami zavarovanega skoraj 11 %
ozemlja s 44 parki. (Parki Slovenije 2004, 2005)
Slika 3: Zavarovana območja v Sloveniji (2004)

Vir: Parki Slovenije 2004, 2005
»Že v letu 1998 je bila izdelana in leta 1999 v spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin državnega plana potrjena nova zasnova parkov. Pri zasnovi novega omrežja parkov
so bili upoštevani naslednji kriteriji:
• naravna ohranjenost, redkost, izjemnost, tipičnost, kompleksnost, pestrost naravnih
pojavov,
• krajinski tipi (značilni, redki, ohranjeni),
• ogroženost in ranljivost ekosistemov ali tipov pokrajine,
• uravnoteženost ekosistemskih in krajinskih vzorcev v vseh regijah slovenskega
prostora,
• lokalne pobude.
V zasnovi zavarovanih območij je posebna pozornost namenjena varstvu ekosistemov, ki so
življenjski prostor ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ali so vezani na vodni in obvodni
prostor z oblikovanjem novih krajinskih parkov. Največji poudarek je na kategoriji regijskega
parka kot najprimernejši obliki varovanja večjih, sklenjenih, pretežno naravno ohranjenih
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območij velike biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, kjer potekajo tudi gospodarske
dejavnosti.
Poleg zavarovanja v okviru sistema naravnih parkov bodo zlasti manjši deli narave
zavarovani kot naravni rezervati ali naravni spomeniki in tako vključeni v skupni cilj
zavarovanja okoli 30 % ozemlja Republike Slovenije. Zavarovane bodo naravne vrednote, ki
so izjemne zaradi svoje redkosti, izrednih razsežnosti ali oblik, tipičnosti ali kompleksnosti ter
ekosistemskega ali krajinskega pomena. Velik del predlaganih naravnih rezervatov in
naravnih spomenikov je vključenih v predlagane parke. Mnogi predlogi za nova zavarovana
območja izpolnjujejo merila za dosego mednarodnega statusa in so izhodišče za oblikovanje
čezmejnih sodelovanj.« (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v
Sloveniji, 2001, str. 105 - 126)

2.2 Natura 2000 v Sloveniji
»Evropska Unija že nekaj let oblikuje mrežo posebej varovanih območij Natura 2000, s
pomočjo katerih varuje habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Natura 2000 je
evropsko omrežje ekološko pomembnih območij narave, oblikovano na podlagi direktive o
habitatih iz leta 1992 in direktive o pticah iz leta 1979. Z vključitvijo v mrežo varovanih
območij Natura 2000 bo bogata narava Slovenije postala del skupne evropske dediščine.
(Balažic-Peček, 2003c, str. 13) Mreža Natura je usklajen ključni instrument, ki prispeva k
uveljavljanju principov trajnostnega razvoja tako glede kakovosti okolja kakor v pogledu
varstva kulturne dediščine. Območja Nature 2000 obsegajo habitate vrst in habitatne tipe, ki
so ogroženi na ravni EU. (Sonaravno uravnoteženi razvoj, 2004, str. 116) Namen je torej na
teh območjih ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali na evropski ravni
ogroženi. Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od mehanizmov za
izvajanje direktive o pticah in direktive o habitatih. (Natura 2000, 2005) Direktiva o
ohranjanju ogroženih prostoživečih vrst ptic ali Direktiva o pticah, sprejeta leta 1979, nalaga
državam članicam EU opredelitev Posebnih območij varstva (SPA – Special protected area) z
namenom varovanja ogroženih vrst ptic. Slovenija je sprejela sodelovanje v Naturi 2000 kot
pridružitveno obveznost. Leta 1992 sprejeta Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov in
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ali krajše Direktiva o habitatih nalaga članicam EU
opredelitev območij, namenjenih varovanju ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter
habitatnih
tipov.
(Natura
2000
in
monitoring,
2005)
Ohranjena narava na območjih Natura 2000 je razvojna priložnost, ki jo je možno uresničiti
tudi s spodbudami EU za sofinanciranje naravovarstvenih projektov (LIFE Narava), naravi
prijaznih oblik kmetovanja (sredstva za razvoj podeželja in strukturni skladi) in drugih
dejavnosti trajnostnega razvoja (strukturni skladi). (Drugo periodično poročilo Republike
Slovenije o izvajanju okvirne konvencije sveta Evrope za zaščito narodnih manjšin, 2005)
Oblikovanje mreže posebej varovanih območij Natura 2000 pravno ureja Zakon o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00-popr., 119/02 in 41/04). Ekološko
pomembno območje, ki je na ozemlju Evropskih skupnosti pomembno za ohranitev ali
doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, zakon poimenuje
"območje Natura 2000" ali "posebno varstveno območje". Območja Natura 2000 za celotno
Slovenijo določi Vlada po predhodnem mnenju lokalnih skupnosti. Vlada tudi: določi
varstvene cilje na teh območjih, predpiše varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje
ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov ter z ukrepi zagotavlja njihovo
varstvo. Ohranjena območja nadgrajujejo našo skrb za okolje, vključno s čisto pitno vodo, in
nudijo priložnost in možnost za razvoj ekoturizma v Sloveniji.
Uredba o območjih Natura 2000 (Ur. list št. 45/04, Ur. list št. 110/04)
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Oblikovanje mreže posebej varovanih območij Natura 2000 pravno ureja Zakon o ohranjanju
narave
(Uradni
list
RS,
št.
56/99,
31/00-popr.,
119/02
in
41/04).
Ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju Evropskih skupnosti pomembno za ohranitev
ali doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, zakon poimenuje
"območje Natura 2000" ali "posebno varstveno območje". Z Uredbo o posebnih varstvenih
območjih - območjih Natura 2000, je Vlada Republike Slovenije aprila 2004 na ozemlju
Slovenije določila posebna varstvena območja, in sicer 26 območij za 41 vrst ptic. Na osnovi
Direktive o habitatih je določila tudi potencialna posebna ohranitvena območja, in sicer 260
za 56 habitatnih tipov in 111 rastlinskih in živalskih vrst: 24 vrst cvetnic in praprotnic, 4 vrste
mahov, 15 vrst sesalcev, 3 vrste plazilcev, 5 vrst dvoživk ter 27 vrst rib in 33 vrst
nevretenčarjev. Z uredbo sta tako v slovenski pravni red preneseni evropski direktivi o pticah
in habitatih. V omenjenih direktivah so navedene vrste ptic in druge živalske ter rastlinske
vrste
in
habitatni
tipi,
katerih
ohranjanje
je
v
interesu
EU.
Uredba tako vsebuje 26 posebnih varstvenih območij, ki zavzemajo 22,8 % površine, in 260
potencialnih ohranitvenih območij, ki zavzemajo 31,5 % površine. Ker pa se ta območja med
seboj delno prekrivajo, predstavljajo območja Natura 2000 skupaj nekaj več kot 35 %ozemlja
Slovenije. To pa je daleč največji delež območij v primerjavi z ostalimi državami EU.
Velik del Nature je v obstoječih in predlaganih parkih, ker so v njih številni najdragocenejši
deli naše narave. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in
krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25 % skupne površine Natura 2000
območij.
Slika 4: Območja Natura 2000 v Sloveniji

Vir: Medmrežje 9

Uredba za ohranjanje posebnih varstvenih območij med drugim opredeljuje varstvene cilje za
vsako posamezno posebno varstveno območje ter način njihove določitve. Določa tudi
varstvene usmeritve, ki so splošne narave, naravnane na načrtovanje posegov in dejavnosti ter
na njihovo izvajanje.
Uredba o ekološko pomembnih območjih
Hkrati z uredbo o posebnih varstvenih območjih, torej območjih Natura 2000, je vlada aprila
2004 sprejela tudi uredbo o ekološko pomembnih območjih.(Ur. list št. 48/04) Ta v skladu z
zahtevami obeh omenjenih direktiv ureja skrb za ohranjanje vseh vrst ptic in habitatov drugih
vrst ter habitatnih tipov zunaj območij Natura 2000. Opredelitev ekološko pomembnih
območij je v sistemu ohranjanja narave eden od temeljnih mehanizmov za ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Z opredelitvijo se območjem zagotovi formalni status, ki je predpogoj za
izvajanje varstvenih ukrepov in določi biotsko najvrednejša območja države, ki so lahko eden
od
bistvenih
temeljev
za
zagotavljanje
trajnostnega
razvoja
države.
Po zakonu o ohranjanju narave je ekološko pomembno območje tudi posebno varstveno
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območje, ki je na ozemlju EU pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst,
njihovih habitatov in habitatnih tipov. Tako so med ekološko pomembna območja vključena
vsa posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja. Dodatno varstvo
posebnih varstvenih območij v smislu popolne implementacije omenjenih direktiv določa
uredba o posebnih varstvenih območjih. Z uredbo o ekološko pomembnih območjih je
določenih 309 tovrstnih območij.
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. list št. 46/04, Ur. list št.
110/04)
Z uredbo je Vlada RS aprila 2004 zavarovala rastlinske vrste. Z njo ureja ohranjanje
rastlinskih vrst, ogroženih zaradi neposrednega delovanja človeka (npr. trganje, ruvanje,
izkopavanje, prekomerno gospodarsko izkoriščanje), ter daje pravno osnovo za ohranjanje
njihovih življenjskih prostorov. Uredba določa prosto živeče rastlinske vrste, ki so ogrožene
ali mednarodno varovane, ureja pravila ravnanja z omenjenimi vrstami, varstvene režime,
način varstva njihovih habitatov, instrumente za zagotavljanje ugodnega stanja habitatov teh
vrst ter način spremljanja stanja.
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. list št. 46/04, Ur. list št. 109/04)
Vlada RS je aprila 2004 sprejela uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uredba
določa prosto živeče živalske vrste, ki so ogrožene ali mednarodno varovane, ureja pravila
ravnanja z omenjenimi vrstami, varstvene režime, način varstva njihovih habitatov,
instrumente za zagotavljanje ugodnega stanja habitatov teh vrst ter način spremljanja stanja.
Uredba ne predvideva zaščite izključno tistih vrst, ki se nahajajo v Sloveniji, pač pa
predvideva tudi zaščito tistih vrst, ki se nahajajo na ozemljih držav članic EU. S tem Slovenija
v celoti ureja varstvo vrst, ki so predmet varovanja v direktivah. Uredba ureja tudi
zadrževanje živali v ujetništvu in posedovanje njihovih delov, jajc, gnezd in drugih struktur
ter trgovino z živimi in mrtvimi živalmi. Ureja tudi dejanja, ki se dogajajo kot posledica
poškodovanja, zastrupljanja, ubijanja in odvzema živali oziroma struktur iz narave.»
(Območja Natura 2000, 2005)

3.0 Krajinski park Goričko
Nova zasnova naravnih parkov v Sloveniji iz leta 1998 in 1999 je med drugim predvidevala
tudi zavarovanje območja Goričkega, gričevnate pokrajine na severovzhodu Slovenije kot
življenjskega prostora ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. (Pregled stanja biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001, str. 105 - 126) Krajinski park Goričko
je bil predviden v Nacionalnem programu varstva okolja iz leta 1999. (Balažic-Peček, 2001,
str. 2) Predlogu varovanja kulturne pokrajine in njenih naravnih kakovosti na območju naselja
Bukovnica iz leta 1985 se je v devetdesetih letih 20. stoletja (od leta 1995 je projekt
ustanovitve parka na Goričkem vodilo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo) tako
pridružil še predlog ustanovitve Krajinskega parka Goričko, ki naj bi skupaj z narodnim
parkom Stražna krajina (Örség) in naravnim parkom Raab na avstrijskem Gradiščanskem
tvoril prvi trideželni park v Evropi. Rastlinske in živalske vrste, ki jih ne najdemo drugod po
Sloveniji, in takšne, ki so v evropskem prostoru ogrožene ali redke, mozaična, zelo
razdrobljena, raznolika in biološko bogata pokrajina ter krajinska pestrost tega območja so bili
razlogi za razglasitev novega zavarovanega območja v Sloveniji, Krajinskega parka Goričko,
razglašenega z Uredbo o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03; Kristanc,
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2003, str. 2), sprejeto oktobra leta 2003. V omenjeni uredbi so zapisane razvojne usmeritve,
pravila ravnanja, varstveni režimi ter načini upravljanja, financiranja in nadzorovanja parka.
Januarja leta 2004 je Vlada Republike Slovenije ustanovila Javni zavod Krajinski park
Goričko s sedežem v največjem gradu na Slovenskem pri Gradu, ki bo upravljal Krajinski
park Goričko. (Ustanovljen Javni zavod Krajinski park Goričko, 2005)

3.1 Meje Krajinskega parka Goričko
Tudi po izvedbi procesa pridobivanja strokovnih podlag za krajinski park, po inventarizaciji
in valorizaciji prostora, je bil sprejet predlog, da meja zavarovanega območja poteka po
geografski meji med Ravenskim in Goričkim. Park tako obsega celotno območje geografske
enote Goričko. Z zahodne, severne in vzhodne strani je park omejen z državno mejo, na jugu
pa se zaključi s prevojem pobočij v polja ravenskega dela Prekmurja. (Sraka e tal., 1997, str.
117; Uredba o Krajinskem parku Goričko, 2005) S površino 462 km2 Krajinski park Goričko
zavzema več kot 2 % ozemlja Slovenije. Park delno ali v celoti obsega območje enajstih občin
Goričkega: Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske
Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci oz. 91 vasi. (Kristanc, 203, str. 2; Krajinski park
Goričko, 2005; Obseg bodočega parka, 2005). Določitelji meje Krajinskega parka Goričko so
se zelo približali naravnogeografski regionalizaciji večih avtorjev (Gabrovec, Kladnik,
Orožen-Adamič, Pavšek, Perko, Topole) iz leta 1995, po kateri regija Goričko zavzema
območje s površino 492 km2, zato bodo v diplomski nalogi uporabljeni podatki, zbrani v
povezavi s to regionalizacijo v monografiji o Sloveniji. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998,
str. 546).
Naselja v Krajinskem parku Goričko
Cankova: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji
Črnci, Korovci, Krašči;
Dobrovnik: Dobrovnik, Strehovci, Žitkovci;
Gornji Petrovci: Adrijanci, Boreča, Gornji
Petrovci, Košarovci, Križevci, Kukeč, Martinje,
Lucova, Neradnovci, Panovci, Peskovci,
Stanjevci, Šulinci, Ženavlje;
Grad: Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci,
Kruplivnik, Motovilci, Radovci, Vidonci;
Hodoš: Hodoš, Krplivnik;
Kobilje: Kobilje;
Kuzma: Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma,
Matjaševci, Trdkova;
Moravske Toplice: Andrejci, Berkovci, Bogojina,
Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci,
Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci,
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Lončarovci, Moravske Toplice, Motvarjevci,
Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo,
Središče, Suhi Vrh, Tešanovci, Vučja Gomila
Puconci: Bodonci, Bokrači, Dolina, Dankovci,
Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci,
Pečarovci, Poznanovci, Prosečka ves, Šalamenci,
Vadarci, Vaneča;
Rogašovci: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova,
Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica,
Sotina, Sveti Jurij, Večeslavci;
Šalovci: Budinci, Čepinci, Dolenci, Domanjševci,
Markovci, Šalovci.

Vir: Medmrežje 2
Slika 5: Trideželni park Goričko – Őrseg - Raab

Vir: Medmrežje 2

3.2 Namen ustanovitve krajinskega parka
Namen ustanovitve krajinskega parka je: zavarovanje naravnih vrednot in ohranitev biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti, omogočanje razvojnih možnosti prebivalstva na
Goričkem, čezmejno sodelovanje ter povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na
območju parka. Na območju se spodbuja sonaravni trajnostni razvoj ob hkratnem
zagotavljanju razvojnih možnosti prebivalstva. (Uredba o Krajinskem parku Goričko, 2003)
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3.3 Financiranje krajinskega parka Goričko
Projekt za ustanovitev Krajinskega parka je bil pretežno financiran s finančnimi sredstvi
Evropske unije. Podprt je bil s strani programa Phare CBC, ki si prizadeva za čezmejno
povezovanje in sodelovanje, z donacijo 1,6 milijona evrov. Nosilec projekta, Ministrstvo za
okolje in prostor, je poleg drugih ministrstev (Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za
gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve) prispevalo preostali del finančnih sredstev, ca. 625.000 evrov. (BalažicPeček, 2003b; Rituper-Rodež, 2003, str. 3; Kristanc, 2003, str. 2)
Iz Uredbe o Krajinskem parku Goričko je razvidno, da delovanje in upravljanje krajinskega
parka po ustanovitvi financira pretežno država. Ta je za prvo leto delovanja parku v proračunu
namenila 44 milijonov tolarjev. (Rituper-Rodež, 2004, str. 2) Ustanovitev Javnega zavoda
Krajinski park Goričko januarja leta 2004 je krajinskemu parku omogočila pridobivanje
finančnih sredstev s kandidiranjem za pridobivanje sredstev iz različnih mednarodnih
programov pomoči, skladov za regionalni razvoj, strukturnih in kohezijskih skladov Evropske
unije, naravovarstvenih nevladnih organizacij, s kandidiranjem za pridobivanje sredstev
sofinanciranja okoljskih projektov, razvoja turizma, zaposlovanja, pomoči malim in srednje
velikim podjetjem in kulturne dediščine. Park se financira tudi z vstopninami, donacijami, iz
proračunov lokalnih skupnosti, dotacijami, sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem
nepremičnin in s prihodki od prodaje blaga in storitev. (Balažic-Peček, 2003b; Ustanovljen
javni zavod Krajinski park Goričko, 2005)

3.4 Varstveni režimi
Pri opredelitvi varstvenih režimov in pravil ravnanja v krajinskem parku so strokovnjaki
upoštevali naslednje kriterije:
• ekonomska in družbena sprejemljivost,
• uresničljivost varstvenega režima glede na sedanje stanje v prostoru,
• potrebni finančni viri in ekonomsko odvisnost prebivalstva od nekaterih dejavnosti.
(Kristanc, 2003, str. 2)
»V parku se izvajajo naslednje naravovarstvene naloge:
- skrb za ohranjanje oziroma vzpostavljanje take rabe zemljišč, izvajanja dejavnosti in
posegov, ki varuje naravne vrednote in biotsko raznovrstnost;
- ohranjanje oziroma vzpostavljanje takega stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst;
- ohranjanje za park značilne mozaične krajine in
- druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter krajinsko
pestrost in so v skladu z načrtom upravljanja parka.
Na območju parka se ne izvajajo posegi, opravljajo dejavnosti ali se ne ravna v obsegu in na
način, ki bi lahko ogrozil namen ustanovitve parka, oziroma škodljivo vplival na naravne
vrednote v taki meri, da bi se bistveno spremenile tiste lastnosti, ki so pomembne za njihovo
ohranitev, biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost v parku, ter pomembneje ogrožal
njegovo ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost, zlasti pa ni dovoljeno:
- posegati v življenjske prostore ogroženih oziroma mednarodno varovanih rastlinskih in
živalskih vrst na način, ki bi poslabšal njihovo
ugodno stanje;
- posegati v habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju tako, da bi se krnila
njihova ekosistemska vrednost in funkcija ali povzročila fragmentacija sklenjenih površin;
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- izvajati ukrepe, ki bi spreminjali vodni režim, obliko struge ali stanje priobalnih zemljišč
tako, da se poslabšajo ekološke razmere, razen za potrebe oskrbe s pitno vodo, za varstvo pred
škodljivim delovanjem voda ter za potrebe kmetijstva na način, ki v največji možni meri
ohranja ugodne ekološke razmere;
- ograjevati zemljišč izven naselij tako, da bi to preprečilo ali bistveno otežilo migracijo
prosto živečih živali razen, kadar je ukrep namenjen preprečitvi škode, ki jo povzroča divjad;
- izkoriščati mineralne surovine na način, ki ogroža naravne vrednote oziroma življenjske
prostore ogroženih oziroma mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst;
- zunaj območij naselij prirejati športne, kulturne in druge javne prireditve izven za to
določenih območij;
- zunaj območij naselij taboriti, postavljati šotore ali bivalne prikolice oziroma druga začasna
bivalna vozila izven za to določenih območij;
- vzletati z zrakoplovi na motorni pogon zunaj za to določenih mest ter leteti z zrakoplovi na
motorni pogon pod 300 m, razen pri vzletanju in pristajanju,
- sproščati gensko spremenjene organizme v okolje.« (Uredba o Krajinskem parku Goričko,
2003)
Pri naravovarstvenih nalogah bo park sodeloval s pristojno strokovno organizacijo za varstvo
narave – Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto v Mariboru in tudi
nevladnimi in raziskovalnimi institucijami. (Začasne upravljavske smernice v Krajinskem
parku Goričko do sprejema načrta upravljanja, 2005)

3.5 Pomen Krajinskega parka Goričko za Slovenijo
Z ustanovitvijo Krajinskega parka Goričko, ki obsega več kot 2 % Slovenije, se je delež
zavarovanega ozemlja Slovenije povečal. Glede na širši pomen Goričkega je Slovenija z
ustanovitvijo parka zagotovila celovito varstvo in upravljanje območja, tudi z vidika
izpolnjevanja evropskih direktiv, predvsem direktive o habitatih in direktive o pticah.
Območje Goričkega je postalo del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 in je tako
bistveno pripomoglo k vključevanju Slovenije v Naturo 2000. (Kristanc, 2003, str. 2)

4.0 Geografske značilnosti Krajinskega parka Goričko
4.1 Geografska členitev in lega Krajinskega parka Goričko
Krajinski park Goričko obsega celotno območje geografske enote Goričko, gričevnatega sveta
v severovzhodni Sloveniji, ki ga na zahodu omejuje meja z Avstrijo, na vzhodu meja z
Madžarsko in na jugu ravninski del Murske ravni. (Uredba o Krajinskem parku Goričko,
2005) Goričko leži v Prekmurju, ki se razteza od levega brega Mure proti severovzhodu do
državne meje Slovenije z Madžarsko in Avstrijo. (Veršič, 2001, str. 8)
Melik (1954 - 1960) uvršča Goričko naravnogeografsko v Pomurje, ki obsega še Mursko
ravan. V svoji regionalizaciji deli gričevnat svet v severovzhodnem kotu Slovenije na
Goričko in Lendavske gorice, poimenuje pa tudi terciarni gričevji na Madžarskem (Rabsko
Goričko) in v Avstriji (Grabensko), ki dejansko pomenita nadaljevanje tega gričevnatega
obrobja Panonske nižine. (Kladnik, 1996, str. 133 - 156)
Ilešič in Gams uvrščata Goričko med Prave Subpanonske pokrajine oz. Subpanonsko
Slovenijo, le da Ilešič loči Lendavske gorice in Goričko, Gams pa Lendavske gorice vključi
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najprej (1983) v Pomursko ravnino, nato (1986) pa v Goričko. Regionalizacija večih avtorjev
(Gabrovec, Kladnik, Orožen-Adamič, Pavšek, Perko, Topole) iz leta 1995 uvršča gričevnato
Goričko v panonski svet in prav tako loči gričevnat svet na severu Prekmurja od gričevja v
jugovzhodnem delu Prekmurja. (Kladnik, 1996, str. 133 - 156) Kert, ki je podrobneje razčlenil
Subpanonsko severovzhodno Slovenijo, deli Prekmurje na Prekmurske gorice z
mikroregijama Goričko in Lendavske gorice in Pomursko ravnino z mikroregijama Ravensko
in Dolinsko. (Kert, 1991, str. 25 - 31)
Ilešičeva ekonomsko-funkcijska regionalizacija uvršča Goričko v mariborsko makroregijo oz.
pomursko mezoregijo. Vrišer uvršča Goričko, ki ga deli na zahodno (Ledavsko)Goričko in
severovzhodno (Bakarsko)Goričko, družbenogeografsko v mariborsko makroregijo oz.
mezoregijo Pomurje. (Geografija Slovenije, 1998, str. 490 - 493)
Plutova regionalizacija po sonaravnih kriterijih uvršča Goričko v makroregijo Pomurje oz.
mezoregijo Prekmurje, ki obsega levi del porečja reke Mure. (Plut, 1999, str. 17)

4.2.0 Naravnogeografske značilnosti Krajinskega parka Goričko
4.2.1 Geološke značilnosti Krajinskega parka Goričko
Relief Goričkega tvorijo najmlajši terciarni sedimenti, ostanek nekdanjega Panonskega morja.
Te sedimente so potoki razrezali in površje spremenili v gričevnat svet. Vode so ponekod
prekrile dno Panonskega morja s kvartarnimi usedlinami in izoblikovale svoje doline.
Najzahodnejši pas Goričkega pripada zgornjemu miocenu, ostalo Goričko je v glavnem iz
pliocena. V manjših debelinah se v skrajnem zahodnem delu pojavljajo miocenski laporji z
vložki peščenjakov in konglomeratov. Sledi miocenskega apnenca najdemo v hrbtu med
Kučnico in Ledavo, pliocenska glina, pesek in prod pa so prevladujoče kamnine v večjem
delu Goričkega. Te pliocenske usedline so slabo sprijete in zato podvržene močnemu
delovanju zunanjih sil. Prehod med terciarnimi in kvartarnimi sedimenti je nejasen. Kvartarni
prod, pesek in glina prekrivajo dolinska dna Ledave, Krke in Kobiljskega potoka ter njihovih
pritokov.
Srednjepliocenske plasti kremenovega peska in peščene gline so na Goričkem debele od 600
do 800 m. Pod njimi, v spodnjih delih pobočij in dolinah, najdemo glinaste plasti. Pri
pomikanju proti vzhodu Goričkega se delež srednjepliocenskih glinenih usedlin zmanjšuje,
prevladujeta pesek in prod. Na Srebrnem bregu, južno in jugovzhodno od njega najdemo
zgornjepliocenske kremenove prodnike, pomešane s peskom in preperelino.
Geološko posebnost Goričkega predstavljajo nahajališča karbonskih glinenih skrilavcev v
severozahodnem, najvišjem delu Goričkega na območju naselij Ocinje, Sotina in Serdica ter
pliocenskega bazaltnega tufa v neposredni okolici naselij Grad in Kuzma. Pobočja na teh
kamninah so strmejša, ker so paleozojski glineni skrilavci in bazaltni tuf trši od terciarnih
sedimentov in zato bolj odporni proti delovanju eksogenih sil. Bazaltni tuf je ostanek
vulkanskega delovanja v bližini Goričkega na prehodu iz spodnjega pliocena v srednji.
Središče vulkanizma je bilo v okolici Gleichenberga na avstrijski strani. Sprva so prevladovali
izbruhi andezitne lave, ki so prešli v izbruhe trahitne lave z več kremena. Kasneje je prišlo do
izlivov bazaltne lave in odložitve bazaltnih tufov, katerih večja nahajališča najdemo v
neposredni okolici naselja Grad, nekaj pa tudi v bližini Kuzme. Prevladuje mnenje, da so tufi
okoli Gradu nastali pri plinskih vulkanskih erupcijah. (Melik, 1957, str. 152; Slovenija,
pokrajine in ljudje, 1998, str. 546 - 548; Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996,
str. 3)
Gospodarsko pomembne surovine, vezane na kamninsko zgradbo Goričkega, so glina, prod,
pesek, bazaltni tuf in apnenec, ki so v preteklosti ljudem na tem območju služile kot gradbeni
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material. (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 3) Kremenčev prod je
služil za posipavanje cest. (Gams, 1959, str. 246) Na račun gline se je na Goričkem razvilo
lončarstvo. Stara obrt lončarstva in ročnega opekarstva na Goričkem danes izumira. »Tudi
žganje apna iz marmorja in apnenca ekonomsko gledano danes ni več zanimivo.« (Krajinski
park Goričko, 2005) Več kamnolomov je bilo v okolici Sv. Jurija in pri Gradu. Pri Sv. Juriju
so pridobivali trde miocenske peščenjake, pri Gradu pa lomili peščenjake, tufe, tufske breče in
še nekatere kamnine. Večina kamnolomov na Goričkem je opuščenih zaradi poseganja po bolj
kvalitetnem kamnu in drugačnega načina zidave. (Kralj-Pavlovec, 1997, str. 19)
»Temeljno gorovje Prekmurskih goric, ki obsegajo Goričko in Lendavske gorice, je bilo
stičišče mobilnih plošč pod terciarnim in kvartarnim površjem že v obdobju mezozoika, ko je
Tetida razmikala in pozneje zapirala in drobila kontinentalno obrobje v mikroplošče. Velik
prelom ob južni strani Blatnega jezera se nadaljuje čez Genterovsko pretržje-LjutomerVitanjsko podolje in v podlagi loči alpski kristalnik Graškega terciarnega zatoka od
mezozoiske dinarske podlage Podravskega terciarnega zatoka. Severovzhodni del Goričkega
v smeri sever-jug seka velika rabska tektonska prelomnica, ki loči alpsko podlago od
panonske mase in poteka čez razvodje pri Gradu in naprej po vzhodnem porečju Ledave.
Med obema imenovanima prelomnicama se na madžarski strani v smeri SV in JZ vleče
Madžarsko sredogorje. Nekateri geologi so mnenja, da je panonska masa podlaga alpskemu
gorovju, nad katerim so bile nagubane kamnine v času alpske orogeneze, Rakovec pa meni,
da vzhodni del Prekmurja že pripada panonski masi. Plošča panonske mase v novejšem
geološkem obdobju ne miruje, ampak se premika v smeri proti SV.«
Goričko pripada alpskemu sistemu grud, ki so posledica mladoterciarnih in postpliocenskih
gubanj, do katerih je prišlo zaradi labilnosti mladega panonskega bazena. V panonskem
bazenu so se zaradi ugrezanja odložili več tisoč metrov debeli sloji mladoterciarnih
sedimentov, ki so zaradi svoje teže povzročili novejše prelome. Sledovi teh gubanj so vidni v
reliefu. Čez Goričko se v smeri JZ-SV vleče sistem antiklinal in sinklinal.
Pretežni del Goričkega zavzema radgonska antiklinala, katere temeljno gorovje tvorijo
metamorfne kamnine, ki jih štejemo k Centralnim Alpam. Na njih so odložene miocenske in
pliocenske usedline. Starost neogenih usedlin se veča od vzhoda proti zahodu.
Od Goričkega loči Ledavske gorice genterovsko pretržje, ki ga prištevamo k ptujskoljutomerski sinklinali. Nastala je zaradi gubanja v mlajšem geološkem obdobju in tektonike.
Sinklinala je območje ugrezanja, zato najdemo tu zelo debele plasti neogenih usedlin, glin in
ilovic. (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 18 - 20)

4.2.2 Geomorfološke značilnosti Krajinskega parka Goričko
Goričko je terciarno gričevje v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, ki se razteza
severno od Murske ravnine. Goričko je del prostranega gričevja, saj se gričevnat svet
nadaljuje na avstrijski strani na Grabenskem, kakor tudi v manjšem obsegu na obeh straneh
zgornje Zale na Madžarskem. (Melik, 1957, str. 155) Gre za svet zloženih, enoličnih oblik,
razčlenjen v grape in doline, ki potekajo od severa proti jugu. (Ilešič, 1956, 32 - 33) V
geografski literaturi se pretežno pojavlja delitev Goričkega na:
• zahodno Goričko, ki obsega povirni del Ledave, ki je ob tektonski prelomnici
izoblikovala široko dolino;
• srednje Goričko, ki zavzema območje Bodonskega, Mačkovskega in Martjanskega
potoka in ga na jugu omejuje pleistocenska terasa ob prehodu v ravninski svet, na
severu pa razvodnica med Ledavo in Krko;
• severovzhodno Goričko, območje, pripadajoče porečju Velike Krke, ki je s svojimi
dolinami usmerjeno na vzhod;
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•

jugovzhodno Goričko, ki zavzema porečje Male Krke, Kobiljanskega in Bukovniškega
potoka. (Krajevni leksikon Slovenije, 1980, str. 265 - 266; Slovenija, pokrajine in
ljudje, 1998, str. 546 - 548)
V severozahodnem kotu Goričkega na nadmorski višini od 405 - 415 m in v osrednjem delu
na nadmorski višini 380 - 400 m najdemo ostanke srednjepliocenskega ravnika, ki ga je v
poznejših geoloških dobah zaznamovalo fluvialno preoblikovanje. Dvigovanje panonskega
obrobja je povzročilo globinsko erozijo potokov, ki so zasnovali sedanje stranske doline.
Menjavanje globinske in bočne erozije potokov, kot posledica postopnega dviganja površja, je
ob dnu dolin ustvarila zaporedne terase, ki jih prekinjajo bolj nagnjena pobočja. Globinski
eroziji voda ni sledilo samo bočno vrezovanje le teh, ampak tudi zasipanje dolinskega dna,
katerega sledi so mlajše pliocenske prodne nasipine v nekaterih dolinah.
Na Goričkem je do zasipavanja prišlo tudi v kvartarju. Rečna akumulacija v kvartarju ni bila
obsežna v osrednjem delu Goričkega, kjer najdemo manjše doline. V večjih dolinah
zahodnega Goričkega, npr. ob Ledavi, pričajo o kvartarnem zasipavanju obsežne
pleistocensko-holocenske nasipine. Doline v vzhodnem delu Goričkega, zlasti ob Mali in
Veliki Krki ter Kobiljanskem potoku, se pod povirjem hitro zelo razširijo in imajo obsežno
holocensko dno ter ob njem zelo široko pleistocensko teraso. (Melik, 1957, str. 160 - 165)
Na Goričkem so zelo razviti sistemi zaporednih teras. Tu najdemo terase pliocenske in
pleistocenske starosti, čeprav je meja med nižjimi kvartarnimi in višjimi pliocenskimi nivoji
na vrhu slemen težko določljiva. (Gams, 1959, str. 226)
Za Goričko so zaradi peska kot prevladujoče kamninske podlage in neznatne reliefne energije
značilne geomorfološko zelo enolične gorice in doline. Vodoprepustni pesek je manj
izpostavljen eroziji, zato je Goričko manj razčlenjeno z dolinami in dolinicami kot Slovenske
gorice. Na debelih in obsežnih plasteh peska v osrednjem razvodnem delu Goričkega so
doline zelo redke.
Povprečna nadmorska višina Goričkega znaša 275,1 m. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998,
str. 546) Na Goričkem se nadmorska višina zmanjšuje od zahoda in severozahoda proti
vzhodu in jugovzhodu. Najvišje se svet Prekmurskih goric vzpne na Sotinskem (418m),
Serdiškem (416 m) in Srebrnem bregu (404 m) v severozahodnem delu Goričkega. Relativne
nadmorske višine hrbtov in vrhov v severozahodnem delu Goričkega se gibljejo okrog 100 170 m, v osrednjem delu okrog 70 - 120 m, na vzhodu, jugovzhodu in jugu pa okrog 50 - 100
m. (Melik, 1957, str. 160-162) Okrog 97 % površja Goričkega pade v višinski pas med 200 in
400 m n.v., prevladujoč je višinski pas med 200 in 300 m n.v. (Slovenija, pokrajine in ljudje,
1998, str. 547)
Na Goričkem so pobočja položno nagnjena. Povprečni naklon Goričkega znaša 5,7˚ in je
najmanjši med vsemi slovenskimi gričevji. Polovica površja ima naklone pod 6˚, prek 90 %
pod 12˚. Na Goričkem redko, v glavnem v severozahodnem delu, zagledamo ostrejši pregib v
pobočju ali znatnejšo strmino. Položni hrbti se z zmernim strmcem dvigajo iznad starejših
diluvialnih teras, ki obrobljajo ravan in aluvialna dna večjih dolin. V zahodnem delu
Goričkega se daljši hrbti vlečejo od juga proti severu, v jugovzhodnem delu proti jugozahodu
in v severovzhodnem delu v smeri od zahoda proti vzhodu ali jugovzhodu, njihova nadmorska
višina se z razdaljo le malo in počasi spremeni. Griči se vzpenjajo v široke, kopaste vrhove ali
se spuščajo navzdol v široka sedla. Nad obsežnim dnom večjih dolin se nad vznožji,
razgibanimi s širokimi diluvialnimi in zgornjepliocenskimi terasami, vzpenjajo položna
pobočja. V osrednjem Goričkem, vzhodno od Gračkega potoka, prevladujejo manjši in krajši
potoki, zato so se tu razvile ožje doline z majhnim ploskim dnom in neznatne spodnje terase.
V zahodnem delu Goričkega so potoki (npr. Slavečki potok, Ledava, Kučnica ) večji in daljši,
zato so doline tudi širše. Tu se po dnu vleče znatna vlažna aluvialna ravnica, katere širina je
sorazmerna z velikostjo doline. Ob njej se vlečejo sušne široke terase, znatno širše od
aluvialnega dna. »Čim višje proti povirju gremo, tem bolj se izenačuje razlika med holocenom

20

in pleistocenom, tem bolj sušno je dno, a v njem potok zarezan nekoliko znatneje.« V
vzhodnem delu Goričkega, ob Veliki in Mali Krki ter Kobiljanskem potoku, so doline zelo
prostorne. Široko vlažno aluvialno dno spremljajo široke diluvialne terase, znatno širše na levi
strani potoka in njim sledeče vegaste/valovite zgornjepliocenske police. Širina aluvialnodiluvialnega dna znaša tod do 0,5 km, ob Krki celo 1km ali več. Širina dna doline Krke se še
poveča pri toku le-te navzdol, hrbti med dolinami postajajo zato nižji in položnejši. (Melik,
1957, str. 160 - 165)
Za doline v vzhodnem in zahodnem delu Goričkega je značilen asimetričen prerez. Stalnejšo
asimilacijo doline s položnejšim levim bregom ugotovimo ob potokih, ki tečejo proti vzhodu
v Krko (Velika Krka, Mala Krka, Curek, Radkovski potok). Desna dolinska pobočja so bolj
malo razgibana oz. strmejša, medtem ko so leva bogato razčlenjena v široke terase oz.
položnejša. Oblike pobočja so več ali manj produkt denudacije, polzenja zemlje in usadov,
katerih moč je odvisna od kompaktnosti kamnin (npr. pri Gradu so strmejša pobočja na
bazaltnem tufu, pri Rogašovcih na nulipornih apnencih) ali ekspozicije pobočja oz. pedoklime
(denudacijski procesi so živahnejši na levih pobočjih dolin, ker obdobni pritoki s prisojnih
pobočij bolj nasipavajo in skupaj s številnimi usadi s te strani bolj odrivajo potok k
nasprotnemu pobočju). Denudacija je intenzivnejša na prisojnih kot na osojnih pobočjih, zato
večje nanašanje s pobočij z večjim temperaturnim kolebanjem odganja dolinske potoke pod
osojno stran in povzroča asimetričnost dolin na Goričkem. (Melik, 1957, str. 160 - 165; Gams,
1959, str. 239 - 248)
Na pobočjih Goričkega najdemo široke plitve dolinice, po katerih le ob dežju teče voda in so
zaraščene z rušo. Razširjajo jih majhni usadi, ki se pojavljajo ob njihovih robovih, poglabljajo
pa intenzivnejša spiranja zemlje. Proces poglabljanja in razširjanja teh dolinic potekata
vzporedno. (Gams, 1959, str. 239 - 248)
V strma pobočja karbonskih glinenih skrilavcev si je Ledava vrezala strugo in tako ustvarila
edino ozko sotesko na Goričkem.
Sledove v površinski izoblikovanosti ozemlja je pustilo tudi vulkansko delovanje s središčem
v okolici avstrijskega Gleichenberga na prehodu iz spodnjega pliocena v srednji, katerega
ostanke predstavljajo nahajališča bazaltnega tufa v neposredni okolici naselja Grad in Kuzma.
Pobočja na bazaltnem tufu so bolj strma kot pobočja iz terciarnih sedimentov, ker je ta
odpornejši proti delovanju zunanjih sil. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 548)

4.2.1.1 Erozija prsti, polzenje zemlje in usadi
Geološka zgradba in klimatske značilnosti Goričkega pogojujejo polzenje tal, usade in erozijo
prsti.
Goričko je zgrajeno pretežno iz nesprijetih terciarnih in kvartarnih sedimentov, med katerimi
predvsem pesek in prod prepuščata vodo, ki se nabira na glinastih vložkih, ki pogosto
postanejo drsne ploskve usada ali polzenja zemlje. Vodoprepustne kamnine vpijejo velike
količine vode, ki jih spremeni v kašasto mešanico.
Višek padavin je na Goričkem v poletni polovici leta, minimum pa pozimi. Polzenje tal
pospešujeta:
• majhna količina snega, ki povzroči zamrznitev tal v večji globini,
• poletne padavine, ki padejo pretežno v obliki neviht.
Erozija prsti naredi veliko škodo na ornih površinah, predvsem v severnem osredju
Goričkega. Najbolj aktivna je v Trdkovi in okolici. Proti eroziji prsti se kmetje bojujejo s
kopanjem jarkov na poljih. Kopanja jarkov v konkavnih delih njive se poslužujejo kmetje v
Čepincih, Ženavljah, Vidoncih, Gornjih Slavečih in Kuzmi na peščenih strmejših njivah, kjer
je površinska denudacija močnejša. Za pridobivanje novih obdelovalnih površin so kmetje na
Goričkem izkrčili neprimerno, strmo pobočje in s tem pospešili proces erozije prsti, ki je na
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teh pobočjih ustvarila grabe, podolžne jarke, ki dosežejo globino več kot 5 m.
(Regionalnogeografska monografija, 1996, str. 25) »Površine, kjer je bil boj z erozijo prsti
neuspešen, so Goričanci pogozdili.« (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 551)
Polzenje zemlje je najbolj pogosto na vegastih (valovitih) mokrotnih tleh v osrednjem
Goričkem. Najhitrejše je polzenje zemlje po kopnenju snega in spomladanskem dežju.
Podvržena so mu navadno položna pobočja in tereni na neogenih ilovicah in glinah, na katerih
so večinoma travniki in njive. Najizrazitejše je polzenje zemlje pod Hrovatin bregom, pod
Kavšin bregom, v Gornjih Slavečih, Doliču, Serdici in Vidoncih. O pojavu polzenja zemlje
na tem območju naj bi pričale razpoke na hišah. (Gams, 1959, str. 234 - 241) Na Goričkem so
usadi pogosti, a manjši. Pojavljajo se na rahlo sprijetih, včasih na kompaktnih sedimentih na
robu njiv ali v gozdu.
Polzenje zemlje in usade na Goričkem pospešuje menjavanje terciarnih in kvartarnih glinenih,
ilovnatih, peščenih in prodnatih sedimentov. (Gams, 1959, str. 234 - 241)

3.2.3 Pedogeografske značilnosti Krajinskega parka Goričko
Na razvoj prsti so na Goričkem vplivali: kamninska zgradba, relief, klima in človek.
Površje Goričkega gradijo pretežno silikatne, proti izpiranju manj odporne, kamnine in sicer
peščena glina (ilovica), kremenov pesek in prod ter glinasti skrilavci, ki povzročajo alkalnost
prsti. Prevladujoč tip prsti je na Goričkem distrična rjava prst, slabo nasičena z bazičnimi
kationi, kateri pa so ljudje z obdelovanjem (apnjenje) že izboljšali rodovitnost. (Slovenija,
pokrajine in ljudje, 1998, str. 550 - 551) Pliocenski kremenčev prod srednjega in vzhodnega
Goričkega, ki ga v zaplatah najdemo po celem Goričkem in gradi številne vzpetinice,
večinoma prekriva tanka, izprana, zelo suha, slabo rodovitna distrična rjava prst, v glavnem
pokrita z manj zahtevnimi borovimi gozdovi. Na glinastih skrilavcih, ki gradijo Serdiški in
Sotinski breg, se je razvila nerodovitna prst, na kateri raste gozd ali so pašniki.
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 10 - 25; Gams, 1959, str. 243 - 244)
Karbonatne kamnine kot npr. apnenec, apneni peščenjaki, miocenski laporji so izjema,
zasledimo jih le na skrajnem zahodnem delu Goričkega v hrbtu med Kučnico in Ledavo. Te
kamnine prekrivajo kvalitetna, za intenzivno poljedelsko proizvodnjo primerna, evtrična
apnenčasto lapornata rjava tla, ki so zaradi bolj strmega površja podvržena intenzivnemu
izpiranju. (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 10 - 25) V zahodnem delu
Goričkega, kjer prevladujejo pesk, lapor in apnenec, je prst debelejša in manj kisla kot na
vzhodnih pliocenskih kamninah, zato najdemo tu »največ sadovnjakov in največ sledov
nekdaj bolj razširjenega vinogradništva«. (Gams, 1959, str. 244)
Posebnost v kamninski zgradbi predstavljajo bazaltni tufi v neposredni okolici naselij Grad in
Kuzma, na katerih se je razvila nerodovitna prst, v glavnem poraščeni z gozdom ali kot
pašnik. (Gams, 1959, str. 243 - 244)
Relief vpliva na razvoj prsti preko reliefnih oblik, ekspozicije in naklona površja. Vzdolž
Ledave in Krke (na najnižji holocenski terasi) so razvite obrečne prsti, v katerih lahko zaradi
talne vode v bližini površja v konkavnih dolinah poteka proces oglejevanja. Z izjemo Ledave
in Krke so ostali potoki na Goričkem izoblikovali ozke doline, prekrite z vlažnimi
psevdooglejenimi do oglejenimi peščeno-ilovnatimi in glinastimi tlemi. Ta tla so primerna za
travnike, v višjih legah tudi za njive. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 550 - 551)
Sušnejša pobočja Goričkega prekrivajo distrična peščeno-ilovnata rjava tla, v odvisnosti od
strmine in načina obdelave primerna za njive. Grebene in višja pobočja, predvsem v
osrednjem delu Goričkega, sestavljajo opodzoljena peščeno-ilovnata rjava tla, mešana s
kremenovim peskom in prodom. Ponekod so višje lege brez prsti, površje prekriva samo prod.
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 10 - 25) Severne lege in bolj strma
pobočja je porasel borov gozd. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 551)
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Položno gričevje na južnem Goričkem prekrivajo pobočni psevdogleji, ki se na pliocenski
ilovici, pomešani s kremenovimi prodniki, prepletajo z distričnimi rjavimi prstmi. Distrični
rankerji se pojavljajo na vrhu slemen z močno denudacijo. (Vovk, 1996, str. 121 - 134) Na
Goričkem najdemo tudi rigosol. Na rigolani prsti na Goričkem gojijo vinsko trto, sadno drevje
in druge kulturne rastline. (Lovrenčak, 1996, str. 145)

4.2.4 Rastlinstvo in živalstvo Krajinskega parka Goričko
Razlog za ustanovitev zavarovanega območja v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, je
bila predvsem ohranjena narava. Neonesnažena in zdrava življenjska okolja, katerim so se
prilagodile tod živeče živalske in rastlinske vrste, je bilo potrebno zavarovati pred uničenjem,
da tod živeča živa bitja ne bi izginila.

Rastlinstvo
Dejavniki, ki vplivajo na razvoj tipičnih rastlinskih vrst na območju Goričkega, so geološka
podlaga, relief in podnebje.
Z izjemo bazaltnega tufa pri Gradu in paleozoijskih glinastih skrilavcev v okolici Sotine,
Serdice in Ocinja, tvorijo griče Goričkega pretežno silikatni sedimenti terciarne starosti,
predvsem prod in pesek, ki povzročajo kislost tal. Klimatološko gledano je Goričko predel, ki
prejme letno najmanj padavin v Sloveniji (700 in 800 mm). Večina padavin pade poleti, v
obliki ploh in neviht, kar spodbuja pojav poletne suše zaradi močnega izhlapevanja, ki je
posledica visokih temperatur. Prepletenost geoloških, geomorfoloških in klimatskih
dejavnikov ustvari rastlinstvo, ki velja za edinstveno v Sloveniji in ga je bilo potrebno
ustrezno zaščititi.
Gozd skupaj z vodami, travniki, njivami, sadovnjaki in naselji tvori skupek življenjskih okolij
na Goričkem.
Gozd
Gozd prekriva na Goričkem približno 1/3 površja. Najbolj je z gozdom poraslo osrednje
Goričko, najmanj zahodno. (Trideželni park Goričko- Raab-Őrség, življenjska okolja in
njihovi prebivalci, 2003, str. 4-16) Gozd na Goričkem porašča hladna in strma pobočja ter
slabo rodovitno prst po kopastih slemenih. V gričevnatem svetu je največ gozdov na
Bukovnici in v Mačkovcih. (Krajevni leksikon Slovenije, str. 267) Potencialno gozdno
združbo sestavljajo hrast graden, beli gaber in bukev.
Goričanci so v preteklosti izkoriščali gozd za steljo. Zaradi odnašanja listnega opada so bili
gozdovi zelo osiromašeni. Na osiromašeni gozdni prsti sta se naselila rdeči bor in breza,
postala pa je tudi rastišče raznovrstnih gob. »V zadnjih dveh desetletjih zaradi opuščanja
steljarjenja proces spet poteka v obratni smeri.«
Bolj rodovitna tla na Goričkem porašča bukev z belkasto bekico. Na Goričkem se bukev
pojavlja v združbi pravega kostanja. Zaradi kisle prsti je večina bukovih gozdov zakisanih.
Vlažne dolinice občasno tekočih potokov so porasle s črno jelšo, ki ji delajo družbo jeseni in
hrasti s čremsami, bezgi in trdoleskami. Na grebenih in vrhovih gričev se pojavljajo suhi in
svetli gradnovi gozdovi. Vlažnejše doline so rastišča jelše, topola in vrbe. V dolini Ledave
najdemo posamično rastoče vrbe, ki so pogojevale razvoj pletarstva na tem območju. Interes
vzbuja tudi združba okroglolistne lakote in rdečega bora. Borovničevje, brusnice, redke
kisloljubne rastline iz družine zelenovk, lisičjaki (redki sploščeni dvorednik) pa dodatno
popestrijo podobo gozdov na Goričkem.
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Travniki
Mokrotne slabo hranljive travnike v večjih dolinah v vzhodnem delu Goričkega poraščajo
modra stožka, sibirska perunika, zvezdasta narcisa (ob potoku Kučnica), rumena maslenica
(lilijan), pehtranov rman in močvirski svišč.
Vlažne srednje hranljive travnike poraščajo travniška penuša (kalužnica), močvirska
spominčica in dvodomna špajka in zdravilna strašnica. Na bolj vlažnih mestih obilno cveti
potočni osat, ki ga v drevesni senci zamenja mehki osat. Na še bolj vlažnih mestih prevladuje
gozni sitec v združbi močvirske perunike. Na vlažni in zakisani prsti manjših kotanj so se
razvile krpe šotnega mahu, med katerimi naj bi ena pred več kot desetimi leti gostila
mesojedo okroglolistno rosiko.
Obrežja potokov in travniške robove porašča močvirsko visoko steblikovje z visokimi
zelnatimi trajnicami. Če te predele prekrije talna voda, se na njih razvije visoko šašje (npr.
navadna in dvomljiva linderija, velika troprašna jelovka, blatnica), katerega večje sestoje
najdemo tudi ob Ledavskem in Hodoškem jezeru. Ob vodnih zbiralnikih, v jarkih in ob
potokih najdemo sestoje z navadnim trstom, širokolistnim rogozom in različnimi vrstami
ježka.
Na prevladujočih srednjevlažnih do polsuhih travnikih uspevajo ripeče, plazeče in gomoljaste
zlatice, ivanjščice, nageljčki, orhideje (kukavice in zavita škrbica), rumeno-črna metuljčica,
brazdnatolistna bilnica ... Ponekod se suha travišča zaradi opuščanja rabe zaraščajo in
postajajo rastišča endemičnega goričkega volčina, ki ga najdemo običajno na robu gozda.
Polja, sadovnjaki in vinogradi
Goričke njive so dom modrih plavic in rdečega maka. V starožitnih vinogradih nizke rasti
najdemo številne samorodne sorte trte, vmes pa samonikle vinogradniške breskve različnih
barv in okusov. (Razvojna naloga za občine Goričkega, 1997, str. 73 - 74; Trideželni park
Goričko – Raab - Őrség /Življenjska okolja in njihovi prebivalci, 2003, str. 4 - 16)

Živalstvo
O veliki pestrosti živalstva na Goričkem priča že ocena študije divjadi, dvoživk, vrbnic, kačjih
pastirjev, sesalcev in ihtiofavne iz leta 1996, narejena za območje ob železniški progi
Puconci-Hodoš-madžarska meja. Iz nje izhaja, da na omenjenem območju domujejo redke
evropske ogrožene živalske vrste, kot npr. vidra, piškur, pestra pa je tudi populacija dvoživk
in kačjih pastirjev. (Razvojna naloga za občine Goričkega, 1997, str. 74) Popisi rastlinskih in
živalskih vrst pred ustanovitvijo Krajinskega parka samo potrjujejo domnevo o veliki pestrosti
živalstva na Goričkem.
O pestrem življenju v gozdu priča pogostost hrošča rogača, ki domuje v starih hrastovih
deblih. V goričkih gozdovih naj bi živele tudi nekatere vrste hroščev kozličkov ( npr. redki
usnjar), golob duplar in sršenar, zelena žolna, veliki in mali detel, kavke, jeleni, srne, divje
svinje, redke vrste netopirjev, podlesek, dihur, kuna zlatica, mala in velika podlasica, veverica
in številne druge živalske vrste.
Na mokrih in vlažnih travnikih domujejo redki metulji, modrini in cekinčki, prehrambeno
vezani na tod rastoče vlagoljubne rastlinske vrste. Na njih opazimo še temnega, sviščenega in
strašničnega mravljiščarja, hrošče, kobilice in druge žuželke. Polsuhi in suhi travniki so
domovi različnih žuželk, med katerimi so najbolj opazni metulji, lastovičarji, jadralci in
admiral. »Posebnost med je rumeno-črna metuljčnica, ki po videzu spominja na metulja,
čeprav je iz skupine mrežekrilcev. Suha travišča in topli gozdni obronki so življenjsko okolje
redke kuščarice – zelenca.«
»Kraljica goričkih potokov je vidra. Pod kamni v večini voda najdemo še potočnega raka
jelševca, pogosta je tudi ogrožena vrsta medicinske pijavke. Od pomembnih vodnih vrst je
vredno omeniti še vzhodnega potočnega piškurja in ribo pezdirk. Povsod, kjer je dovolj vlage,
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srečamo dvoživke iz vrst krastač, urhov in pupkov. Ob gozdnih potokih je pogost črno-rumeni
močerad. Ob večjih vodah se med trstičevjem skriva belouška, ki se hrani z vodnimi živalmi.
Nad vodami se spreletavajo številne žuželke, katerih ličinke se razvijejo v vodi. Najbolj
opazni so kačji pastirji, med njimi je pogost veliki studenčar, medtem ko so kačji potočnik,
stasiti in pasasti kamenjak manj pogosti. Na Goričkem leta kar 44 vrst kačjih pastirjev. Za
obvodni prostor so značilne ptice, predvsem trstnice, pobrežniki in ogrožena čapljica. Ob
Ledavskem jezeru je ob podatkih ornitologov še precej gnezdečih bičjih trstnic, pa tudi vse tri
vrste cvrčalcev, ki jih poznamo v Sloveniji: rečni in trstni cvrčalec ter kobiličar. Ob selitvah
se po podatkih ornitologov pojavi do 22 vrst pobrežnikov ter ogrožena čapljica. Na Goričkem
pa je pogosto v gosteh tudi bela štorklja.«
Pogost prebivalec njiv je hribski škrjanec, ki gnezdi na peščenih tleh. Na Goričkem so odkrili
kar 174 vrst ptic, med njimi dve z mednarodnim pomenom: veliki skovik in hribski škrjanec.
Veliki skovik domuje v visokodebelnih sadovnjakih in predstavlja slabo polovico celotne
slovenske populacije. V sadovnjakih najdemo pogosto tudi duplarja smrdokavra. »Redka
vrsta ptic s pisanim perjem je čebelar, ki se zadržuje v peščenih stenah. Vrste, ki opredeljujejo
območje, pomembno za ptice, so poleg omenjenih še vijeglavka, pivka, prosnik in rjavi
srakoper ter pegasta in lesna sova. Ob Kučnici verjetno živi tudi zlatovranka, saj jo opažajo na
avstrijski strani meje.« (Trideželni park Goričko – Raab - Őrség, življenjska okolja in njihovi
prebivalci, 2003, str. 4 - 16)

Zavarovani habitati in prostoživeče rastlinske ter živalske vrste na
Goričkem
»Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst,
sprejeta s strani Ministrskega sveta Evropske skupnosti leta 1992, varuje naslednje habitate:
nižinski ekstenzivno gojeni travniki, travniki s prevladujočo stožko na glineno-muljastih tleh,
polnaravna suha travišča in grmiščne faze, oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z
amfbijskimi združbami, ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi, obrečna vrbovja, jelševja in
jesenovja in bukovi gozdovi.
Rastlinske in živalske vrste na Goričkem, ki jih ta direktiva varuje, so: gozdni postavnež,
veliki pupek, močvirski cekinček, strašnični mravljičar, temni mravljičar, travniški postavnež,
potočni piškurji, hribski urh, bakreni senožetnik, navadni netopir, črtasti medvedek, navadni
škržek, rogač, veliki studenčar, vidra, dolgokrili netopir, mali podkovnjak in pezdirk.«
Po Direktivi o ohranjanju prostoživečih ptic, ki jo je Evropska unija sprejela 1979 in je začela
veljati leta 1981, je treba na Goričkem po ustanovitvi Krajinskega parka Goričko varovati:
belo štorkljo, bičjo trstnico, črno štorkljo, hribskega škrjanca, pivko, pogorelčka, prepelico,
rjavega srakoperja, smrdokavra, sršenarja in velikega skovika.
Vse imenovane habitate ter rastlinske in živalske vrste varujejo v Krajinskem parku Goričko
tudi naslednji slovenski zakonski predpisi: Zakon o ohranjanju narave, Uredba o posebnih
varstvenih območjih-območjih Natura 2000 s spremembami in dopolnitvami (Ur. list št.
45/04, Ur. list št. 110/04), Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah s
spremembami in dopolnitvami (Ur. list št. 46/04, Ur. list št. 110/04) in Uredba o zavarovanih
prostoživečih živalskih vrstah s spremembami in dopolnitvami (Ur. list št. 46/04, Ur. list št.
109/04).« (Dešnik, 2005a, str. 8, Dešnik, 2005b, str. 13)

4.2.5 Hidrogeografske značilnosti Krajinskega parka Goričko
Površje Goričkega se preko Ledave, Krke in Kučnice odmaka pretežno v reko Muro, le iz
neznatnega dela Goričkega (4 km) odteka voda v Rabo in Zalo na Madžarskem. Območje
25

Goričkega je del Črnomorskega povodja. Reke so površje Goričkega razrezale v kratke,
pretežno ozke in vlažne doline, manj primerne za poselitev. Izjemo predstavljata le širši dolini
Ledave in Krke. Rečni tokovi, ki odvajajo vode z Goričkega, imajo dežno-snežni režim z
visokim vodnim stanjem spomladi in nizkimi vodami poleti in pozimi. Dolžina in smer
površinskih tokov sta odvisna od geološke zgradbe, tektonike in izoblikovanosti površja. Na
dolžino in smer potokov na Goričkem vplivata rabska tektonska linija in balatonski prelom.
Rabska tektonska linija poteka na zahodu Goričkega in loči paleozojske skrilavce in
miocenske laporje od preostalega Goričkega na vzhodu. Ob njej izvirajo slatinski vrelci.
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 25 - 26) Slatinski vrelec v Nuskovi
je kaptiran, ljudje iz bližnje in daljne okolice vodo iz vrelca vsakodnevno uporabljajo.
(Medmrežje 2) Vode iz zahodnega in osrednjega dela Goričkega pobira Ledava. (Sraka et al.,
1997, str. 75) Pritoki Mure z zahodnega Goričkega izvirajo v Avstriji nedaleč od območja
vulkanskega delovanja s središčem v okolici Gleichenberga in tečejo od severa proti jugu v
razmeroma dolgih vzporednih dolinah. Čim vzhodneje gremo, tem krajše in neznatne so
doline pritokov Ledave, zato jih lahko imenujemo grape. Izjema je le dolina ob Mačkovskem
potoku. Tipična značilnost teh dolin je njihov asimetrični prerez. Asimetričnost dolin lahko
opazujemo tudi v vzhodnem delu Goričkega, čeprav le ta postaja manj obsežna. Desna
pobočja dolin so bolj strma kot leva, potok teče večinoma na desni strani dolinskega dna.
(Melik, 1957, str. 158 - 159) Ledava, za katero se poleg Krke uporablja oznaka reka, je na
Goričkem največji površinski tok glede na število pritokov in velikost porečja.
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 25 - 26) Na Goričkem se v Ledavo
izlivata potoka Lukaj in Črnec, na ravnini pa Graški potok, Spuniko, Brezovski potok z
Logojico, Mačkovski potok s potokom Grubo, Martjanski potok in Lipnica z Moravskim
potokom, Moravico ter Sukičevim, Tešanovskim, Bogojinskim in Mejničkim potokom.
(Krajevni leksikon Slovenije, 1980, str. 267) Pliocenski del osrednjega Goričkega je nagnjen
proti jugozahodu in tako prispeva k sorazmerno visokemu strmcu pritokov Ledave. Višinska
razlika med dnom in razvodji se pri zahodnogoričkih potokih giblje med 90 in 110 m.
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 26) Ko pritoki Ledave dosežejo
ravnino, se jim strmec zmanjša, zato odlagajo gradivo in ustvarjajo manjše vršaje. Pred
izlivom v Ledavo spremenijo smer toka, tečejo proti jugozahodu, ker jih Ledava s svojimi
nanosi odriva. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 549)
Ledava ima dežno-snežni rečni režim. Visoko vodno stanje Ledave beležijo spomladi, ko
učinek spomladanskega dežja poveča še taljenje snega. Pozimi, ko pade najmanj padavin
večinoma v obliki snega, ima Ledava nizko vodo. Poleti je zaradi visokih temperatur prisotno
močno izhlapevanje vode, zato se na Ledavi beleži nizko vodno stanje. Le ob močnih poletnih
nalivih, značilnih za ta konec Slovenije, lahko Ledava izjemoma za krajši čas prestopi
bregove. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 548 - 549)
Razvodnica med Krko in Ledavo poteka v liniji naselij Trdkova, Boreča, Kančevci, Fokovci
in naprej v smeri severozahod-jugovzhod. (Regionalnogeografska monografija Slovenije,
1996, str. 26)
»Vzhodno od Ledave se razprostira pliocenski svet Goričkega, na vzhodu omejen z
balatonskim prelomom s sinklinalnim svetom Genterovskega pretržja. Ta del Goričkega je
zgrajen iz slabo sprijetih kamnin in po potokih živo razrezan. Čim bolj se pomikamo proti
vzhodu, tem krajši so potoki.« (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 26)
Severovzhodni del Goričkega odmaka Velika Krka, ki izvira pod Srebrnim bregom. V tem
delu Goričkega se je uveljavila usmeritev površinskih tokov na vzhod. Tako doline kot hrbti
goric so usmerjeni na vzhod. Večji pritoki Velike Krke so Peskovski, Markovski, Dolenski in
Krplivniški potok. Na vzhod sta usmerjena tudi Mala Krka in Curek. (Krajevni leksikon
Slovenije, 1980, str. 267; Melik, 1957, str. 159) Širšo dolino si je v severovzhodnem delu
Goričkega izoblikovala le Velika Krka, doline manjših potokov pa so ozke in vlažne. Višinska

26

razlika med dnom in razvodji se v spodnjem toku goričke Krke giblje med 55 in 75 m. Iz tega
izhaja, da so pobočja ob Veliki Krki v primerjavi s pobočji Ledave položnejša, pokrajina, ki
jo je ustvarila, pa bolj valovita. (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 26)
Mala Krka, ki izvira nekoliko južneje od Velike Krke, se izlije v Veliko na sosednjem
Madžarskem, Krka pa v spodnjem toku zavije proti Muri. (Melik, 1957, str. 159) Tik pred
izlivom v Muro se Krka združi z Ledavo. Obe Krki, ki tečeta v smeri zahod-vzhod, dejansko
predstavljata nekdanje povirje Zale, ki naj bi prvotno izvirala v Sloveniji pod Srebrnim
bregom.
Jugovzhodni del Goričkega odmaka Kobiljanski potok, v katerega se izlivata Ratkovski in
Čikečki potok. Doline teh potokov so usmerjene proti jugovzhodu. Kobiljanski potok v
spodnjem toku zavije proti Muri.
Površinski tokovi so zaradi izrazite kmetijske rabe prostora v daljni ali bližnji preteklosti
doživeli korekcijo svojih strug. Posledice regulacij so padec podtalnice in s tem večino leta
suhe struge manjših potokov ter raznaravljanje vodnih habitatov. (Sraka et al., 1997, str. 75) V
sedemdesetih letih 20. stoletja so na Goričkem regulirali Mačkovski in Slavečki potok ter
Ledavo. Da bi ublažili naval visokih voda ob močnejših nalivih v spodnjem toku Ledave,
poleti prispevali k večji vlagi ozračja, prispevali k razvoju ribištva in turizma in omogočili
namakanje, so na Ledavi med vasema Krašči in Pertoča do leta 1979 zgradili akumulacijo,
imenovano Ledavsko jezero. Umetno Ledavsko jezero zavzema ob povprečnem vodostaju
146 ha, ob visokem pa 218 ha površine. (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996,
str. 26 - 27) Na podoben način kot Ledavsko je že prej nastalo Bukovniško jezero pri
Dobrovniku, ki leži med prijetno hladnimi kostanjevo-bukovimi gozdovi v dolini
Bukovniškega potoka. Regulirana je bila tudi rečna struga Velike Krke, ki pa je kljub
regulacijskim posegom na posameznih odsekih v pretežnem delu ohranila naravno podobo.
Severno od Hodoša je na Dolenskem potoku zgrajeno akumulacijsko jezero, imenovano
Hodoško jezero. (Krajinski park Goričko, 2005)

4.2.6 Klimatološke značilnosti Krajinskega parka Goričko
Dejavniki, ki vplivajo na podnebje Goričkega, so: geografska lega, oddaljenost od morja,
relief in bližina cikolgenetskih območij.
Goričko leži ob 47 vzporedniku na severni polobli, v zmernem podnebnem pasu z zahodno
zračno cirkulacijo. Razteza se na prehodu Alp v Panonsko nižino. Z vzhoda je podvrženo
vplivom kontinentalnega podnebja, za katerega so značilna vroča poletja in mrzle zime. Poleti
vplive kontinentalnega podnebja z vzhoda blaži sveži gorski zrak vzhodnih Alp. Vplivi morja,
ki je v zračni črti od Goričkega oddaljeno 200 km, so zaradi vmesnih gorskih pregrad, ki se
vlečejo vzporedno z obalo Jadranskega morja, močno oslabljeni.
Potujoče depresije, ki se oblikujejo nad Atlantikom in potujejo čez Evropo v smeri zahodvzhod, pri prehodu čez Slovenijo dovajajo zračne gmote z drugih območij. V zaključni fazi
ciklona ali začetni fazi anticiklona pihajo nad Slovenijo severni vetrovi, ki prinašajo hladen,
lahko tudi ledeno hladen zrak s polarnih območij. »Obratno je razmerje, če v potujoči
depresiji prihajajo zračne gmote z juga, ki dovajajo topel zrak s Sredozemskega morja ali s
puščavskega predela severne Afrike. Pri prehodu čez Sredozemlje se navzamejo vlage. Vreme
je takrat na Goričkem toplo, južno. Podobna vremenska situacija nastane skoraj vedno pred
prihodom ciklona, to je v njegovi začetni fazi.« (Regionalnogeografska monografija
Slovenije, 1996, str. 22 - 23)
Na Goričkem spremljajo višino padavin in snežne odeje padavinske postaje v MartinjuTrdkovi, Mačkovcih, Ivanovcih, Vučji Gomili in Kobilju, ki tudi opazujejo meteorološke
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pojave. Edina meteorološko-klimatološka postaja deluje v Velikih Dolencih, kjer poleg višine
padavin in snežne odeje merijo še vse ostale meteorološke parametre. (Nadbath, 2001, str. 21)
Ta meteorološka postaja leži na delno ventilirani terasi na severu Goričkega na nadmorski
višini 308 m. V nadaljevanju bodo na tej za klimo Goričkega reprezentativni meteorološki
postaji analizirani podatki o temperaturah za zadnjih šestdeset let (1930 - 1990), najprej za
obdobje med letoma 1930 in 1960, nato pa še za zadnjih 30 let. Povprečna letna temperatura,
izmerjena na meteorološki postaji Veliki Dolenci med letoma 1930 in 1960, je znašala 9,4˚C.
Povprečna temperatura najhladnejšega meseca, januarja, je med letoma 1930 in 1960 znašala
-1,3˚C, najtoplejšega julija pa 19,5˚C. Povprečna letna temperaturna amplituda omenjenega
obdobja je torej znašala 20,9˚C. Povprečna minimalna temperatura januarja je znašala -5,3˚C,
povprečna maksimalna temperatura julija pa 24˚C. (Gams, 1973, str. 109 - 111)
Sledi analiza podatkov o temperaturah izmerjenih na meteorološki postaji Veliki Dolenci med
letoma 1961 in 1990. Povprečna letna temperatura, izmerjena med letoma 1961 in 1990,
znaša 9,3˚C. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca, julija, znaša 19,1˚C. Povprečna
temperatura najhladnejšega meseca, januarja, znaša
-1,6 ˚C. Absolutni maksimum
temperatur, izmerjen v juliju, je znašal 35,1˚C. »Od maja do septembra lahko na Goričkem
pričakujemo temperature nad 30˚C, ni pa zabeleženega meseca v letu, ko se temperatura ne bi
lahko dvignila vsaj na 16˚C.« Temperaturni maksimumi povzročijo močno izhlapevanje,
povezano s pojavom meteorološke suše, ki nastopi predvsem ob izostanku termičnih neviht
poleti. Dolgotrajna meteorološka suša lahko povzroči hidrološko, ob obstoječih talnih
razmerah pa tudi kmetijsko sušo, katere posledice so lahko za kmetijstvo Goričkega
katastrofalne. (Štraus, 2002, str. 9) Za kmetijstvo so še usodnejše ekstremne minimalne
temperature. V obdobju 1948-1955 je bilo v Velikih Dolencih povprečno 139 dni brez slane.
Zadnja slana se pojavlja maja, izjemoma junija, prva pa oktobra, izjemoma septembra.
(Krajevni leksikon Slovenije, 1980, str. 266) Iz analize minimalnih temperatur, izmerjenih na
meteorološki postaji Dolenci med letoma 1961 in 1990, je razvidno, da sta julij in avgust
edina meseca v letu brez pojava slane. V juniju se je v teh letih v Velikih Dolencih
temperatura rahlo spustila pod ničlo. »Največji skoki v negativni smeri se pojavljajo v poznih
jesenskih mesecih (november - december), v pozitivni smeri pa zgodaj spomladi (marec april).« Za poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo so usodne predvsem pozno
spomladanske in zgodnje jesenske negativne temperature, saj prinašajo pozebe.
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 23)
Mesec april je toplejši od oktobra, ker vlažne oceanske gmote zaradi večje oddaljenosti in
posledično manjšega vpliva v subpanonskem območju spomladi manj hladijo tla. (Gams,
1973, str. 108) Spomladi se kopno hitreje segreva, jeseni pa hitreje ohlaja kot v preostali
Sloveniji. (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 23)
Na temperature vplivajo dolžina sončnega obsevanja ter količina energije, ki jo območje
prejme med sončnim obsevanjem, nadmorska višina in konkavne oblike reliefa. Vzpeti svet
kontinentalne Slovenije, kamor spada tudi gričevnat svet Goričkega, je letno sončno obsevan
povprečno 1800 do 2000 ur. Območja s subpanonskim podnebjem, ki je značilno tudi za
Goričko, naj bi letno prejela 4135 MJ/m2 kvaziglobalnega sončnega obsevanja, največ
prisojna in najmanj osojna pobočja. (Ogrin, 2002, str. 6 - 7)
Med višinskimi klimatskimi pasovi sta na Goričkem zastopana pas dolin in toplotni oz.
termalni pas. Ugodnejše klimatske razmere, predvsem manjše nevarnosti spomladanskih
pozeb in večja osončenost omogočajo vinogradništvo na prisojah toplotnega pasu, ki je
toplejši od dna dolin. Termalni pas se začne od 10 do 30 m nad dnom dolin in sega do 200
(300) m relativne višine. Zanj so značilni višji nočni minimumi, manjše dnevne in letne
temperaturne amplitude in višje povprečne mesečne temperature pozimi kot na dnu dolin. V
termalnem pasu je razvito tudi sadjarstvo. Dna dolin so zaradi nižjih nočnih minimumov,
temperaturne inverzije v mirnih in jasnih nočeh, pogostejših zmrzali, vlažnejšega nočnega
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ozračja in pogostejše slane, ki se lahko pojavi še pozno spomladi, manj primerna za gojenje
kultur, občutljivih na mraz. (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 110)
Goričko je med vsemi slovenskimi pokrajinami najbolj odmaknjeno od morja, ki je vir vlage
v ozračju, zato prejme povprečno okoli 800 mm padavin na leto. (Regionalnogeografska
monografija Slovenije, 1996, str. 24) »V sušnih letih, ki so pogosta, pade komaj 600 mm
padavin letno.« (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 550) Manj kot 800 mm padavin
prejme severovzhodno Goričko, preostali predeli pa povprečno na leto nekaj nad 800 mm
padavin. (Štraus, 2002, str. 9) V obdobju med letoma 1930 in 1960 naj bi povprečna letna
količina padavin izmerjena na padavinski postaji Kobilje, znašala 730 mm, na meteorološki
postaji Veliki Dolenci pa 810 mm. (Gams, 1973, str. 105) Povprečna letna količina padavin,
izmerjena na meteorološki postaji Veliki Dolenci med letoma 1961 in 1990, je znašala 806,5
mm. Podatki o razporeditvi padavin med letom kažejo, da ima Goričko kontinentalni
padavinski režim s primarnim viškom padavin poleti in sekundarnim jeseni ter zimskim
nižkom. (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 24) Kar 37,5 % celoletne
količine padavin pade poleti, ko so najpogostejše termične nevihte z močnimi kratkotrajnimi
in padavinsko različno izdatnimi nalivi. (Štraus, 2000, str. 9) Ker je evapotranspiracija v
vegetacijski dobi največja, je poletni višek padavin v tem območju ugoden za rastline, manj
ugodno pa je dejstvo, da so to konvekcijske padavine, ki padejo v obliki ploh in neviht. Tako
del deževnice odteče, ne da bi koristil rastju. (Ogrin, 2002, str. 15) V Velikih Dolencih je bil
med letoma 1961 in 1990 najbolj namočen avgust s 100,5 mm padavin, sledila sta mu julij s
97,6 mm in junij s 96,7 mm padavin. »V zimskih mesecih (december, januar, februar) se je
količina padavin razpolovila.« V Velikih Dolencih je bil najbolj suh februar s 36,5 mm
padavin, sledila sta mu januar s 40 mm in december s 43,2 mm padavin.
Goričko spada med najmanj namočene predele v Sloveniji z manj kot 100 padavinskimi dnevi
na leto. Poletna neurja in dolgotrajnejše jesensko deževje, ob katerih lahko na dan pade na
Goričkem od 60 do 100 mm padavin, lahko povzročijo poplave. Poletne konvekcijske
padavine padejo pogosto v obliki neviht, ki jih lahko spremlja tudi pojav toče. V tem predelu
Slovenije beležijo od 30 do 50 nevihtnih dni, največ v juliju in avgustu, zato je nevarnost toče
takrat precejšnja. (Ogrin, 2002, str. 14 - 15) Območje beleži 1 do 2 dneva s točo na leto.
(Sraka et al., 1997, str. 76) Na Goričkem beležijo 25 - 50 dni s snežno odejo, maksimalna
višina snežne odeje se giblje med 50 in 100 cm. (Ogrin, 2002, str. 15) Število dni z meglo se
giblje med 45 in 90 dnevi v letu, največ meglenih dni beležijo jeseni. (Sraka et al., 1997, str.
76)
Vetrovi na Goričkem so šibki, kar polovico leta vlada brezvetrje. Med vetrovi rahlo
prevladuje severozahodnik, dež pa prinašata predvsem jugo in vzhodnik. (Krajevni leksikon
Slovenije, 1980, str. 266)
Goričko, gričevje na severovzhodu države, ima po klimatski regionalizaciji Darka Ogrina
zmerno celinsko ali subpanonsko podnebje. Tipične značilnosti tega tipa podnebja so:
- povprečne januarske temperature med 0 in -3˚C,
- povprečne julijske temperature med 15 in 20˚C,
- celinski padavinski režim s primarnim viškom padavin poleti in sekundarnim jeseni, ter
izrazitim nižkom pozimi,
- spomladanske, aprilske temperature, višje od jesenskih, oktobrskih,
- majhna povprečna letna količina padavin, ki se giblje med 800 in 1000 mm,
- poleti možen pojav sušnosti zaradi visokih temperatur in relativno nizke količine padavin,
ki pade v obliki ploh, neviht in nalivov. (Ogrin, 2002, str. 23-24)
Območje subpanonskega podnebja z višjimi aprilskimi temperaturami sovpada z območjem
ekonomsko pomembnega vinogradništva, ki je razvito tudi na Goričkem.
Po Köppnu ima Goričko zmerno toplo vlažno podnebje s toplim poletjem (klasifikacija Cfb),
za katerega so značilne:
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povprečna temperatura najhladnejšega meseca višja od -3˚C in nižja od 18˚C,
povprečna temperatura najtoplejšega meseca nižja od 22˚C in višja od 10˚C,
vsaj štirje meseci s povprečno temperaturo višjo od 10˚C,
padavine čez leto razmeroma enakomerno razporejene. (Geografski atlas Slovenije, 1998,
str. 110)

4.3.0 Družbenogeografske značilnosti Krajinskega parka Goričko
4.3.1 Zgodovina in upravno-politična organiziranost Goričkega
Območje občin Goričkega naj bi bilo poseljeno že v mlajši kameni dobi. O tem pričajo
naslednje arheološke najdbe: neprevrtane kolupaste in jezičaste ploščate sekire v Puconcih in
kladivaste sekire v Prosenjakovcih in Puconcih. Na Pertoči so našli bronasto ovratnico iz
obdobja žarnih grobišč. (Sraka et al., 1997, str. 53 - 55) Med zgodaj obljudena območja na
Goričkem spadajo predeli ob zgornji Ledavi, zgornji Krki in nizko gričevje nad Bogojino in
Dobrovnikom. (Melik, 1997, str. 175 - 176) V marsikateri gorički vasi so bili najdeni tudi
ostanki antičnih stavb, posode in antične gomile. (Sraka et al., 1997, str. 53 - 55) »Rimski
zasedbi je sledila slovanska naselitev, ki jo na Goričkem potrjuje le slovanska najdba iz
Gradišča v Selu, datirana v 9. stoletje.« (Krajinski park Goričko, 2005) V 8. stoletju je bilo
ozemlje Goričkega vključeno najprej v Pribinovo, nato pa v Kocljevo upravno skupnost.
Franki so to območje zavzeli leta 853 in ga tudi pokristjanili. Goričko je bilo kot del
Prekmurja dobro tisočletje pod madžarsko nadvlado in je bilo obmejno območje Ogrske.
Okrog leta 900 so madžarska plemena prodrla v Panonsko nižino in zavzela tudi območje
Prekmurja. Goričko so zaznamovali turški vdori v 16. in 17. stoletju. Prekmurje je v času
najglobljega vdora Turkov v Srednjo Evropo predstavljalo mejni pas med tedanjo Avstrijo in
Turčijo. Številni turški vdori so povzročili selitev prekmurskega prebivalstva v gričevnat svet
Goričkega, kar je imelo za posledico visoko agrarno prenaseljenost tega območja, ki jo je
pozneje ob visoki rodnosti stopnjevalo še madžarsko dedno pravo. V 16. stoletju se je na
Goričkem pod vplivom ogrskih fevdalcev začel širiti protestantizem, predvsem v obliki
evangeličanstva, manj kalvinstva. Na koncu 16. in v začetku 17. stoletja se je število
protestantov v Prekmurju še povečalo na račun številnih vernikov iz Štajerske, Kranjske in
Koroške, ki se niso želeli pokatoliti. Protireformacijski vplivi so se na tem območju pojavili v
drugi polovici 17. in in v prvi polovici 18. stoletja. Takrat je veliko protestantskih cerkva
prešlo v katoliške roke, vojaški protireformacijski pohodi pa so protestante v severovzhodnem
delu Goričkega prisilili v odseljevanje. Ti so se naselili v okolici Šurda na Madžarskem. Leta
1850 je bil severni del Prekmurja priključen Železni županiji, južni (del današnje občine
Moravske Toplice) pa županiji Zala. Skozi stoletja, predvsem pa v obdobju pred AvstroOgrsko monarhijo, je Goričko vzhodno od reke Kučnice spadalo v ogrski del monarhije, le
kraji Ocinje, Kramarovci in Fikšinci so izkazovali tudi avstrijsko manjšino. Madžari se zaradi
neprestanega boja z Nemci niso utegnili intenzivno ukvarjati z vprašanji jezika in slovstva
tujcev v njihovi državi, zato so lahko Goričanci oz. Prekmurci med poukom ali veroukom
komunicirali v domačem jeziku. Po madžarski revoluciji 1848 in uvedbi dualizma so se
povečali pritiski na prebivalstvo oz. madžarizacija tega ozemlja. Najmočnejši so bili v
šolstvu. Zatočišče slovenski besedi oz. prekmurščini so dajale le cerkev in cerkvene šole. Med
Prekmurci je naraščala nacionalna zavest, ki jih je spodbudila, da so se po 1. svetovni vojni
izrekli za pridružitev Kraljevini SHS in slovenskemu narodu. Po razpadu Avstro-Ogrske po 1.
svetovni vojni je bilo tako ozemlje Prekmurja z Goričkim s Trianonsko pogodbo leta 1919
priključeno h Kraljevini SHS, poznejši Kraljevini Jugoslaviji. Prekmurje je v Kraljevini SHS
spadalo pod Mariborsko oblast in se je delilo na okraj Murska Sobota in Dolnja Lendava, po
ustanovitvi Kraljevine Jugoslavije pa 1933 pod Murskosoboški okraj z 19 občinami. Današnji
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občini Kobilje in Dobrovnik sta v Avstro-Ogrski kot del lendavskega okraja spadali pod
županijo Zala. Po priključitvi Prekmurja Kraljevini SHS se je leta 1925 lendavski okraj, ki je
imel najprej sedež v Murski Soboti, osamosvojil. Sestavni del lendavskega okraja sta bili tudi
občini Dobrovnik in Kobilje.
Med obema vojnama so bile na območju Goričkega le majhne občine: Cankova, Gornja
Lendava (današnji Grad), Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Križevci, Mačkovci, Martjanci,
Pertoča, Puconci, Prosenjakovci, Rogašovci, Šalovci in Tešanovci. Med 2. svetovno vojno so
območje Prekmurja okupirali Madžari, ga upravno-politično razdelili podobno kot pred letom
1919, in težili k zatiranju slovenske besede z ukinjanjem pouka v slovenskem jeziku,
slovenskih časnikov in s pobiranjem slovenskih knjig. Po vojni, ko je bilo priključeno
Federativni Ljudski Republiki Jugoslaviji (poznejši Socialistični Federativni Republiki
Jugoslaviji), je spet postalo sestavni del Mariborskega okrožja in bilo razdeljeno na okraja
Murska Sobota in Dolnja Lendava. Po sprejetju Zakona o razdelitvi Ljudske republike
Slovenije na mesta, okraje in občine leta 1952 je Goričko spadalo v Murskosoboški okraj in
obsegalo naslednje občine: Bodonci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Križevci, Kuzma,
Bogojina, Mačkovci, Martjanci, Prosenjakovci, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Po vpeljavi
komunalnega sistema leta 1955 se je število občin na Goričkem z združitvijo prejšnjih občin
zmanjšalo (Cankova, Grad, Martjanci, Petrovci-Šalovci). Leta 1955 je občina Lendava
združila vseh pet prejšnjih občin (Dobrovnik, Gaberje, Polana, Turnišče, mestna občina
Lendava) in tako je območje današnjih občin Kobilje in Dobrovnik padlo v občino Lendava.
S spremembami v ureditvi lokalne samouprave leta 1963 je območje Goričkega padlo v
občini Murska Sobota in Lendava. S sprejemom ustave Socialistične republike Slovenije leta
1974 je krajevna skupnost postala temelj socialističnega samoupravljanja. Na območju
Prekmurja je bilo takrat v občinah Murska Sobota in Lendava ustanovljenih 59 krajevnih
skupnosti. Zaostanek v gospodarskem razvoju in povečane težnje po nastanku enotnega
naroda v Jugoslaviji so Slovence vodile k samostojni in neodvisni državi, za katero so se
izrekli decembra 1990. Junija leta 1991 se je Slovenija po desetdnevni vojni osamosvojila.
Po izvedbi Referenduma za ustanovitev novih občin in sprejetju Zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij leta 1994 so bile na Goričkem ustanovljene naslednje občine:
Puconci, Cankova - Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš - Šalovci, Kuzma, Kobilje, Moravske
Toplice in Rogašovci. S spremembo tega zakona leta 1998 območje Goričkega predstavljajo
današnje občine: Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma,
Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci. (Veršič, 2001, str. 9 - 11; Krajevni
leksikon Slovenije, 1980, str. 91 - 265; Sraka et al., 1997, str. 53 - 55, Krajinski park Goričko,
2005; Klemenčič, 1991, str. 109; Enciklopedija Slovenije, 1997, str. 296 - 297)

4.3.2 Prebivalstvo v Krajinskem parku Goričko
Po podatkih Statističnega urada RS je leta 2002 na območju Krajinskega parka Goričko živelo
23.418 ljudi, od tega 11.380 žensk in 12.038 moških. (Krajinski park Goričko, 2005)
Razvoj prebivalstva na Goričkem
Število prebivalstva je na Goričkem med prvim popisom leta 1869 in letom 1991 naraščalo
počasneje kot v ostalih delih Slovenije zaradi deagrarizacije, ki je povezana z odmiranjem
kmečkega prebivalstva in zaradi selitvenih tokov, ki so v prvih desetletjih po 2. svetovni vojni
bili povezani z izseljevanjem prebivalstva. (Klemenčič, 1991, str. 115) Na Goričkem je
število prebivalstva močno naraščalo v 2. polovici 19. stoletja. Višek je doseglo ob popisu leta
1900 v severovzhodnem in jugovzhodnem delu Goričkega in ob popisu leta 1910 v zahodnem
in osrednjem delu Goričkega. Vzrok temu je bila visoka rodnost, ki je bila na Goričkem v
obdobju med letoma 1881 in 1891 v povprečju večja od 41‰. Od prvega popisa prebivalstva
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do leta 1910, ko je število prebivalstva na Goričkem doseglo svoj višek, se je število
prebivalstva povečalo za 1/3. Gostota poselitve je bila leta 1910 77 ljudi/ km2. (Slovenija,
pokrajine in ljudje, 1998, str. 552) 20. stoletje je na Goričkem zaznamovalo padanje števila
prebivalstva, ki je potekalo najhitreje in najintenzivneje v vzhodnem delu Goričkega ob meji z
Madžarsko, po letu 1961 (leta 1963 ukinejo železniško progo Murska Sobota - Hodoš) pa tudi
v srednjem delu Goričkega, nekoliko počasneje pa na zahodu, ob meji z Avstrijo.
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 28) V prvi polovici 20. stoletja je
prebivalstvo upadalo počasneje kot v drugi. (Sraka et al., 1997, str. 11 - 15) Po 1. svetovni
vojni, s priključitvijo Prekmurja k Kraljevini SHS, so nazadovanje prebivalstva na Goričkem
povzročile prekinjene prometne povezave med Kraljevino SHS in Madžarsko in neugodne
gospodarske razmere, po 2. pa zaprta madžarska meja. Priključitev k Jugoslaviji je Prekmurje
z Goričkim odtrgala od zaledja, s katerim je bilo gospodarsko povezano več tisoč let. Med
letoma 1910 in 1931 se je število prebivalstva zmanjšalo za slabo desetino, med letoma 1931
in 1961 za osmino, med letoma 1961 in 1991 pa kar za četrtino. (Slovenija, pokrajine in
ljudje, 1998, str. 552) Prvi očitnejši padec števila prebivalstva je opazen po letu 1953. V
drugi polovici 20. stoletja je število prebivalstva naraščalo le v nekaterih večjih lokalnih
središčih in naseljih, ki so bližje Murski Soboti oz. v krajih zaposlitve v nekmečkih
dejavnostih, v vseh ostalih naseljih se je bistveno zmanjšalo. (Sraka et al., 1997, str. 11 - 15)
Goričko je leta 1991 izkazovalo stopnjo rodnosti malo nad 11‰, najmanjšo jugovzhodni in
osrednji del Goričkega. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 552)
Goričko kot demografsko ogroženo območje
Zgoraj navedeni podatki o prebivalstvu uvrščajo Goričko med območja depopulacije in
praznjenja. Goričko predstavlja v severovzhodni Sloveniji večji teritorij konstantnega
nazadovanja prebivalstva in praznjenja. (Klemenčič, 1973, str. 187) Intenzivno se
demografsko prazni:
• celotno vzhodno in severovzhodno Goričko, in sicer obmejni pas občin Moravske
Toplice, Hodoš, Šalovci in Gornji Petrovci;
• večji del občin Kuzma in Puconci v osrednjem delu Goričkega,
• posamezna naselja v občinah Rogašovci in Cankova v zahodnem delu Goričkega.
(Sraka et al., 1997, str. 11 - 15)
Ker je bil koncept policentričnega razvoja iz sedemdesetih let 20. stoletja usmerjen le na
ravninski svet Prekmurja, je območje Goričkega, predvsem obmejna območja zajel proces
močne depopulacije, ki ga še stopnjujeta razseljevanje prebivalstva in razpad kulturne
pokrajine. Kljub razširitvi industrijskih obratov v posamezne kraje na Goričkem je bilo med
letoma 1981 in 1991 še vedno 46 % poselitvenega prostora in 28 % prebivalcev na obmejnih
območjih, kjer so bili prisotni vsi znaki depopulacije: zmanjšanje števila prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj (na račun nizke stopnje rodnosti in odseljevanja), zmanjšanje
gostote poselitve, staranje prebivalstva ter razkroj kulturne pokrajine. Zaradi staranja
prebivalstva se zmanjšuje delež obdelovalnih površin, obdeluje se samo še zemlja v
neposredni bližini vasi. Območja v obmejnem predelu Goričkega z vidno koncentracijo
prebivalstva in ugodnimi demografskimi kazalci, v glavnem večja lokalna središča, so
zavzemala 26 % poselitvenega prostora. Na njem pa je med letoma 1981 in 1991 živelo 53 %
prebivalstva obmejnega območja. Prehodno območje, kjer se še niso uveljavile tendence
koncentracije ali praznjenja, je zavzemalo 29 % obmejnega Goričkega, na njem pa je živelo
19,5 % prebivalstva. Velike razlike so vidne tudi v poselitvi obmejnega predela ob avstrijskoslovenski državni meji in ob madžarsko-slovenski državni meji. »Ob madžarski meji sodi
zaradi zaprtosti madžarske meje v območja praznjenja s tendencami razkroja pokrajine kar
dobra polovica vsega obmejnega ozemlja, na katerem živi skoraj slaba 1/3 vsega obmejnega
32

prebivalstva tega območja. Nasproti temu spada ob avstrijski meji, ki je bila Goričancem v
tem predelu odprta že v šestdesetih letih 20. stoletja, v to kategorijo le dobrih 12 % vsega
obmejnega ozemlja, na katerem živi približno 9 % obmejnega prebivalstva.« (Klemenčič,
1991, str. 116 - 118)
Povprečna gostota poselitve je leta 1991 znašala 47 ljudi/ km2. (Slovenija, pokrajine in ljudje,
1998, str. 551) Glede na nizko stopnjo gospodarske razvitosti Goričkega je gostota
prebivalstva sorazmerno visoka, predvsem na območjih praznjenja. Med posameznimi deli
Goričkega obstajajo razlike. Na območjih praznjenja z sorazmerno visokim deležem
kmečkega prebivalstva je leta 1987 gostota poselitve znašala okrog 50 prebivalcev/km2, na
območju mlajše urbanizacije (po letu 1975 industrializirani večji kraji na Goričkem) okrog
105 prebivalcev/km2, ob avstrijski meji okrog 85 prebivalcev/km2 in ob madžarski okrog 66
prebivalcev/km2. (Klemenčič, 1991, str. 118)
Dejavniki, ki so vplivali na razvoj prebivalstva na Goričkem
Na razvoj goričkega prebivalstva so vplivale upravne in družbenogospodarske spremembe ter
naravno okolje. Goričko velja že od nekdaj za gospodarsko zaostalo območje. Ležeče v
perifernem delu gospodarsko zaostale in prometno slabo povezane ogrske polovice AvstroOgrske, je vse do konca prve svetovne vojne živelo pretežno od kmetijstva. Med letoma 1869
in 1900 je prebivalstvo močno naraščalo na račun visoke natalitete, značilne predvsem za
prebivalstvo rimskokatoliške vere, ki je povzročila agrarno prenaseljenost. Goričanci so se
takrat delno preživljali s sezonskim delom na madžarskih veleposestvih, ker agrarna Ogrska
ni nudila zaposlitve v industriji, prebivalci zahodnega Goričkega pa tudi v industrializirani
avstrijski Štajerski oz. sosednji Avstriji. Sezonsko delo na Madžarskem je preprečilo trajno
izseljevanje Goričancev, saj so madžarska veleposestva zaposlovala delovno silo samo čez
poletje, tako da so se delavci pozimi vračali domov. Presežek prebivalstva se do konca 19.
stoletja v glavnem ni trajno izseljeval, zemljiška posest pa se je zaradi ogrskega dednega
prava naprej intenzivno drobila. Razdrobljena zemljiška posest je silila prebivalstvo na
Goričkem k iskanju eksistence z različnimi oblikami selitev. Nezmožnost preživetja na zemlji
je mlade Goričance tik pred prvo svetovno vojno predvsem pa po njej, ko se je Goričko s
Prekmurjem priključilo h Kraljevini SHS, gnala na sezonsko delo v tujino, najprej v Ameriko,
pozneje pa v Argentino, Francijo in Nemčijo ter v Vojvodino in Slavonijo. Prvi začetki
začasnega ali trajnega izseljevanja so se pojavili že leta 1890, vendar do začetka 20. stoletja
niso bili izraziti. Goričko se je začelo še hitreje prazniti po 2. svetovni vojni, ko sta poleg
tujine (Avstralija, Kanada, Nemčija, Francija) alternativo predstavljali še novi industrijski
središči v Prekmurju, Murska Sobota in Lendava. Velik del delovne sile, ki si je po 2.
svetovni vojni iskala zaslužka v Zahodni Evropi, je ostal v teh državah nekaj let in se šele
nato za stalno vrnil domov, veliko pa se jih je kot izseljencev za stalno naselilo v Zahodni
Evropi. (Volf, 1988, str. 9 - 11; Klemenčič, 1991, str. 110 - 111)
Industrializacija, urbanizacija in razvoj Murske Sobote kot regionalnega središča so povzročili
močan val preseljevanja prebivalcev z Goričkega v Mursko Soboto in v bližnja naselja. (Sraka
et al., 1997, str. 16 - 17) Po odprtju meje z Avstrijo leta 1960 (na 28 km dolgi avstrijskojugoslovanski meji do leta 1990 odprtih 8 mejnih prehodov) se je Goričancem zahodno od
železniške proge Hodoš - Murska Sobota ponudila možnost občasnega zaposlovanja v
primarnih ali sekundarnih dejavnostih onstran meje, medtem ko je za prebivalstvo na vzhodu
Goričkega ostala meja z Madžarsko od leta 1948 do začetka devetdesetih let 20. stoletja v
glavnem zaprta (na 88 km dolgi madžarsko-jugoslovanski meji od sedendesetih let 20. stoletja
naprej le 2 mejna prehoda, za predel Goričkega pomemben le mejni prehod Hodoš). (Olas,
1973, 52 - 57; Klemenčič, 1991, str. 110 - 111) Posledice tega so velike razlike v poseljenosti
Goričkega ob madžarski in avstrijski meji. Za prebivalstvo ob avstrijski meji je značilna večja
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poselitvena stabilnost prebivalstva in relativno izboljšanje socialnega položaja, ki so ju
omogočila krajša sezonska dela na Štajerskem ali južnem Gradiščanskem, dnevno potovanje
na delo preko meje in migracijski tokovi sezonskih ali celoletnih delavcev ob koncu tedna.
Velik del obmejnega območja na vzhodu pa je zaradi zaprtosti madžarske meje postal izrazito
depopulacijsko in poselitveno labilno območje. (Klemenčič, 1991, str. 110 - 111)
Čeprav se je po industrializaciji Murske Sobote odtok delovne sile iz Goričkega v tujino
zmanjšal, se je v začetku sedemdesetih in osemdesetih let za začasno delo v evropskih
državah, predvsem v notranjosti Avstrije in v Nemčiji, odločilo kar nekaj Goričancev.
(Klemenčič, 1991, str. 110-111) Gre za sezonce, ki se vračajo in tako prinašajo socialnokulturne vplive v to pokrajino. (Sraka et al., 1997, str. 64)
Po letu 1971, ko je bil sprejet zakon o pospeševanju gospodarskega razvoja manj razvitih
območij Slovenije, je prišlo do širjenja industrije na agrarno podeželje in razvoja
infrastrukture, ki sta nekoliko zaustavila proces depopulacije in z njim povezan razpad
kulturne pokrajine na tem perifernem območju, čeprav so obmejna območja Goričkega še
naprej ostala nerazvita. Industrija se je razvijala v večjih krajevnih središčih, današnjih
občinskih središčih, ki so povzročila preseljevanje prebivalstva znotraj Goričkega. (Drole et.
all, 1988, str. 60; Olas, 1973, 52 - 57; Sraka et al., 1997, str. 16 - 17) Zaradi večanja števila in
disperzije števila krajev z industrijo je hitro naraščalo tudi število v industriji zaposlenega
prebivalstva (deagrarizacija), oblikovala so se gravitacijska zaledja dnevne migracije delovne
sile.
Industrializacija Prekmurja od sedemdesetih let naprej je imela za posledico razkroj agrarne
strukture prebivalstva na Goričkem oz. deagrarizacijo. To se je najbolj pokazalo v staranju in
mehaničnem gibanju prebivalstva ter v preoblikovanju strukture čistih kmečkih gospodarstev
v strukturo polkmečkih in nekmečkih gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom2.
Gospodinjstva na Goričkem so bila v devetdesetih letih 20. stoletja še vedno povezana z
obdelavo zemlje, deloma tako, da je ostal eden od zakoncev doma na kmetiji, eden pa se je
zaposlil v ostalih panogah gospodarske dejavnosti. Gre v glavnem za gospodinjstva, kjer je
starejša generacija (stara nad 50 let) ostala zaposlena na kmetiji, mlajša pa se je zaposlila
izven kmetijstva. Na perifernih in obmejnih območjih, razen na območju Kuzme in Cankove,
so prevladovala gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom, kjer so se vsi člani gospodinjstva
ukvarjali s kmetijstvom. Obmejna območja Goričkega so v devetdesetih letih kljub močnemu
nazadovanju deleža kmečkega prebivalstva med letoma 1961 in 1991 (ob popisu leta 1961 82
% kmečkega prebivalstva) imela še vedno nekaj čez 40 % kmečkega prebivalstva, med katero
štejemo vse, ki so v času popisa leta 1991 opravljali poklic kmetovalca, ribiča ali lovca in tiste
vzdrževane osebe, ki jih vzdržujejo tiste osebe, ki opravljajo ta poklic. Upadanje števila in
deleža kmečkega prebivalstva je povzročilo zmanjšanje števila in deleža aktivnega
prebivalstva, saj neagrarne dejavnosti ne nudijo zadostne zaposlitve, ter povečanje deleža
zaposlenih v sekundarnih, terciarnih in kvartarnih dejavnostih. (Klemenčič, 1991, str. 113 114)
Značilnosti goričkega prebivalstva
K povečanju deleža zaposlenih v sekundarnih, terciarnih in kvartarnih dejavnostih med
letoma 1961 in 1981 je prispeval tudi proces modernizacije šolstva po drugi svetovni vojni, ki
je v celotnem Prekmurju nekoliko izboljšal izobrazbeno strukturo in najbolj zmanjšal delež
prevladujočih starejših od 15 let, ki nimajo nobene šolske izobrazbe ali le dokončano osnovno
šolo, in hkrati povečal delež prebivalcev, ki imajo dokončano osnovno, poklicno, srednjo,
višjo ali visoko šolo. (Klemenčič, 1991, str. 113 - 114) Kljub izboljšanju izobrazbene sestave
2

Kmečko gospodarstvo ima tisto gospodinjstvo, ki ima najmanj 10 arov obdelovalnih zemljišč ali manj kot 10
arov zemljišč, vendar ima najmanj kravo in tele ali kravo in dve odrasli drobnici ali pet odraslih ovac ali tri
odrasle prašiče …(Sraka et al., 1997, str. 64)
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naj bi ob popisu leta 1991 le slaba tretjina prebivalcev goričkih občin imela več kot
dokončano osnovno šolo. Izobrazbena struktura Goričkega je torej slaba. (Sraka et al., 1997,
str. 27)
Zadnja desetletja kažejo velike spremembe v starostni strukturi prebivalstva. Glavna
značilnost teh sprememb je opazno močno staranje in hkrati zmanjšanje števila prebivalstva,
kar je posledica podaljševanja življenjske dobe in zmanjševanja števila rojstev otrok.
Zmanjšuje se število šoloobveznih in predšolskih otrok, mlajših od 14 let in povečuje število
prebivalcev, starejših od 65 let. (Sraka et al., 1997, str. 15; Marčič, 1988, str. 12 - 13) Delež
predšolskih in šoloobveznih otrok v jugovzhodnem delu Goričkega je leta 1991 znašal 14,7
%, v severovzhodnem in osrednjem okrog 16% in najvišji v zahodnem delu Goričkega (18,9
%). Delež nad 65 let starega prebivalstva se giblje v osrednjem in severovzhodnem delu
Goričkega okrog 17 %, največji je v jugovzhodnem delu Goričkega (22,9 %), najmanjši pa ob
avstrijsko-slovenski meji (15,3 %). Povečuje se tudi povprečna starost prebivalcev Goričkega.
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 28) O slabi starostni strukturi
prebivalstva priča tudi indeks staranja, ki naj bi znašal na zahodnem Goričkem 59, na vzhodu
pa celo 81. (Sraka et al., 1997, str. 88)
Območje Krajinskega parka Goričko je narodnostno mešano območje z madžarskim
prebivalstvom. V občinah Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice in Dobrovnik živi znaten del
madžarske manjšine, medtem ko so ostale občine Krajinskega parka Goričko glede
narodnostne strukture homogene, saj v njih prevladujejo Slovenci, ki v neuradnih in
poluradnih govornih položajih uporabljajo v glavnem goričko prekmursko narečje, v uradnih
pa slovenski jezik. (Sraka et al., 1997, str. 15 - 62; Marčič, 1988, str. 12 - 13) Madžari živijo v
naslednjih vaseh: Motvarjevci, Pordašinci, Čikečka vas, Prosenjakovci, Berkovci, Ivanjševci,
Lončarovci, Središče, Domanjševci, Krplivnik, Hodoš in Dobrovnik. (Sraka et al., 1997, str.
62) Madžari imajo na tem območju z zakonom določen poseben status, ki jim omogoča
ohranjanje identitete (izobraževanje, raba manjšinskih jezikov, politične, gospodarske in
kulturne ustanove, zagotovljen stik z matičnim narodom). (Zorn, 1999, str. 26 - 28;
Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 156) Za narodnostno mešano območje je značilno
uveljavljanje funkcionalne dvojezičnosti pri Slovencih in Madžarih. Oba jezika se vedno bolj
uveljavljata v vseh oblikah dnevnega življenja, tako na delu, kot v šoli, trgovini, upravi, tisku,
radiu, … (Marčič, 1988, str. 14) Model dvojezičnega šolstva je bil uveden leta 1959, njegovo
bistvo pa je izmenjajoča se uporaba obeh jezikov pri vseh urah pouka. Dvojezičnost je 2 leti
pozneje bila uvedena tudi v vrtce. Dvojezično šolstvo je preprečilo poslovenjenje Madžarov
in dvignilo izobrazbeno raven tega prebivalstva. (Zorn, 1999, str. 26 - 28) Narodnostno
mešana naselja imajo obrobno lego, tako da je to območje v gospodarskem in družbenem
pogledu manj razvito. Za to območje je značilno praznjenje naselij, kar je posledica slabih
naravnih razmer, obrobne lege in zaostanka v družbenem in gospodarskem pogledu. Za
Madžare je značilen nizek naravni prirastek, nižji od naravnega prirastka Slovencev, zato
Madžari številčno stagnirajo in izkazujejo velik odstotek prebivalstva, starejšega od 60 let.
Več kot polovica jih živi v narodnostno mešanih zakonih. (Marčič, 1988, str. 12 - 13;
Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 156 )
V goričkih krajih Ocinje, Kramarovci in Fikšinci ob avstrijski meji je v času pred 2. svetovno
vojno še živela nemška manjšina, ki je bila nasilno izseljena po vojni. (Klemenčič, 1991, str.
119) Na to območje so se priselili Slovenci iz Prekmurja, Koroške in Bele Krajine. (Sraka et
al.-Priloga 13, 1997, str. 15)
Na Goričkem živijo tudi Romi, avtohtona etnična skupina. (Klemenčič, 1991, str. 191)
Romska naselja najdemo ob vaseh Sotina, Ropoča, Pertoča, Kuštanovci, Dolina, Motovilci,
Dolič, Šalovci, Gornji Črnci in v Vadarcih. Romske družine pa živijo še v Domajincih,
Kraščih, Žitkovcih, Ženavljah, Kuzmi, Gornjih Slavečih, Andrejcih, Fokovcih, Tešanovcih,
Prosenjakovcih, Puconcih, Ocinju, Rogaševcih, Kramarovcih, Serdici, Vaneči ter na Suhem
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vrhu, Cankovi in Hodošu. Na Goričkem najdemo v glavnem manjše romske zaselke, v
katerih se življenje izboljšuje počasneje, ker so oddaljeni od večjih središč ali imajo le starejše
prebivalce. (Sraka et al.-Priloga 13, 1997, str. 1 - 15; Štrukelj, 2004, str. 307) Za romska
naselja na Goričkem je značilen zaprti (skriti) tip poselitve. Na Goričkem so romska naselja
namreč odmaknjena od jedrnih naselij preostalega prebivalstva, hkrati pa so obdana z gozdom
oz. ležijo ob robu gozda. Razmeščena so po gozdnatih slemenih ali v ozkih gozdnatih dolinah
navadno ob potoku. Največje število romskih naselij je na zahodnem Goričkem. (Josipovič in
Repolusk, 2003, str. 142 - 147) Predniki Romov so prišli v Prekmurje iz Madžarske in
Gradiščanske. Verjetno so se tu pojavili že ob koncu 14. stoletja, saj so bili Romi takrat
prisotni v komitatu Somogoy na Madžarskem. V času Marije Terezije so Romi prihajali tudi
iz sosednje Avstrije in so se naselili ob severni meji. Romi so se redno naseljevali šele v 19.
stoletju, prej pa so živeli nomadsko življenje. V Prekmurju so že dlje časa naseljeni, zato so
odnosi med njimi in domačini strpnejši. Položaj romske etnične skupnosti v Sloveniji ureja
65. člen Ustave RS. Romska skupnost ima v Republiki Sloveniji priznan status posebne
etnične skupnosti, ki ima posebne etnične značilnosti. Romi v medsebojnem sporazumevanju
uporabljajo romščino, v uradnih govornih položajih pa slovenščino. (Sraka et al., 1997, str.
62) Gre za etnično skupino brez izobrazbe ali je ta nizka, ki je večinoma nezaposlena in se
sooča z velikimi težavami na področju bivanjskih/stanovanjskih razmer, čeprav Romi v
Prekmurju živijo v bistveno boljših razmerah kot Romi v preostalem delu Slovenije. Romi
živijo v slabih socialnih in zdravstvenih razmerah. Med njimi prevladuje mlada populacija,
čeprav tudi pri njih nataliteta upada in se število družin z večjim številom otrok zmanjšuje,
izkazujejo pa tudi relativno nizek odstotek starejših, starih nad 65 let. Politično nastopajo
preko Zveze Romov Slovenije, ki je sogovornik državnih organov. (Štrukelj, 2004, str. 36 46; Medmrežje 7)
V osrednjem delu Goričkega, v občinah Gornji Petrovci in Puconci, se je ob popisu leta 1991
večina prebivalcev opredelila za protestantsko vero, v občinah Hodoš, Šalovci, Moravske
Toplice prevladujejo prebivalci rimskokatoliške izpovedi, prav tako se je v občinah
zahodnega Goričkega, v občinah Cankova, Kuzma, Rogašovci in Grad velika večina
prebivalcev opredelila za rimskokatoliško izpoved. (Sraka et al., 1997, str. 15) V občini
Kobilje prevladujejo verniki rimskokatoliške cerkve, v občini Dobrovnik pa protestanti.
(Veršič, 2001, str. 13) Na Goričkem se je v 1. polovici 16. stoletja razvilo protestantsko
gibanje, znotraj katerega je že na začetku prišlo do polarizacije med pripadniki augsburške
veroizpovedi in kalvinci. V Motvarjevcih so še ostanki edine kalvinske skupnosti na
Goričkem, medtem ko so pripadniki augsburške veroizpovedi raztreseni po celem Goričkem.
Pri evangeličanskem bogoslužju in evangeličanskih publikacijah se deloma uporablja goričko
prekmursko narečje, deloma slovenski jezik. (Sraka et al., 1997, str. 62 - 63) Vera je
protestantom narekovala, da se bolj zmerno množijo, zato je bil naravni prirastek pri njih
vedno manjši kot pri katolikih. To je vplivalo na manjšo razdrobljenost posesti pri
evangeličanih, ki so imeli vedno večje kmetije in delno na manjšo gostoto prebivalstva na
vzhodu Goričkega, kjer evangeličani prevladujejo. Katoliške družine so bile vedno
številčnejše, zato se je zemlja vedno drobila med večje število potomcev in se tako razkosala.
(Melik, 1957, str. 170; Remih, 1988, str. 22 - 23) Zaradi emigracije slovenskega in
madžarskega prebivalstva se je na Goričkem število pripadnikov protestantske vere
zmanjšalo. (Klemenčič, 1991, str. 119)
»Ena najpomembnejših značilnosti prebivalstva Goričkega je dnevna, tedenska oz. sezonska
delovna migracija v industrijske kraje v regiji in tudi izven nje na avstrijskem Štajerskem in
Gradiščanskem.« (Sraka et al., 1997, str. 16)
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4.3.3 Naselja in potek poselitve
V osrednjem Goričkem, kjer je dolin malo in so ozke, najdemo naselja po hrbtih oz. pobočjih
v vseh legah. Na zahodu, kjer so doline prostornejše, so vasi razporejene na sušnejših
pleistocenskih terasah in položnejših pobočjih. Na vzhodu Goričkega so naselja
skoncentrirana v širokih dolinah Male in Velike Krke ter Kobiljanskega potoka, ploščati hrbti
med njimi pa ostajajo v glavnem pokriti z gozdom. Vasi ob Kobiljanskem potoku ležijo na
holocenski ravnici ob potoku, ob obeh Krkah pa na pleistocenskih terasah. (Melik, 1957, str.
171 - 172)
V vzhodnem predelu Goričkega prevladujejo strnjene obcestne vasi, v zahodnem in
osrednjem delu pa razložena naselja. (Melik, 1957, str. 172) Obcestne vasi najdemo v dolinah
ali na njihovem robu, razložena naselja z zaselki ali samotne kmetije po pobočjih in temenih
zaobljenih slemen. Na izgled kulturne pokrajine sta vplivala avstrijski in madžarski
poselitveni in arhitekturni vzorec. Vpliv madžarskega načina gradnje je prisoten v vzhodnem
in osrednjem delu Goričkega, avstrijskega pa v novejšem času predvsem v zahodnem delu
Goričkega. (Sraka et al., 1997, str. 84)
Tradicionalna panonska hiša je skorajda izginila. Pritlične stavbe z majhnimi okni, lesenim
zatrepom, grajene na vogel ali ključ in prekrite z rženo slamo, so na Goričkem redke. Strehe
prekrite z rženo slamo najdemo le še na objektih, ki so varovani kot kulturni spomenik,
čedalje bolj pa tudi na hišah, v katerih si lastniki želijo pričarati ugodje naravnega, toplega in
prijetnega doma. (Krajinski park Goričko, 2005; Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 297)
Najpogostejša gradbena materiala prekmurske hiše sta bila glina in les, dopolnjevala ju je
slama. Stene pri butanih hišah so iz gline, ki je bila nabijana med leseni opaž. (Raus at all.,
2004, str. 60) Iz blata so na Goričkem gradili tučence ali zemnice. Kmetije z gozdom so imele
lesene cimprane hiše, ki so bile grajene iz slabo nosilnih brun ali malo odpornega blata,
pomešanega z ilovico. Pozneje pa so se pojavile tudi iz opeke zidane pritlične hiše v
panonskem slogu. V slogu starih kmečkih hiš na Goričkem je leta 1970 Zdravilišče Moravske
Toplice zgradilo letoviške hiše. (Krajinski park Goričko, 2005; Krajevni leksikon Slovenije,
1980, str. 271; Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 297)
Danes prevladuje nadstropna enodružinska hiša. Novodobna arhitektura degradira krajinsko
sliko Goričkega, saj so njeni vplivi vidni v gradnji stanovanjskih hiš, kmetijskih objektov,
obrtnih in industrijskih obratov ter vikendov. (Sraka et al., 1997, str. 84) Kmečke hiše so vse
bolj podobne predmestnim. Izstopajo po nelogični višini in živih fasadah. Kmečka posestva
so zagrajena z ograjami. (Dešnik, 2005, str. 8) Krajinski park Goričko se zavzema za
ohranitev in obnovo tradicionalne arhitekture, ki sloni na naravnih materialih, npr. lesu, slami,
glini in opeki. (Rengeo-Cör, 2002)
Na izgled vasi je vplivala tudi religiozna podoba Goričkega. Večina cerkva stoji v naseljih.
Vasi imajo ločeno protestantsko in katoliško pokopališče, ki ležita večinoma med njivami.
Križev in kapelic ne najdemo v vaseh, kjer prevladuje protestantsko prebivalstvo. Križi v
vaseh s prevladujočim katoliškim prebivalstvom stojijo ob drevesih v odprtem prostoru na
razpotjih ali križiščih. (Sraka et al., 1997, str. 84)
Goričko ni nikoli imelo večjega središčnega naselja, zato to vlogo opravlja mesto Murska
Sobota, v skrajnem jugovzhodnem delu pa tudi Lendava. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje so
bili Križevci največji kraj na Goričkem s 1216 prebivalci, danes pa ta naslov pripada naselju
Grad (izvzeta sta kraja Dobrovnik in Moravske Toplice, ki delno ležita na Pomurski ravnini) z
809 prebivalci ob popisu leta 1991. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 553 - 554;
Krajinski park Goričko, 2005)
Tip poljske razdelitve na Goričkem ni enoten. Gre za mešanje grud in grud z delci, ki naj bi
nastali iz prvotnih celkov na račun množičnega drobljenja zemljiške posesti predvsem med
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letoma 1859 in 1960. Tip poljske razdelitve kaže na prevladovanje razloženih naselij na
Goričkem. V nekaterih razloženih naseljih so celki raztegnjeni v dokaj pravilne sklenjene
proge oz. progaste odprte ali polodprte celke. Izjema glede tipa poljske razdelitve je le skrajni
severozahodni del (Ocinje, Rogašovci, Kramarovci) in jugovzhodni del Goričkega
(Motvarjevci, Bukovnica, Kobilje), kjer poljska razdelitev že spominja na pravilne delce.
(Ilešič, 1960, str. 108 - 109)

4.3.4 Gospodarstvo na Goričkem
Goričko se uvršča med gospodarsko najmanj razvita območja na Slovenskem. Na začetku
devetdesetih let je v gospodarskem razvoju za ostalo Slovenijo zaostajalo za 20 let. (Bračič,
1990, str. 204) Gospodarsko rast sta v 2. polovici 20. stoletja zaznamovala industrializacija in
z njo povezana deagrarizacija, povečanje produktivnosti v kmetijstvu in razmah storitvenih
dejavnosti, predvsem gostinstva in trgovine. (Sraka et al., 1997, str. 66) Na Goričkem še
vedno poteka proces preoblikovanja klasične agrarne strukture v industrijsko oz.
postindustrijsko, zmanjšuje se delež aktivnih v kmetijstvu in industriji, raste pa delež aktivnih
v terciarnih in kvartarnih dejavnostih. (Lülik, 1998, str. 5)
Goričko je ena najbolj agrarnih pokrajin v Sloveniji. Kmetijstvo predstavlja najpomembnejšo
gospodarsko panogo, ki se ji je v sedemdesetih letih pridružila še industrija. Tretje mesto med
gospodarskimi dejavnostmi je v devetdesetih letih 20. stoletja pripadlo gostinstvu in turizmu,
sledila pa sta mu gradbeništvo in trgovina. V preteklosti so pomembno vlogo v gospodarstvu
odigrale še naslednje dejavnosti: gozdarstvo, proizvodna in storitvena obrt (mizarstvo,
kamnoseštvo, dimnikarstvo, ključavničarstvo, prevozništvo …), domača obrt in finančne ter
intelektualne storitve.
Med posameznimi deli Goričkega pa obstajajo razlike v gospodarskem razvoju. Najbolj
razvit, z relativno visokim življenjskim standardom, je zahodni del Goričkega ob meji z
Avstrijo, ki absorbira veliko znanja, izkušenj in delovne vneme tod živečih ljudi, ki svoj
zaslužek vlagajo v glavnem v dvigovanje življenjskega standarda. Zahodni del Goričkega v
dolini Ledave izkazuje tudi najboljše naravne pogoje za razvoj kmetijstva. Osrednji del je
nekoliko manj razvit, ima pa potencial v turizmu. »Najmanj razvito je območje vzhodnega
Goričkega, kjer ni možnosti za zaslužek v sosednji Madžarski in kjer je kmetovanje zaradi
slabše zemlje in divjadi otežkočeno.« (Sraka et al., 1997, str. 35 - 87)

4.3.4.1 Kmetijstvo in gozdarstvo
Agrarno Goričko nima za razvoj kmetijstva ugodnih naravnih danosti. Gričevnat svet ne
omogoča intenzivne strojne pridelave in obdelave. V ozkih dolinah je prst ilovnata in vlažna,
na slemenih pa pogosto prodnata. Hkrati je močno izprana in izpostavljena eroziji. (Zorn,
1999, str. 27) Goričko dobi povprečno okrog 800 mm padavin na leto. Kmetijsko proizvodnjo
ovira pojav toče in poletnih suš. Neugodne za gojenje kulturnih rastlin so tudi pozno
spomladanske pozebe in slana. (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 30)
Marsikateremu kmetu eksistenco ogroža divjad. Četrtina vse škode v Sloveniji, ki jo divjad
povzroči v kmetijstvu, nastane na Goričkem. Kljub ograjevanju in povečanju odstrela živali
na tem območju problema ni mogoče rešiti. (Kovač, 2003) Predvsem neugodne so razmere za
razvoj poljedelstva, nekoliko večje so možnosti za razvoj živinoreje, sadjarstva in
vinogradništva. (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996, str. 30)
Med družbenogeografskimi dejavniki je na razvoj kmetijstva neugodno vplivalo ogrsko dedno
pravo, ki določa, da se posestvo deli po enakih delih med vse dediče. Ogrsko dedno pravo je
imelo za posledico drobitev zemljiške posesti, pomešanost zemljišča in hitro rast majhnih
kmečkih gospodarstev. (Bračič, 1990, str. 197 - 200) Da bi zmanjšali zemljiško razdrobljenost
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posesti, so se kmetje ponekod na Goričkem (Čikečka vas) odločali za komasacije3, čeprav jim
niso preveč naklonjeni. (Demšar, 1990, str. 14 - 15) V najširših dolinah Krke in Ledave so
bile izvedene melioracije. (Dešnik, 2005, str. 8)
Na razvoj kmetijstva na Goričkem so vplivali še delovno migriranje, industrializacija Murske
Sobote po 2. svetovni vojni, kmetijska politika po letu 1965 in ustanovitev različnih institucij,
pomembnih za razvoj kmetijstva.
Prenaseljenost Goričkega je od prebivalstva terjala, da si je dodaten zaslužek iskalo v
sezonskem zaposlovanju ali se za stalno izselilo. Pozitivni učinki sezonskega zaposlovanja so
bili vidni tudi v kmetijstvu, saj so v tujini zaposleni zdomci prislužena denarna sredstva
vlagali v modernizacijo poljedelstva in živinoreje.
ABC Pomurka, živilsko predelovalno podjetje, in Mura, konfekcijsko podjetje, sta predvsem
po 2. svetovni vojni začeli zaposlovati del nekdanje kmečke delovne sile. Goričko je
doživljalo deagrarizacijo, čeprav je ta v Prekmurju zaostajala za slovenskim poprečjem za
okoli 20 let. Pojav deagrarizacije je nakazovala spreminjajoča se struktura kmečkih
gospodarstev. Zaradi industrializacije je namreč prišlo do preoblikovanja strukture čistih
kmečkih gospodarstev v strukturo polkmečkih in nekmečkih gospodinjstev s kmečkim
gospodarstvom. Mesna industrija in Tovarna mlečnega prahu v Murski Soboti sta začeli z
rednim odkupom mesa in mleka pospeševati živinorejo.
K izboljšanju kvalitete goveje črede je prispeval Živinorejsko veterinarski zavod Murska
Sobota, nekaj denarnih sredstev je bilo iz sklada za hitrejši razvoj manj razvitih območij v
Sloveniji namenjenih tudi kmetijstvu. (Bračič, 1990, str. 197 - 204)
Večina zemlje je na Goričkem v času socializma ostala v rokah zasebnikov, državne posesti,
predvsem poljedelske površine, najdemo le na območju katastrskih občin Motvarjevci,
Prosenjakovci, Moravske Toplice, Grad, Hodoš, Ocinje, Kramarovci, Topolovci in
Domajinci. (Sraka et al., 1997, str. 43)
Bližina Avstrije je malim in srednje velikim kmetijam na Goričkem že v 19. stoletju
omogočila prvi korak usmerjanja v tržno živinorejo. Tam so poleg živine prodajali tudi
določene poljščine, sadje in vino. (Olas in Kert, 1990, str. 229) Kmetje, ki so bili sezonsko
zaposleni na madžarskih veleposestvih, so prinašali domov donosnejša semena pšenice.
(Blaževič, 1990, str. 8) Z vključitvijo Goričkega v Kraljevino SHS je trend razvoja zaustavila
relativno zaprta meja z Avstrijo in Madžarsko ter prerezane prometne žile, ki so povezovale
Goričko s takratnim gospodarskim zaledjem. Novonastala državna meja po prvi svetovni
vojni je močno prizadela razvoj kmetijstva in še dodatno stopnjevala zaostanek te regije v
gospodarskem razvoju. (Olas in Kert, 1990, str. 229)
Prekmursko kmetijstvo je bilo do leta 1965 ekstenzivno, polikulturno, samooskrbno in
tehnološko zaostalo. Kmetje so obdelovali zemljo s pomočjo konj, manjši s kravami, bajtarji
pa tudi ročno z motikami. Manjše poljedelske stroje (okopovalnike, sejalnike) so imeli le večji
kmetje. Žita so kosili s kosami, le redki s kosilnimi stroji. Traktorjev to območje do takrat ni
poznalo. Mineralna gnojila so uporabljali le posamezniki. Kmetje niso sejali bogatorodne
pšenice in hibridne koruze. (Bračič, 1990, str. 197 - 200)
Razmere v kmetijstvu so se močno spremenile po letu 1965. (Bračič, 1990, str. 197 - 200)
Poskusi intenziviranja kmetijstva so se pojavili na manjših območjih Goričkega. (Gulič, 1995,
str. 406) Povečala se je uporaba mineralnih gnojil, ki so jih kmetje z namenom, da bi povečali
hektarske donose, pogosto uporabljali tudi napačno. Število traktorjev, skladno z njimi pa tudi
število priključnih strojev, se je močno povečalo, čeprav večina traktorjev ni racionalno
izkoriščena. Pri žetvi se uporabljajo kombajni. Gojiti so začeli donosnejše vrste pšenice in
koruze. (Bračič, 1990, str. 197 - 200) »Po opremljenosti s kmetijsko mehanizacijo je bilo
3

Upravno-ekonomski ukrep, s katerim se zemljišča v lastnini oz. uporabi zložijo v zemljiški komasacijski sklad
in ponovno razdelijo med iste lastnike oz. uporabnike tako, da je čimbolj zadovoljeno namenu in ciljem zaradi
katerih se je komasacija izvedla. (Demšar, 1990, str. 14-15)
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Goričko v devetdesetih letih 20. stoletja, glede na velikost kmetij, nadpovprečno opremljeno s
traktorji in priključki, čeprav so ti pogosto bolj ali manj dotrajani oz. zastareli. Manjkale so
tudi specializirane mehanizacije za trajne nasade, zato so se sistemi sajenja prilagajali
obstoječi poljedelski mehanizaciji ali pa se lastniki zemljišč na bolj strmih terenih niso
odločali za tovrstno proizvodnjo.« Na območju občin Goričkega so delovali
strojni krožki, ki naj bi prispevali k izboljšanju ekonomičnosti kmetijske pridelave, čeprav
niso odigravali svoje vloge. (Sraka et al., 1997, str. 41; Lülik, 1998, str. 14)
Živinoreja je že nekdaj in še danes predstavlja glavno kmetijsko dejavnost na Goričkem,
razvito je tudi poljedelstvo. (Sraka et al., 1997, str. 41) Živinoreja je bila v preteklosti slabo
razvita in samooskrbno usmerjena. Krave so imeli za mleko, manjši kmetje pa tudi za prevoz
in oranje. Prašiče so redili za domači zakol. Za trg so redili predvsem teleta in vole. S
splošnim napredkom je po drugi svetovni vojni raslo število živine, hitro in močno se je
zmanjšalo le število konj in ovac. Po odpravi obveznih odkupov goveda in selekciji goveje
črede (odločitev za kvalitetnejšo svetlo lisasto pasmo goveda) so se razmere v živinoreji
začele izboljševati. Zaradi drobljenja zemljiške posesti in z njo povezano stalno rastjo števila
gospodarstev se je število govedi in prašičev močno povečalo. Razvoj živinoreje, predvsem
govedoreje in prašičereje, so spodbujale ugodne cene na trgu, razvoj živilsko predelovalne
industrije v Murski Soboti in razcvet trgovin z živili. Na račun povečanja števila
gospodinjstev se je povečalo tudi število perutnine (piščanci in jajca se porabijo doma),
čeprav je bilo pravih tržnih proizvajalcev malo. (Bračič, 1990, str. 197 - 204) Za prodajo na
trgu so namenjeni predvsem izdelki mesne in mlečne živinoreje (govedo, prašiči, mleko).
(Olas, 1973, str. 52)
V devetdesetih letih je bila na Goričkem najbolj razširjena govedoreja, čeprav se od leta 1984
kažejo izraziti trendi zmanjšanja staleža živine. Le osem živinorejcev je imelo več kot 15 krav
na gospodarstvo. »Večji govedorejski objekti so v naslednjih katastrskih občinah: Gerlinci,
Nuskova, Fikšinci, Gornji Slaveči, Križevci, Stanjevci, Peskovci, Kukeč, Košarovci, Hodoš,
Ratkovci, Selo, Andrejci, Moravske Toplice, Tešanovci in v Vučji Gomili.« Pomemben vir
dohodka je za govedorejce poleg prodaje mesa prodaja mleka, čeprav se zmanjšuje število
krav.
Geografska lega in pedoklimatski pogoji so ugodnejši za rejo govedi kot za prašičerejo, ki je
tradicionalno razvita na zahodnem delu Goričkega. »Prašičerejsko proizvodnjo v občinah
Goričkega lahko ločimo v štiri oblike:
• intenzivno rejo prašičev, ki je razvita na zahodnem delu Goričkega in kjer so tudi
možnosti, da ta proizvodnja postane dohodkovno zanimiva;
• tradicionalno rejo prašičev, kjer ljudje prašiče redijo zgolj za lastne potrebe in nekaj
malega tržnih viškov, predvsem za zakol za sorodnike in prijatelje v Sloveniji;
• rejo prašičev kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Tako pridelani prašiči se prodajo kot
tržni viški ali se predelajo in se v obliki tradicionalnih izdelkov (npr. »prekajene
šunke«) prodajajo na kmetiji;
• prirejo pujskov v rejskih središčih. Leta 1996 so delovala 4 rejska središča in sicer v
katastrskih občinah Nuskova, Pečarovci, Vaneča in Filovci s skupaj 139 plemenskimi
svinjami in 8 plemenskimi merjasci.«
Reja drobnice je v devetdesetih letih predstavljala eno od alternativnih možnosti za
dopolnilno dejavnost na goričkih kmetijah. Podatki iz devetdesetih let kažejo na povečanje
staleža drobnice v občinah Goričkega. Reja drobnice je usmerjena v glavnem v prirejo mesa,
organiziran odkup pa zaradi premajhne ponudbe še ni organiziran. (Sraka et al, 1997, str. 37 42)
Pretekla leta so zaznamovale velike spremembe površin po zemljiških kategorijah. Prišlo je
do povečanja površin sadovnjakov, nerodovitnega zemljišča in gozdnih površin ob hkratnem
zmanjšanju površin njiv in vrtov, travnikov in pašnikov. (Sraka et al, 1997, str. 42) V obdobju
40

1895 - 1960 je prišlo do prekvalifikacije dela pašnikov v travnike. (Bračič, 1990, str. 198) Do
zmanjšanja površin njiv in vrtov je prišlo zaradi spremembe le teh v sadovnjake ali travnike in
delno zaradi pozidave kmetijskih zemljišč. Površine travnikov so se zmanjšale na račun
sadovnjakov, gozdnih zemljišč in melioracij v osemdesetih letih. Na osrednjem in vzhodnem
Goričkem, kjer se letno opusti obdelava cca 3 % površin, je največ gozdnih zemljišč v
naraščanju. (Sraka et al, 1997, str. 37 - 42) Vinogradi, ki na Goričkem zavzemajo le 1 % vseh
površin, so bili deležni posebnega razvoja, zato o tem več v nadaljevanju. V devetdesetih letih
20. stoletja so njive obsegale dobro 1/3 površin na Goričkem, gozd skoraj 2/5 (po drugih
podatkih dobro 1/3), travniki 16 %, sadovnjaki 4 % in vinogradi komaj 1 % površin
Goričkega. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 554)
V 20. stoletju, predvsem med letoma 1956 in 1985, je prišlo do velikih sprememb pri gojenju
posameznih kulturnih rastlin, ki kažejo na usmeritev kmetijstva v živinorejo. Najmanjših
sprememb je bila med žiti deležna pšenica. »Pšenica je bila kljub manjšim povprečnim
površinam in neekonomični pridelavi na Goričkem, v miselnosti ljudi še vedno »socialna
poljščina«, saj so se tudi manjše količine tržnih viškov pojavljale v organiziranem odkupu.
(Sraka et al, 1997, str. 42) Pridelava rži je močno nazadovala. Močno so se povečale površine,
zasajene s koruzo. Oves, s katerim so krmili konje, se je umaknil ječmenu. Opazno je bilo
zmanjšanje površin krompirja in črne detelje, na pomenu sta pridobili silažna koruza in
sladkorna pesa. (Bračič, 1990 str. 199-205) V osemdesetih letih se je na njivah začela
pojavljati do takrat dokaj nepoznana sladkorna pesa, ki je začela zavzemati vedno večje
površine njiv. Ugodne cene sladkorne pese na trgu in bližina Tovarne sladkorja v Ormožu so
pospeševale njeno gojenje. (Lülik, 1998, str. 14 - 15) Soržica, ajda, proso ter strniščna repa so
skoraj povsem izginile z goričkih njiv. Pri vseh gojenih kulturah so se zaradi boljšega semena,
večje uporabe mineralnih gnojil in boljše obdelave povečali hektarski donosi. Z uvajanjem
bogatorodne pšenice in hibridne koruze (nekje v šestdesetih letih) so se hektarski donosi obeh
močno povečali. (Bračič, 1990 str. 199 - 205) Med kmetijskimi kulturami so bile v
devetdesetih letih med kulturnimi rastlinami približno enako zastopane žitarice (pšenica,
ječmen, …) in koruza, delež krompirja je bil v upadanju, povečeval pa se je delež površin, na
katerih se je pridelovala sladkorna pesa. (Sraka et al, 1997, str. 42) Velik delež njiv se nahaja
na dvignjenih nezamočvirjenih delih, opazno je tudi zmanjšanje deleža njiv z oddaljenostjo od
vasi. (Remih, 1988, str. 23)
Pridelava vrtnin je na Goričkem namenjena za samooskrbo. Zelenjava se prideluje na
prostem na gredah, vrtovih, obronkih njiv, sadovnjakov in vinogradov. V osemdesetih letih je
bila na Goričkem razširjena pridelava zelenjave za predelovalno industrijo (kumare za
vlaganje, zelje, hren, korenček, rdeča pesa, feferoni), ki je v devetdesetih letih zaradi slabe
organiziranosti zadrug zamrla. Tržne pridelave zelenjave je na Goričkem zelo malo, čeprav se
v zadnjih letih spet oživlja pridelava sveže paprike, solate, radiča, solatnih kumar. (Sraka et al,
1997, str. 44)
Pri sadovnjakih gre skoraj izključno za stare kmečke nasade okrog domačij, ki rodijo
občasno, pridelek je nekvaliteten, medtem ko sodobno urejeni družbeni sadovnjaki na
Goričkem dajejo nekajkrat večje hektarske donose. (Bračič, 1990, str. 201) Sadovnjaki se
razprostirajo na terasah in položnih delih pobočij, med drevesnimi vrstami prevladujejo
jablane, slive in breskve. (Remih, 1988, str. 24) Poleg njih na Goričkem gojijo še višnje,
hruške, leske, ribez, maline, v plastenjakih pa tudi jagode. »Intenzivnih plantažnih
sadovnjakov je 84,5 ha in v njih prevladujejo jablane. Največ jih je bilo zasajenih v letih 1987
- 1989, na območju občin Puconci, Cankova in Moravske Toplice. V privatnem sektorju je
39,5 ha površin sadovnjakov.« (Sraka et al, 1997, str. 42 - 94) V sredini devetdesetih let 20.
stoletja naj bi bile razmere v sadjarstvu predvsem zaradi razpada sistema ABC Pomurka, ki je
bil nosilec razvoja sadjarstva na Goričkem, dokaj slabe. Neugodno vpliva na sadjarstvo pojav
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toče, obramba proti njej je eden glavnih problemov sadjarstva na Goričkem. Večina nasadov
je tehnološko zastarelih in ne dajejo dovolj visokih pridelkov. (Lülik, 1998, str. 15)
Sveže sadje, namenjeno prodaji na trgu, se hrani v hladilnicah. Večji sadjarji imajo lastne
hladilnice. V Puconcih je zgrajena skupna hladilnica za sadjarje Goričkega, iz katere se
prodaja prvovrstno sadje z Goričkega pod blagovno znamko »Gorički sad« na domači in tuji
trg. Nekaj sadja se tudi industrijsko predela. Del sadja se posuši v sušilnicah in proda kot suho
sadje. Prodaja suhega sadja je postala pomembna dopolnilna dejavnost na kmetijah. Iz jabolk
v kisarni pridobivajo jabolčni kis, razširjena je žganjekuha. (Sraka et al, 1997, str. 94; Novak,
2001, str. 110)
Goričko spada v vinorodni okoliš Prekmurskih goric. (Lülik, 1998, str. 15) Začetki
vinogradništva naj bi na Goričkem segali že v rimsko dobo. V 13. in 14. stoletju se omenja
vino kot pomembno trgovsko blago. (Norčič, 2001, str. 246) Zemljiški gospodje in cerkev so
že zgodaj zasadili vinsko trto na prisojnih pobočjih Goričkega. (Tul, 1990, str. 11; Melik,
1956, str. 169) Vinogradništvo, ki je bilo v preteklosti na Goričkem zelo razvito, je svoj višek
doseglo pred pojavom trtne bolezni, nato pa popolnoma nazadovalo. (Novak, 2001, str. 7) V
19. stoletju naj bi bilo pred letom 1856, ki ga je zaznamoval pojav trtne bolezni, na Goričkem
966 ha vinogradniških površin. Leta 1909 naj bi na Goričkem zabeležili le še cca. 594 ha.
Leta 1937 naj bi na večini teh površin žlahtne sorte izpodrinila šmarnica. Leta 1957 naj bi
žlahtne sorte zavzemale le 95 ha vinogradniških površin na Goričkem. Pridelana nekvalitetna
šmarnica je komaj zadovoljevala domače potrebe po vinu, zato ni bila namenjena prodaji na
trgu. (Melik, 1956, str. 169) Po letu 1957 so na Goričkem ponovno začeli obnavljati
vinograde, tako da naj bi se na začetku 21. stoletja razprostirali na okrog 600 ha površin. V
njih uspevajo danes v glavnem žlahtne sorte vinske trte: laški rizling, chardonnay, beli pinot,
renski rizling, kerner, sauvingnon, šipon in druge. (Novak, 2001, str. 8) Vinogradništvo je na
Goričkem ponovni vzpon doživelo v osemdesetih letih na račun odkupa zemljišč v opuščanju
s strani ljubiteljskih vinogradnikov in večje tržne pridelave vina po letu 1986. Intenzivna
obnova vinogradov v zadnjih desetletjih pa vseeno ni zajela tak obseg hektarskih površin, ki
je bil značilen za Goričko v 19. stoletju. Dejansko je za razvoj vinogradništva primernih še
veliko več leg kot jih je bilo aktiviranih ob višku vinogradništva v 19. stoletju. Mišljene so
predvsem površine v obsežnem toplotnem pasu, ki so bile v preteklosti v tej agrarni,
prenaseljeni pokrajini namenjene pridelavi žita. Sedanja razdrobljenost vinogradništva lahko
predstavlja oviro obnavljanju vinogradništva v tem delu Slovenije. (Norčič, 2001, str. 246)
Vinogradniške parcele se nahajajo na precej strmih pobočjih in imajo v osemdesetih letih
nepravilno grudasto obliko. (Remih, 1988, str. 24) Večje sklenjene površine vinogradov
najdemo na jugovzhodu Goričkega, na območju od Bogojine do Dobrovnika in na slemenih
na vzhodu Goričkega (Tul, 1990, str. 11; Melik, 1956, str. 169) Največ vinogradniških
površin (40 ha) pripada Kmetijskemu gospodarstvu Rakičan, nahajajo pa se pri Gradu, v
Bodoncih, Mačkovcih in Kramarovcih. Največja površina vinograda v zasebni lasti je 3,5 ha v
katastrski občini Kuštanovci. (Sraka et al, 1997, str. 95) Z vinogradništvom pa se ukvarjajo
tudi na zahodu Goričkega, v Kramarovcih, Fikšincih, Gerlincih in Nuskovi. (Novak, 2001, str.
8) Vinogradništvo je postalo tudi dopolnilna dejavnost na kmetiji, z njim se nekateri ukvarjajo
ljubiteljsko. (Sraka et al, 1997, str. 95) Ta dejavnost danes pridobiva na veljavi. Kljub
presežkom vina na slovenskem in evropskem trgu se je pred vstopom Slovenije v EU težilo k
temu, da bi se vinogradniške površine na Goričkem povečale, saj se lahko v tem predelu
Slovenije pridelajo vrhunska vina, ki jih na evropskem in svetovnem trgu primanjkuje. (Lülik,
1998, str. 15; Norčič, 2001, str. 246 - 247) Vinogradniki na Goričkem lahko ponudijo 90
različnih vrhunskih buteljčnih vin in kakovostno vino polnjeno v litrske steklenice. (Sraka et
al, 1997, str. 96) »Na območju Goričkega ni skupne kleti, ki bi prevzemala tržne viške
grozdja, mošta ali vina, zato so se vinogradniki strokovno in tehnično sami usposobili za
predelavo grozdja, negovanje mošta in vina. Skoraj 40 različnih polnilcev vin nudi več kot
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100 različnih sortnih vrhunskih in tudi vin posebnih kakovosti. Najbolj masovno stekleničeno
vino je kakovostna zvrst vina z imenom Goričanec.« V Ivanovcih, kjer je začetek Vinske
turistične ceste Goričko, je bil v opuščeni kmetiji urejen Vinogradniški center, ki opravlja
promocijsko in povezovalno tržno funkcijo vinogradnikov, članov vinogradniškega društva
Goričko. V vinoteki vinogradniškega centra v Ivanovcih nudi vina na pokušnjo okrog 40
goričkih vinogradnikov. Vinogradniški center z odlično gostinsko ponudbo je postal tudi
center za prijateljska srečanja in izhodišče za obisk vinske turistične ceste na Goričkem. V
njem naj bi bil urejen še vinogradniški muzej in turistično informacijska pisarna. Na območju
vinske turistične ceste je vedno več ledenih trgatev in trgatev posebnih kakovosti ter
prireditev, povezanih z vinogradništvom. Najbolj odmevna med njimi je prireditev »Gorička
vina-nova doživetja«. Potekajo pa tudi ocenjevanja vin, ki so izhodišča za promocijske
prireditve. Tradicionalna prireditev je postavljanje klopotca v vinogradih v mesecu avgustu.
(Novak, 2001, str. 9 - 11) Vinska turistična cesta Goričko povezuje ponudbo vina, žganih
pijač, sadja in domačih jedi na Goričkem, ki jo dopolnjujejo še delavnice domače obrti,
naravna in kulturna dediščina ter prijaznost domačinov. (Turistična karta Krajinski park
Goričko, 2003) Na obisk vinske turistične ceste na Goričkem vabijo različne turistične
kmetije (turistične kmetije z nastanitvijo, izletniške kmetije in vinotoči), vinske kleti in
gostilne ter kulturne in naravne znamenitosti tega območja. Namen ustanovljene vinske
turistične ceste je razkriti domačinom in turistom dosežke v vinogradih in vinskih kleteh
Goričkega, tujim obiskovalcem približati pokrajino ter razvijati vinogradništvo in turizem na
Goričkem. (Novak, 2001, str. 3 - 6) Prizadeva si za izboljšano ponudbo jedi in pijače ter
ustrezno turistično ponudbo, ki bi zadovoljila goste, tudi zahtevnejše iz držav Evropske unije.
(Gabor, 2004a, str. 13)
Majhnost kmetij in razdrobljena zemljiška posest ovirata razvoj kmetijstva na Goričkem. Na
Goričkem je v devetdesetih letih imelo 49 % kmetij 2 do 5 ha zemlje in 5 % kmetij več kot 10
ha zemlje. (Sraka et al, 1997, str. 44) »Dobra 1/3 gospodarstev je posedovala manj kot 3 ha,
slaba ½ od 3 do 8 ha in le 1/7 več kot 8 ha zemlje. Povprečna velikost kmetijskega
gospodarstva ni dosegla velikosti 5 ha.« (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996,
str. 30) Največje kmetije v vzhodnem delu Goričkega pri produktivnosti ovira večja
razdrobljenost parcel. Neprimerna posestna struktura in majhnost kmetij namreč neugodno
vplivata na strukturo delovne sile, produktivnost, intenzivnost in strukturo pridelave in s tem
na majhno konkurenčnost kmetijstva na Goričkem. (Lülik, 1998, str. 12) Med gospodinjstvi
so v devetdesetih letih prevladovala mešana kmečka gospodinjstva (čez 40 % v občinah
Goričkega), ki so obdelovala več kot 60 % vseh zemljišč. Prevlada mešanih kmečkih
gospodinjstev 4 nad čistimi kmečkimi gospodinjstvi5 in nekmečkimi gospodinjstvi6 kaže na
prelivanje kapitala iz industrije in drugih gospodarskih dejavnosti v kmetijstvo in pomen
socialnega varstva kmetijstva. (Sraka et al, 1997, str. 44 - 45) Veliko število mešanih kmetij je
predvsem posledica razdrobljene posesti, saj so kmetije premajhne, da bi si zagotovile
zadovoljiv dohodek samo iz kmetijstva. (Lülik, 1998, str. 13)
Izobrazbena struktura lastnikov kmetij je slaba, saj jih ima le slaba polovica kmetijsko
izobrazbo, medtem ko imajo ostali končano osnovno šolo, le redki pa kako drugo izobrazbo.
V začetku devetdesetih let se je zaradi stečajev v delovno intenzivnih gospodarskih panogah
nekaj na novo brezposelnih ljudi začelo ukvarjati s kmetovanjem, to pa pomeni
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Mešane kmetije imajo tudi dohodek zunaj kmetije, dohodek dobivajo od kmetije in zaposlitve v drugi
gospodarski dejavnosti (Lülik, 1998, str. 13)
5
Vsi člani čistega kmečkega gospodinjstva živijo izključno od dohodkov iz kmetijstva. (Lülik, 1998, str. 13)
6
Nekmečka gospodarstva imajo zemljo in jo obdelujejo, na kmetiji pa nimajo zaposlenega nobenega
družinskega člana. (Lülik, 1998, str. 13)
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podzaposlenost na že tako majhnih kmetijah. (Lülik, 1998, str. 11) Skrb zbujajoča je
neugodna starostna struktura kmetovalcev na Goričkem. (Kovač, 2004 b)
Slovenija je od sredine osemdesetih let dalje izvajala naložbe v kmetijska gospodarstva in
zemljiške operacije. Ukrepi spodbujanja razvoja podeželja, kot so obnova vasi in ohranjanje
kulturne dediščine na podeželju, spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
urejanje kmetijske infrastrukture in inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij, so
bili v Sloveniji uvedeni v začetku devetdesetih let. Slovenska kmetijska politika posveča
vedno več pozornosti podporam za ohranjanje in poseljenost podeželja. Z namenom, da
izboljša neugodno starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, spodbuja zgodnje
upokojevanje, ki omogoči socialno varnost starejšim kmetom, ki predajo zemljo mlajšemu
nasledniku, veliko pozornosti pa posveča tudi kmetijskemu okoljskemu programu in
strukturnim spremembam na področju kmetijstva. Cilj aktualne kmetijske politike je
ohranjanje kulturne pokrajine ter obdelanosti in poseljenosti podeželja. (Kovač, 2004a;
Kovač, 2004b; Naložbe v lastno pridelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih, 2004)
Gospodarjenje z gozdovi je bilo v glavnem podrejeno kmetijskemu interesu. Kmetje so v
preteklosti izkoriščali gozd za steljo, kurjavo in kot gradbeni material (kmetije z gozdom so
imele lesene cimprane hiše). Zaradi odnašanja listnega opada so bili gozdovi zelo
osiromašeni. Gozdovi na Goričkem so slabe kakovosti, saj prevladujejo panjevci z drevjem
slabih genetskih zasnov. Razvito je bilo tudi žagarstvo. Družbeni žagarski obrati so v
sedemdesetih letih delovali v Kuzmi, Lucovi, Mačkovcih, Moravcih, Serdici, Križevcih,
Motvarjevcih, na Pertoči in pri Gradu. Zasebniki so imeli žage v Kraščih, Križevcih, Sotini in
Kančevcih. (Krajevni leksikon Slovenije, 1980, str. 268)

4.3.4.2 Industrija
Goričko je imelo leta 1991 med vsemi slovenskimi pokrajinami najmanj zaposlenih v
industriji. Delež zaposlenih v industriji se je od leta 1961 povečal s 4 na 19 % v letu 1991.
Večina teh je bila zaposlena v različnih industrijskih obratih v Murski Soboti, nekaj pa tudi v
dislociranih industrijskih obratih na Goričkem in na avstrijskem Štajerskem ter
Gradiščanskem. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 554; Razvojna naloga za občine
Goričkega, 1997, str. 16) Po letu 1971, ko je bil sprejet zakon o pospeševanju gospodarskega
razvoja manj razvitih območij Slovenije, je namreč prišlo do širjenja industrije na agrarno
podeželje. (Olas, 1973, 52 - 57) Namen lociranja dislociranih industrijskih obratov v manj
razvite obrobne slovenske regije je bil zaustaviti odtok mladega prebivalstva z obmejnega
podeželja, prispevati k izboljšavi strukture prebivalstva (starostne, izobrazbene,
kvalifikacijske), ohraniti oz. revitalizirati kulturno pokrajino in izboljšati infrastrukturo na teh
območjih. Politika policentričnega razvoja je v nerazvita območja locirala tehnološko
nezahtevne, delovno intenzivne in manj produktivne enote. (Olas in Kert, 1990, str. 229 - 233)
Dislocirani industrijski obrati so po letu 1975 zaživeli v zahodnem in vzhodnem delu
Goričkega, medtem ko so se v severnem delu Goričkega v devetdesetih letih še vedno
pojavljale vrzeli v možnosti zaposlovanja. (Olas in Kert, 1990, str. 239) Na Goričkem so v
sedemdesetih letih 20. stoletja v večjih krajevnih središčih, današnjih občinskih središčih, s
kapitalom z drugih območij Slovenije zrasle podružnice večjih podjetij:
• obrat Mure v Gornjih Petrovcih, ki je imel v sredini devetdesetih let okoli 250
zaposlenih,
• TOZD Pletilstvo-Tekstil v Prosenjakovcih, ki je imel v sredini devetdesetih let okoli
270 zaposlenih,
• LIV Rogašovci z okoli 80 zaposlenimi,
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obrat tehničnih filtrov v Križevcih,
M-club Velenje pri Gradu z okoli 35 zaposlenimi
testilni obrat Konsi d.o.o Kobilje (Sraka et al., 1997, str. 34; Krajevni leksikon
Slovenije, 1980, str. 276 – 277; Registrirana brezposelnost, 2005; Gospodarstvo v
Kobilju, 2005; Prosta delovna mesta, 2005)
Novi dislocirani obrati so na Goričkem zaposlovali pretežno mlado žensko delovno silo, staro
do 39 let, kar pa je neugodno za razvoj te regije. Moško delovno silo je zaposloval v glavnem
LIV v Rogašovcih. Izobrazbena in kvalifikacijska struktura zaposlenih je bila nezadovoljiva,
saj je imelo okrog 70 % zaposlenih nedokončano ali končano osnovno šolo, na najslabšem pa
so bili obrati tekstilne industrije. Izstopala je le izobrazbena struktura v podjetju LIV
Rogašovci, saj je imelo tam samo 28 % zaposlenih osnovnošolsko izobrazbo. Tekstilni obrati,
predvsem Mura, so prispevali k izboljšanju kvalifikacijske strukture mlade delovne sile (iz
nekvalificiranih v pol- ali kvalificirane) z došolanjem. Neugodna za sklepanje zakonskih zvez
in rast prebivalstva je na Goričkem tudi večja koncentracija mladega prebivalstva enega spola,
ki jo spodbuja zaposlovanje žensk v dislociranih industrijskih obratih.
Dislocirani obrati so na Goričkem močno posegli v strukturo gospodinjstev, ki so se iz
kmečkih spremenila v delavsko-kmečka in omogočili trajnejši obstanek domačije. V mešanih
gospodinjstvih je bila zaposlena ženska, moški je opravljal doma kmečka opravila. Skrb za
gospodinjstvo in otroke je velikokrat ostala na ramenih v industrijskih obratih zaposlenih
žensk. Goričke kmetije so majhne (povprečna velikost posesti je okrog 5 ha) in niso
zadostovale za preživetje družine z dvema generacijama. Večji del zaslužka so mladi delavci
na Goričkem vlagali v gospodarska poslopja, ker so bolj navezani na domačo zemljo in
pokrajino. Poleg delavsko kmečkih so se pojavila tudi samo delavska gospodinjstva.
Industrijski obrati naj bi nekoliko zaustavili val izseljevanja z Goričkega, na kar kaže rast
stanovanjskih zgradb tudi brez gospodarskih poslopij v Gornjih Petrovcih in Rogašovcih. Na
račun širjenja industrijskih obratov na Goričko so se revitalizirali lokalni centri s kvalitetnejšo
infrastrukturo. (Olas in Kert, 1990, str. 229 - 239)
Zaposlovanje v oddaljenih industrijskih krajih, npr. v Murski Soboti in na avstrijskem
Štajerskem in Gradiščanskem je imelo za posledico dnevno oz. tedensko delovno migracijo.
(Sraka et al, 1997, str. 16)
Kriza v tekstilni industriji na začetku 21. stoletja pa je zajela tudi območje Goričkega.
Posledica težav tekstilne industrije je prestrukturiranje tekstilnih obratov, zniževanje
zaposlenih v tekstilni industriji in prekvalifikacija zaposlenih v nekdanjih tekstilnih obratih.
Tekstilni obrat M-Club pri Gradu je prenehal delovati na začetku leta 2005, nadomestilo ga je
novo tekstilno podjetje Grupe Euro, ki zaposluje le 26 delavcev nekdanjega M-Cluba. Zaprti
obrat Mure d.d. v Gornjih Petrovcih je na začetku leta 2005 zamenjalo tekstilno podjetje RLS
Moda d.o.o., v katerem je zaposlenih 79 delavcev nekdanjega obrata. V podjetju RLS Moda
d.o.o. ima večinski delež nemško podjetje Rene Lezard GmbH, ki že več let sodeluje z Muro.
(Kovač, 2005a; Kovač, 2005b) Podjetje Tekstil Prosenjakovci je šlo v stečaj aprila leta 2002,
nekaj delavcem Tekstila pa je nudilo zaposlitev na novoustanovljeno tekstilno podjetje Efing,
ki je prav tako končalo v stečaju. V proizvodnih halah bivših podjetij Tekstil in Efing v
Prosenjakovcih naj bi v prihodnosti nastala nova delovna mest. (Želijo vedeti, kje so njihovi
certifikati, 2005) Obrat tehničnih filtrov v Križevcih je kot podružnica podjetja TOZD
Pletilstvo-Tekstil šel v stečaj aprila leta 2002, leta 2002 pa ga je nadomestilo novo podjetje
Getex, ki šiva avtomobilske prevleke. (Getex, 2005) V Sv. Juriju na Goričkem je bilo s
prevzemom dela proizvodnega programa, ki je prej potekal v okviru proizvodnega obrata
postojnskega Liva v tej tovarni na Goričkem, leta 2003 ustanovljeno podjetje PSN
proizvodnja strojev in naprav, ki je zaposlilo 38 dotlej v tem programu sodelujočih delavcev.
(Kovač, 2005c) Tekstilno podjetje Konsi d.o.o iz Kobilja je končalo s proizvodnjo prevlek za
avtosedeže leta 2004. (Registrirana brezposelnost, 2005; Gospodarstvo v Kobilju, 2005; Prosta delovna mesta,
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2005)

4.3.4.3 Druge gospodarske dejavnosti na Goričkem
Gostinstvo
V devetdesetih letih je Goričko izkazovalo solidno število gostiln in povprečne gostinske
storitve. Med gostilnami so prevladovale vaške gostilne, v katere so zahajali v glavnem
domačini. Nekatere gostilne so se specializirale za turiste in zapravljive goste in jim nudijo
kakovostno hrano in nekatere tudi prenočišča. (Sraka et al, 1997, str. 112 - 115)
Turizem
Turistična ponudba je bila na Goričkem do nedavnega skromna. V devetdesetih letih 20.
stoletja je bila po Goričkem različna, v glavnem odvisna od splošne razvitosti območja in
turistične infrastrukture tod. Nočitvene zmogljivosti so bile skoncentrirane v glavnem okrog
Zdravilišča Moravske toplice, drugod jih je bilo manj. Ker ima turizem na Goričkem razvojni
potencial, so se začela ustanavljati turistična društva, ki naj bi skrbela za celostno podobo
krajev in prispevala k razvoju krajevnih družabnih aktivnosti. Kmetij, ki bi se ukvarjale s
turizmom, je bilo na Goričkem zelo malo in so bile premalo uspešne. Ponujale so le hrano,
pijačo in prenočišče, manjkal pa jim je motivacijski program za goste. Hotelska ponudba je
bila prisotna le v Moravskih Toplicah v okviru Zdravilišča Moravske Toplice, ki imajo v
okviru hotelskega kompleksa in kopališča še kamp, čeprav samo zdravilišče ne leži na
ozemlju Krajinskega parka Goričko. Izdajanje privatnih sob je bilo prisotno v Moravskih
Toplicah in sosednjih krajih. Goričko izstopa po naravnih danostih (razgibana, prehodna in
fizično lažje obvladljiva pokrajina), ugodnih za organiziranje rekreacijskih centrov, kar je
stimuliralo postavitev nekaj rekreacijskih poti. (Sraka et al, 1997, str. 112 - 115)
Podjetništvo
»Na območju Goričkega je bilo v letu 1997 registriranih več podjetij-družb in samostojnih
podjetnikov. Večina dejavnosti se opravlja na obrtni način. Glede na število zaposlenih
prevladujejo t.i. »samozaposlitvena« podjetja in obrati z enim zaposlenim. Sledijo jim majhna
»družinska« oz. partnerska« podjetja in obrati z 2 do 5 zaposlenimi delavci in le malo je tistih,
ki zaposlujejo 20 ali več delavcev.« Okrog 20 delavcev zaposluje Panonka, Semenarstvo
Hodoš. Za samozaposlitvena in majhna družinska podjetja je značilno, da nimajo tendenc
rasti in razvoja, želijo si zagotoviti le lastno eksistenco in so orientirana na lokalno tržišče.
Samostojni podjetniki opravljajo dejavnosti s področja trgovine, gostinstva, avtoprevozništva,
gradbeništva, popravila strojev in motornih vozil in kažejo tendence po rasti. Nekateri med
njimi glede na število zaposlenih že izpolnjujejo kriterije za srednja velika podjetja. (Sraka et
al, 1997, str. 108 - 115)
Domača obrt
Goričko ima bogato tradicijo domače obrti. Delno ohranjene so naslednje dejavnosti:
• lončarstvo, tržno usmerjeno v Pečarovcih in Filovcih,
• slamokrovstvo v Trdkovi, Kraščih in Fikšincih,
• izdelava metel (brezove, sirkove) v Motvarjevcih in Križevcih,
• izdelava remenk (pirhov) v Vidoncih, Filovcih, Dobrovniku, pri Gradu in v
Motovilcih,
• kovaštvo v Domanjševcih, Puconcih, Križevcih in Andrejcih,
• medičarstvo in lectarstvo v Ratkovcih,
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izdelava igrač iz volne v Čikečki vasi,
izdelava glinenih srčkov v Dobrovniku,
izdelava kvačkanih prtičkov in košaric v Korovcih,
izdelava kvačkanih prtičkov v Moravskih Toplicah,
spominkarstvo pri Gradu,
izdelava sveč in izdelkov iz čebeljega voska ter čebelarstvo v Ivanjševcih,
tkalstvo na Hodošu. (Krajinski park Goričko, 2005; Sraka et al 1997, str. 111 - 112)

Promet
Med letoma 1906 in 1907 je bila zgrajena železnica Murska Sobota – Puconci - Hodoš ter
priključek na madžarsko železniško omrežje, leta 1913 pa je bila odprta proga do
Zalaegerszega. (Sraka et al, 1997, str. 46) Po tisoč letih madžarske nadoblasti je bilo Goričko
s preostalim Prekmurjem s trianonsko pogodbo priključeno Kraljevini SHS. Natančna
določitev državne meje leta 1924 je prerezala vse prometno omrežje, ki je Prekmurje
povezovalo s takratnim gospodarskim zaledjem, in sicer železniško progo pri Hodošu in
regionalne ceste pri Cankovi, Kuzmi, Hodošu, Prosenjakovcih in Dobrovniku. (Olas in Kert,
1990, str. 229) Železniška povezava Murske Sobote z ostalimi kraji v Sloveniji je bila
vzpostavljena leta 1924. (Sraka et al, 1997, str. 46) Goričko je imelo železniško povezavo s
Slovenijo le slabih 40 let, ker so železniško progo zaradi nerantabilnosti državnih železnic
leta 1968 ukinili in porušili. V zameno za železniško progo so Goričancem obljubili še
nedokončano asfaltiranje cest in posodobitev goričke železnice ter njeno priključitev na
madžarsko železniško omrežje pri Monoštru. (Olas in Kert, 1993, str. 138) V devetdesetih
letih je bil izdelan lokacijski načrt za obnovitev železniške proge Murska Sobota – Hodoš Madžarska in sprejeta uredba vlade za gradnjo te proge, ki naj bi bila namenjena tovornemu
prometu iz Višegrajskih držav?in Madžarske do Luke Koper. Poleg tovornih vlakov naj bi po
njej vozili tudi mednarodni in državni potniški vlaki. (Sraka et al, 1997, str. 81) Neposredna
železniška povezava z Madžarsko je bila vzpostavljena junija 2001. Slovenija podpira vse
železniške projekte, ki naj bi izboljšali povezanost Luke Koper z Madžarsko. Madžarska je s
15 % deležem v prometu te luke namreč njena druga najpomembnejša tranzitna država.
(Lorber, 2003, str. 103 - 104)
Z zapiranjem meja predvsem po letu 1848 je Prekmurje dobilo značaj perifernega,
gospodarsko nerazvitega območja. (Klemenčič, 1991, str. 119) Kraji ob avstrijsko-slovenski
meji so bili povezani z obmejnimi kraji onstran meje od leta 1960 dalje, medtem ko o
prekomejnem povezovanju obmejnih območij ob madžarsko-slovenski meji ne moremo
govoriti vse do sedemdesetih let, čeprav skromen prekomejni promet poteka od takrat v
glavnem preko mejnega prehoda Hodoš. Skromnejše oblike osebnega in blagovnega
mednarodnega prometa se ob madžarsko-slovenski meji začnejo pojavljati v šestdesetih letih,
nekaj intenzivneje pa šele v osemdesetih. (Klemenčič, 1991, str. 110-111)
Prekmurje še danes nima z osrednjo Slovenijo primerne sodobne cestne povezave. (Olas in
Kert, 1990, str. 229) Pomurska avtocesta oz. avtocestni odsek Maribor - Pince naj bi bil
dokončan leta 2008. (Vestnik, 2005a) Za Goričko je značilna prometna perifernost.
(Klemenčič, 1991, str. 119) Vse goričke ceste so speljane v smeri sever-jug, ker vodijo v
regionalno središče Prekmurja Mursko Soboto. (Krajinski park Goričko, 2005) »Iz Murske
Sobote vodi cesta skozi mednarodni prehod v Gederovcih v avstrijsko Radgono.
Pomembnejša odcepa sta v Černelavcih proti Gradu in Kuzmi in v Gederovcih po dolini
Ledave v Rogaševce in prek mednarodnega prehoda pri Kuzmi v Ženavce v dolini Rabe.
Osrednja prometna cesta iz sobote na Goričko po dolini Mačkovskega potoka se v Stanjevcih
prevesi v dolino Peskovskega potoka in Velike Krke do mednarodnega prehoda Hodoš. V
Martjancih se odcepi cesta proti Prosenjakovcem, v Gornjih Petrovcih pa cesta mimo
Srebrnega brega do Kuzme.« (Krajevni leksikon Slovenije, 1980, str. 277) Od šestdesetih let
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naprej so bile modernizirane oz. asfaltirane vse pomembne ceste na območju občin
Goričkega. Od sredine šestdesetih let so bile postopno asfaltirane regionalne ceste, nekaj
neasfaltiranih odsekov je bilo v devetdesetih letih le v občinah Rogašovci, Kuzma, Grad in
Gornji Petrovci. Od začetka sedemdesetih let so bile z državnim in po nastanku novih občin
leta 1994, tudi z občinskim denarjem asfaltirane občinske ceste, čeprav jih je bilo v
devetdesetih letih še 2/5 neasfaltiranih. Neasfaltiranih pa je bilo tudi veliko vaških cest.
Kolesarske steze in pešpoti še niso bile zgrajene, izjema je le območje v občini Moravske
Toplice, kjer so bile v devetdesetih letih že urejene prve namenske kolesarske steze. (Sraka et
al, 1997, str. 46 - 80)
Analiza stanja cest na Goričkem je pokazala, da je veliko že moderniziranih cest v slabem
stanju, kar velja predvsem za regionalno cesto Cankova - Kuzma ter odseke regionalne ceste
Mačkovci - Hodoš. (Sraka et al, 1997, str. 46 - 80) Slovenija in Madžarska si prizadevata za
vzpostavitev neposredne avtocestne povezave v okviru petega vseevropskega prometnega
koridorja. (Lorber, 2003, str. 103)

5.0 Krajinski park Goričko kot sestavni del Trideželnega parka
Goričko – Raab - Őrség
Srečanja Madžarov, Avstrijcev in Slovencev ob piramidastem tromejniku pri Trdkovi so v
devetdesetih letih 20. stoletja porodila idejo u ustanovitvi trideželnega parka Goričko – Raab Őrség. Ta naj bi pripomogel k nastanku evroregije vaške krajine na sosednjih mejnih
območjih držav Avstrije, Slovenije in Madžarske. Obmejne regije Goričko, Őrség in Raab
imajo namreč podobne značilnosti: v preteklosti politična pripadnost Madžarski, oddaljenost
od centrov višje stopnje, obrobnost, gospodarska nerazvitost (najnižji BDP/prebivalca),
drobna kmečka posest, razvito pretežno ekstenzivno kmetijstvo, slabo razvita industrija,
pomanjkljiva infrastruktura. Ostanki ohranjene evropske ruralne krajine, kakovostna krajinska
zgradba z raznolikimi krajinskimi tipi, velika pestrost življenjskih okolij in bogato število
rastlinskih in živalskih vrst, stičišče več narodov in kultur so utemeljevali razvoj ideje o
oblikovanju regije. Le ta obsega po ustanovitvi Krajinskega parka Goričko (oktober 2003) na
slovenski strani celotno območje Goričkega, medtem ko je v Avstriji vanj vključena južna
Gradiščanska ter na madžarski strani Zalska in Železna županija, ki obsega tudi slovensko
narodnostno ozemlje na Madžarskem. Trideželni park Goričko – Raab - Őrség predstavlja
povezavo treh parkov, ki delujejo samostojno, z neko enotno politiko. Ustanovljeni trideželni
park se zavzema za uresničitev čezmejnega sodelovanja oz. povezovanja gospodarskega in
socialnega razvoja na območju parka. Čezmejno sodelovanje med Avstrijci, Slovenci in
Madžari je olajšalo izginotje mej po vstopu Slovenije in Madžarske v Evropsko unijo, park pa
si mora prizadevati za izginotje mej v glavah obmejnega prebivalstva. (Zakaj krajinski park?,
2003) Avstrija, Madžarska in Slovenija si bodo v zavarovanih območjih prizadevale ohranjati
naravno, kulturno in zgodovinsko dediščino na območju parka, čeprav bo o svojem delu parka
odločala
vsaka
zase.
V Evropski zvezi, katere članica je od maja 2004 tudi Slovenija, je ustanavljanje in delovanje
evroregij z odprtimi mejami in pestrimi neformalnimi oblikami čezmejnega sodelovanja na
podlagi reciprocitete že dlje časa prisotno. O ustreznosti Evropskega scenarija za razvoj
Pomurske regije je pisal že Gulič, ki govori o možnosti oblikovanja čezmejne evropske
Quattroregije, ki bi povezala slovensko Pomursko regijo, katere sestavni del je tudi Goričko, z
avstrijskim Gradiščanskim, madžarskima županijama Vas in Zala in hrvaškim Medjimurjem.
Evroregija naj bi imela skupne razvojne cilje in se povezovala preko informativnih in
poslovnih centrov. Bila naj bi neformalno interregionalno območje, ustanovljeno na podlagi
individualnega članstva in po načelu reprocitete. (Gulič, 1995, str. 418) Ta med sabo
48

povezana obmejna območja naj bi izkazovala vezi in soodvisnost življenja, gospodarstva,
kulturnega življenja in sredstev javnega obveščanja. (Klemenčič, 1993, str. 11 - 13) Z
ustanovitvijo trideželnega parka Goričko – Raab - Őrség je bil ta evropski scenarij razvoja
Pomurske regije delno uresničen.
Socialno-ekonomske sisteme obmejnih regij, tudi Goričkega, je v teku zgodovine oblikovala
meja. Obrobni geografski položaj je Goričko izoliral. Oddaljenost od vladnih središč in
glavnih nacionalnih tržišč je povzročila razvojni zaostanek te obmejne regije, ki pa naj bi ga
zmanjšalo ravno čezmejno sodelovanje, spodbujeno s strani Evropske unije s programi
kooperacije med mejnimi regijami. Čezmejno sodelovanje med Slovenijo, Avstrijo in
Madžarsko na severovzhodu države podpira EU s programom Interreg III (2000 - 2006) in
PHARE – CBC, ki financira trilateralne dejavnosti. Slovenija, Avstrija in Madžarska so
podpisale »Izjavo o namenih za skupno sodelovanje« ter zaprosile za odobritev in financiranje
skupnega programa, ki je bil sestavljen iz dveh delov:
• TRI-N, ki je zajemal krajinski park Goričko – Raab - Őrség
• TRI-D, povezan z regionalnim razvojem Pomurske regije, katere del je tudi Goričko.
(Vršaj, 2002, str. 259-260)
Med leti 1994 in 1999 je bilo za čezmejno sodelovanje med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo
narejenih več projektov za naslednja področja: prevozi in obmejna infrastruktura, okolje,
turizem, kmetijstvo, malo gospodarstvo, kultura in človeški viri. (Vršaj, 2002, str. 259 - 260)
S pripravo programskih dokumentov in projektov, podprtih s strani evropskega programa
Phare, je nastala trilateralna razvojna strategija, ki je poleg Pomurja vključevala tudi sosednja
območja Avstrije in Madžarske. (Jerše, 2005)
V nadaljevanju pa še nekaj besed o naravnem parku Raab in nacionalnem parku Őrség.

5.1 Naravni park Raab
Naravni park Raab, ustanovljen septembra leta 1998, se razprostira na okoli 15.000 ha
površine na jugu avstrijske Gradiščanske. Ima nekaj več kot 10.000 prebivalcev in obsega
območje občin Mogersdorf, Weichselbaum, Jennersdorf, St. Martin an der Raab, MinihofLiebau, Mühlgraben in Neuhaus am Klausenbach. Obsega nižino južno od reke Lafnitz, na
zahodu ga omejuje deželna meja med Gradiščansko in Štajersko, na jugu meji na slovenski
del na vzhodu pa madžarski del trideželnega parka. Položno gričevje zaznamujejo
visokodebelni sadovnjaki in polja majhnih kmetij. Velika raznovrstnost živalskih in
rastlinskih vrst v parku Raab je pogojena s prepletanjem vplivov predalpskega, panonskega in
sredozemskega sveta. (Trideželni park Goričko – Raab - Őrség/ Življenjska okolja in njihovi
prebivalci, 2003, str. 17 - 18) V avstrijskem delu trideželnega parka se domačini uspešno
ukvarjajo s turizmom in nekaterimi pridobitvenimi dejavnostmi. (Možnosti Krajinskega parka
Goričko, 2005)
Pod avstrijskim pojmom »naravni park« razumemo areale, ki naj bi jih ohranili z dejavnostmi
tradicionalnega kmetijstva. Cilj zaščite območja Raabe je raznolik rastlinski in živalski svet v
harmoniji s človekom. (Naturpark Raab, 2005)
Ime je park dobil po reki Raab, katere dolina predstavlja os tega parka. Dolina reke Raab je
zelo raznolika. Ostanki rabskih livad kažejo na prehod med Alpami in Panonsko nižino. V
okolici Jennersdorfa rastejo krhke vrbe, sive jelše in redke čistilne kozje češnje, ki večinoma
uspevajo ob zgornjem toku rek na vzhodnem robu Alp, kljub temu pa v vegetacijski dobi
prevladujeta bela vrba in črna jelša, rastlinski vrsti nižinskega sveta. Hud poseg v življenjsko
okolje živalskih in rastlinskih vrst je v sedemdesetih letih 20. stoletja predstavljala regulacija
Raabe. Reka Raab pa ostaja osrednji življenjski prostor vider na Gradiščanskem, v njenih
starih rokavih in neobdelanem obmejnem pasu še vedno gnezdijo vodomci.
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Vročim poletjem in mrzlim zimam kljubujejo rastlinske in živalske vrste celinskega podnebja.
Med te uvrščamo:
• hrastove gozdove,
• francoski šipek, Bauhinovo škržolico, vijoličasti lučnik, ki uspevajo na gričevnatih
pobočjih,
• hostni teloh, ki ga najdemo v sadovnjakih in ob živicah,
• ptico imenovano rečni cvrčalec kobiličar,
• dvoživki donavski veliki pupek in nižinski urh.
Zmerna poletja, enakomerne nizke temperature in dobra namočenost čez celo leto so ugodni
za uspevanje rastlinskih in živalskih vrst vzhodnega alpskega predgorja. Med rastlinskimi
vrstami domujejo v naravnem parku Raab bela čmerika, avstrijski divjakovec, zimska in
gozdna preslica, najdemo pa tudi predstavnike živalskega sveta, npr. gorskega urha,
planinskega in velikega pupka. Omenjene živalske in rastlinske vrste lahko občudujemo na
hendorfskem gričevju, v gozdnih dolinicah severnega dela neuhausenškega gričevja vse tja do
Őrséga.
Jadranski vpliv dobi posebno moč v ozkem pasu avstrijskega dela naravnega parka, ki se prek
Ledave odvaja v Muro. Tam rasteta pasji zob in pravi kostanj, na obrobjih gozdov pa živijo
zelenec, smokulja in navadni gož. Spomladi lahko tu slišimo tudi redkega velikega skovika.
(Trideželni park Goričko – Raab - Őrség/ Življenjska okolja in njihovi prebivalci, 2003, str.
17 - 18)
Da v naravnem parku Raab tradicionalna obrt ne bi popolnoma zamrla, je bilo ustanovljeno
društvo »Handg′macht«, ki povezuje staro rokodelsko umetnost z modernimi oblikami in jo
prilagaja današnjim potrebam. Pripadniki tega društva se ukvarjajo s slikarstvom, rezbarstvom
in izdelujejo: izdelke iz stekla, okraske in darila iz krp in pletenin, potiskan sodoben tekstil
za stanovanje, keramične peči, posodo in druge keramične izdelke za v hišo ali na vrt,
preproge, igrače, nakit in oblačila iz polsti (blago iz ovčje volne). (Trideželni park Goričko –
Raab - Őrség/Handwerk-Kunst & Tradition, 2003, str. 21 - 23)

5.2 Narodni park Őrség
Narodni park Őrség (Stražna krajina), ustanovljen marca leta 2002, meri 40.000 ha in leži na
Madžarskem v južnem kotu Železne in Zalske županije. Park si prizadeva za zavarovanje
raznolikega sveta rastlin in živali ter njihovega življenjskega okolja v taki meri, da bi tudi
prihodnje generacije lahko občudovale njegovo lepoto. (Trideželni park Goričko – Raab Őrség/Handwerk-Kunst & Tradition, 2003, str. 21 - 23) Nacionalni park je namenjen
predvsem ohranitvi naravne dediščine. Tisoče hektarjev so namenili vzgoji avtohtonih
madžarskih konj in govedi, v parku pa se ne ukvarjajo s pridobitvenimi dejavnostmi niti s
turizmom. (Možnosti Krajinskega parka Goričko, 2005)
Poleg značilnih vrst Panonske nižine najdemo tu prvine dealpinsko-montanske flore in
ilirskosubmediteranske flore. Smrekovi, gabrovi, hrastovi in bukovi gozdovi ter združbe breze
in jesenske vrese so tipični prebivalci tega parka. Pas grmičevja je bogat z brinom in brezo,
pas podrasti pa z zelenkovkami, borovnicami, mahovi in kijastimi lisičjaki. V tem narodnem
parku pogosto vidimo naslednje rastlinske vrste: gorički volčin, rebrenjačo, svečnik in zeleno
jelšo, v listnatih gozdovih pa pasji zob in ciklamo. Med ogroženimi travniškimi združbami je
zanimiv živi svet izvirskega barja in močvirij. V dolinah potokov najdemo jelševe gaje in
perušo človeške velikosti. S krčenjem gozdov so na hribih in barjih nastali travniki, katerih
obstoj je danes zaradi zmanjšanja živinorejske dejavnosti ogrožen. Da bi ohranili življenje v
njih, se naravovarstveniki zavzemajo za pašo in košnjo na teh območjih. Na bolj sušnih
rodovitnih delih pobočij so se oblikovali gorski travniki z edinstvenimi rastlinskimi vrstami:
arniko, kranjsko grebenušo in bodečo nežo. Ob potokih, kjer najdemo močvirnate in mokrotne
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travnike, lahko vse od aprila do pozne jeseni opazimo munec, orhideje, zlato pogačico,
sibirsko peruniko, zvezdasto narciso, kačjo dresen, pehtranov rman, močvirski svišč in najbolj
znano rastlino tega območja rumeno maslenico ali lilijan. Najbogatejše z rastlinskimi vrstami
je v parku Őrség barje, poraslo s šotnim mahom, ki hrani rastlinske vrste še iz ledene dobe.
Barje leži na kislih tleh, polnijo ga z mineralnimi snovmi siromašni izviri. V njem uspevata
mesojeda okroglolistna rosika in močvirski petoprstnik.
V vlažnih in bolj hladnih predelih najdemo travniško in sibirsko voluharico, zadnja izvira iz
ledene dobe. Med polhi je pogost podlesek. Stara debla dreves so življenjski prostor malega in
navadnega netopirja ter navadnega mračnika. Med pticami so pogoste gorske vrste. V
smrekovih gozdovih obmejnega območja živita rumenoglavi in ognjeglavi kraljiček, ter
gorska in čopasta sinica. V starih, mirnih gozdovih gnezdita črna štorklja in belorepec. Kot
klatež se tu pojavlja sivi vran. Zaradi obsežnih divje zaraslih območij najdemo tu največ
različnih vrst metuljev na Madžarskem, med katerimi nekateri prebivajo le še v parku Őrség.
Lončarstvo ima na tem območju dolgo tradicijo, saj tod lončene izdelke izdelujejo že od 14.
stoletja naprej. Iz gline so lončarji oblikovali preprosto posodo, vrče za vino, mleko in vodo.
Starejši lončarji so priučili mlajše generacije in tako se je ta domača obrt ohranjala iz
generacije v generacijo in je živa še danes, čeprav lončarji danes izdelujejo lončene izdelke v
glavnem za okras. Domačini Stražne krajine so znani tudi po pletenju košar iz vrbovih šib in
slame, preoblikovanju lesa (lesena korita, lesene kadi za shranjevanje svinjske masti,
pohištvo, lesena orodja) in tkalstvu, ki je bilo zelo razvito pred 2. svetovno vojno. (Trideželni
park Goričko – Raab - Őrség/Handwerk-Kunst & Tradition, 2003, str. 21 - 23)

6.0 Razvojne možnosti Krajinskega parka Goričko
Projekt Razvoj krajinskega parka Goričko se je pred ustanovitvijo omenjenega parka
zavzemal za uresničitev naslednjih ciljev:
 ohranjanje naravnih, kulturnih in krajinskih vrednot ter preudarno upravljanje z
naravnimi viri;
 sonaravni trajnostni gospodarski razvoj;
 pomoč pri ustvarjanju novih poslovnih priložnosti in delovnih mest v regiji.
Krajinski park naj bi temu območju prinašal veliko možnosti in priložnosti, ki naj bi jih
Goričko z dobrimi projekti in njihovo realizacijo izkoristilo.
»Trajnostno sonaravni razvojni model je zasnovan na organizaciji materialnega življenja
človeštva v okviru okoljskih omejitev. Sonaravnost je zlasti etična zahteva, saj naj bi
sonaravni razvoj pomenil razvoj, pri katerem naj bi se ohranjale naravne temeljne osnove za
prihodnje generacije pri njihovem izboru primernega, materialno zmernega življenjskega
sloga, ki naj bi ga izbrala tudi sedanja generacija. Globalni sonaravni preobrat izhaja iz
omejenosti nosilnosti okolja in neobnovljivih naravnih zalog. V središče pozornosti postavlja
t.i. okoljski prostor, pojmovan kot količina energije, vode, lesa, zemljišča, surovin, ki jih
moramo uporabljati v okviru ekološke sonaravnosti in planetarne pravičnosti. Koncept
okoljskega prostora v okviru sonaravne paradigme podčrtuje potrebo, da je raba okoljskih
virov in obremenjevanje okolja, proizvodnja in potrošnja, v okviru zmogljivosti okoljskih
virov in samočistilnih sposobnosti okolja. Sonaravna paradigma je holistično zasnovan pogled
na svet in civilizacijski napredek v okviru trajnostnega ohranjanja pogojev kakovosti življenja
človeške vrste in drugih vrst, na materialnem razvoju v okviru omejitev okolja in naravnih
virov. Sonaravna paradigma spodbuja nov življenjski stil v skladu s sonaravnimi načeli in
zavrača potrošništvo, ki narekuje pretirano materialno blagostanje in duhovno praznino.
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Sonaravna pot ponuja: sonaravno materialno blaginjo za vse prebivalce sveta, socialno in
ekološko uravnoteženost, visoko kakovost duhovnega življenja ter skrb in spoštovanje vseh
vrst na Zemlji. Sonaravna rast varuje okolje in naravo ter sočasno dovoljuje določeno stopnjo
rasti ekonomij, ustvarja delo in izboljšuje širše pojmovano kakovost življenja. Sonaravno
zasnovana materialna dejavnost mora obsegati rabo obnovljivih energetskih virov, prednostno
zmanjšanje vnosov v proizvodno – potrošni proces in sonaravno upravljanje z odpadki in
emisijami. Temeljne sestavine sonaravnega razvoja so:
 kakovosten gospodarski razvoj v okviru fizičnih omejitev,
 upoštevanje okoljskih stroškov proizvodnje in potrošnje pri določanju cene
proizvodov in storitev,
 minimalizacija rabe zalog(neobnovljivih) naravnih virov,
 raba obnovljivih naravnih virov v okviru njihovih regeneracijskih sposobnosti,
 ohranjanje naravne rodovitnosti prsti,
 zmanjševanje oz. ohranjanje polucijskih obremenitev pod emisijskimi
sposobnostmi ekosistemov,
 preprečevanje okoljskih pritiskov in načelo najmanjšega možnega okoljskega
tveganja. » (Plut, 1998, str. 236-240)
Javni zavod Krajinski park Goričko še nima izdelanega upravljavskega načrta, ki bi
podrobneje določil razvojne usmeritve na zavarovanem območju, na osnovi Uredbe
Krajinskega parka Goričko, tematskih delavnic parka, različnih virov informacij (spletna stran
Krajinskega parka Goričko, mediji, predavanja…) in najnovejših začasnih upravljavskih
smernic na območju Krajinskega parka pa jih možno razbrati. (Uredba o Krajinskem parku
Goričko, 2003; Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Goričko do sprejema
načrta upravljanja, 2005; Zakaj krajinski park?, 2005; Balažic-Peček, 2002, str. 5; RituperRodež, 2003, str. 3) »Park bo pri oblikovanju projektov trajnostnega razvoja sodeloval z
razvojnimi agencijami in drugimi nosilci razvojnih projektov ter lokalnimi skupnostmi.»
(Začasne upravljavske smernice v krajinskem parku Goričko do sprejema načrta upravljanja,
2005)
Zavarovana območja podpirajo sonaravno trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, kar
pomeni, da ustanovitev parka na tem območju poleg zaščite naravne in kulturne dediščine
prinaša v to gospodarsko zaostalo regijo večje priložnosti za razvoj. Pomemben cilj parka je
ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnega zaslužka, ki bi dvignil življenjsko raven
prebivalstva na Goričkem in zmanjšal migracije mladih, predvsem izobraženih ljudi. Na
Goričkem je bil med ustanavljanjem parka in po njem poudarek na razvoju dejavnosti, ki so
vezane na rabo naravnih virov, in dejavnosti, ki se vzpostavljajo na novo zaradi ustanovitve
krajinskega parka. Možnosti razvoja imajo naslednje dejavnosti: kmetijstvo, turizem,
gostinstvo in rekreacija, drobno gospodarstvo, domača obrt ter raziskovalna, izobraževalna in
kulturna dejavnost. S parkom naj bi na Goričkem zaživeli novi poklici: vodič po parku,
predstavljanje tradicionalnih dejavnosti turistom, predelava domačih pridelkov, izposoja
opreme, ohranitev stavbne dediščine za potrebe parkovne informacijske mreže, ureditev
muzejev in zbirk, … (Zakaj krajinski park?, 2005; Balažic-Peček, 2002, str. 5; Razvoj
ekoturizma v Sloveniji, 2002, str. 26; Rituper-Rodež, 2003, str. 3)
»Na področju urejanja prostora ter razvoja turistične dejavnosti bo park sodeloval z lokalnimi
skupnostmi in nevladnimi organizacijami ter institucijami s področja turizma, gostinstva in
malega gospodarstva.« (Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Goričko do
sprejema načrta upravljanja, 2005)
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Že iz Razvojne naloge za občine Goričkega7 pa je razvidno, da strokovnjaki menijo, da leži
perspektiva Goričkega v izrabi zemlje in dokaj ohranjenega naravnega okolja kot
najpomembnejšega razvojnega potenciala, ki omogočata razvoj turizma in kmetijstva, ki išče
po novem dodatne vire zaslužka v turizmu, bio-kmetovanju, pridelavi zdrave hrane,
zelenjadarstvu, zdravilnih zeliščih, sadjarstvu, … (Sraka et al., 1997, str. 88) Skladnost med
razvojnimi projekti, opisanimi v tej nalogi, ter razvojnimi usmeritvami Krajinskega parka
Goričko, je več kot očitna. Omenjena razvojna naloga s katalogom idej za razvojne projekte
občin Goričkega mi je med drugim služila kot osnovni dokument za ugotavljanje razvojnih
usmeritev na območju Goričkega.

6.1 Kmetijstvo in gozdarstvo
Kmetijstvo je eden od pomembnih pogojev za ohranjanje biodiverzitete, obdelovanje zemlje
pa jamstvo za ohranjanje narave, zato uredba o krajinskem parku ne predvideva opustitve
sedanje kmetijske rabe. (Bilten Krajinski park Goričko, 2003; Balažic-Peček, 2003, str. 2)
Krajinski park Goričko si prizadeva za ohranjanje ekstenzivnega kmetijstva ter vzpodbuja
sonaravno kmetijstvo na ekstenzivnih kmetijskih površinah. (Začasne upravljavske smernice
v Krajinskem parku Goričko do sprejema načrta upravljanja, 2005) »Vračanje k naravi« je
trenutno aktualen trend v svetu, zato se tudi v kmetijstvu spodbuja sonaravna pridelava.
Vedno več je namreč potrošnikov, ki bi radi jedli hrano pridelano na zdrav način, in se
oblačili v obleke iz naravnih vlaken. Kljub majhnosti trga sonaravnih kmetijskih pridelkov je
ekološki in integrirani način kmetovanja tržno zelo zanimiv. Spodbuja ga Evropska unija,
možnosti za razvoj te oblike kmetovanja pa nudijo tudi zavarovana območja. (Sraka et al.,
1997, str. 96) Usmeritev neoporečno pridelavo za okolje in ekosocialni tip kmetijstva pa
spodbuja tudi aktualna kmetijska politika v Sloveniji. (Sonaravno uravnoteženi razvoj
Slovenije, 2004, str. 99) Krajinski park Goričko prednostno vzpodbuja naravi prijazno
kmetovanje predvsem na območjih ogroženih vrst. Ekologizacijo pridelave na Goričkem
omogoča način kmetovanja, ki na tem območju že obstaja, naravne možnosti pridelave,
omejene možnosti pridelave in veliko manjših, večinoma mešanih kmetij. Ekološko
kmetovanje omogoča ohranitev izjemne naravne in kulturne pestrosti, ki privlači turiste iz
različnih krajev. (Bilten Krajinski park Goričko, 2003; Rengeo-Cör, 2002, str.) »Z
ekologizacijo pridelave (integralno ali ekološko kmetijstvo) je povezano zmanjšanje porabe
energije obnovljivih in neobnovljivih virov, zmanjšanje onesnaženosti okolja, izboljšanje
kvalitete življenja v regiji, boljše stanje virov, izboljšanje razmerja med vloženo in izplenjeno
energijo ter večja poraba dela. Rezultati integralnega in ekološkega kmetovanja so naslednji:
na okolju prijazen način pridelan proizvod, ki dosega na trgu višjo ceno, čistejše okolje in
krajina, ki je tako primerna za različne mehkejše oblike turizma. (Praper, 1998, str. 37)«
Realne možnosti za razvoj te moderne, konkurenčno sposobne kmetijske enote ima po ocenah
iz leta 1997 okrog 10 % sedanjih obratov na Goričkem. Ostale kmetije naj bi iskale dohodek v
raznovrstnosti in kakovosti ponudbe kmetijskih pridelkov ter dopolnilnih in dodatnih
dejavnostih. (Sraka et al., 1997, str. 96) Z Zakonom o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/00) je bila
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Novonastale občine Goričkega so leta 1996 v okviru programa Celostni razvoj podeželja in obnova vasi
(CRPOV) poenoteno pristopile k izdelavi Razvojne naloge za občine Goričkega-skupnega razvojnega programa
podeželja, ki je bil dokončan leta 1997. Z razvojno nalogo je obdelano območje večine občin Krajinskega parka
Goričko, to je občin Puconci, Moravske Toplice, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, Rogašovci in
Cankova ter današnje občine Tišina, ki ni vključena v park. Razvojna naloga za občine Goričkega predstavlja
temeljno ogrodje ter izhodišče pospeševanja in usmerjanja razvoja občin oz. celotnega območja Goričkega.
(Ubrane poti razvoja podeželja, 2003, str. 4) Ker je bila Razvojna naloga za občine Goričkega izdelana za večino
občin v okviru Krajinskega parka Goričko z izjemo občin Kobilje in Dobrovnik, so podatki o razvojnih
usmeritvah občin Goričkega precej reprezentativni in so bili uporabljeni v diplomski nalogi. Drugi podatki,
povzeti po tej nalogi, so bili proučeni in prilagojeni območju Krajinskega parka Goričko.
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dana zakonska podlaga za opravljanje dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu. Pod pojmom
dopolnilna dejavnost razumemo s kmetijstvom ali gozdarstvom povezano dejavnost, ki jo
opravljajo na kmetiji in omogoča izrabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter dela družinskih
članov. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji imajo velik pomen za razvoj podeželja, ker
zagotavljajo obstoj kmetovalcev, ohranjanje kmetijstva in kulturne pokrajine ter poselitve na
Goričkem. Dopolnilna dejavnost na kmetiji lahko preraste v glavno in tako pripomore k
prestrukturiranju kmetijstva. (Kulovec, 2002, str. 9 - 10) Krepi se multifuncionalna vloga
kmetijstva, ki kmetijstvu poleg proizvodne funkcije priznava tudi družbeno funkcijo.
(Sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije, 2004, str. 99)
Razvoj kmetijstva v smeri načel trajnosti, ki ga spodbuja ustanovljeni Krajinski park Goričko,
pomeni, da proizvodnja na kmetijah poteka na naravi prijazen način in da je večji del
proizvodov dodelan na višji ravni (dodelava, predelava in prodaja proizvodov) ter v čim
večjem deležu prodan turistom. Kmetijam nudi turizem kot dopolnilna dejavnost dodaten
dohodek. Kmetije prevzemajo vlogo negovalca naravne in kulturne krajine. Pomemben
finančni vir kmetij naj bi poleg javnih sredstev (subvencij države, lokalnih sredstev, Evropske
unije) postala tudi neposredna plačila. Subvencioniranje je delno namenjeno ohranjanju
odkupnih cen na primerno visoki ceni, predvsem pa negovanju kulturne krajine in okolju
prijazni proizvodnji, predelavi in prodaji kmetijskih proizvodov, ter kontroliranju naravi
prijazne proizvodnje. (Gulič in Praper, 1998, str. 48 - 50) Kmetijska proizvodnja se delno
koncentrira in intenzivira, vendar z močnim poudarkom na varovanju okolja. Celostni pristop
na področju razvoja podeželja omogoča ohranjanje poseljenosti podeželja, sonaravno rabo
zemljišč in gozdov ter zaščito kulturne in naravne dediščine. (Sonaravno uravnoteženi razvoj
Slovenije, 2004, str. 100)
Poskusi biološke pridelave hrane so prisotni le na manjših površinah Goričkega. (Gulič, 1995,
str. 406) Leta 1990 je bilo znotraj mešanega podjetja ABC Pomurka in Kmetijske zadruge
Panonka ustanovljeno podjetje Goričko, ki se ukvarja s pridelavo in prodajo biohrane. Za
pridelavo biohrane ima družbeni sektor na razpolago okrog 7 ha površin v okolici naselja
Bukovnica na Goričkem, na katerih se je predhodno ekstenzivno kmetovalo, nekatere pa so
bile v fazi ozelenjevanja. Na teh površinah sejejo rž in proso, pridelavo pa želijo še razširiti
(okopavine, oves, jagodičevje). Pridelke nameravajo prodajati tudi na avstrijskem trgu.
(Žiberna, 1990, 244 - 251) V Šalovcih si je status biokmetije pridobila kmetija Rengeo.
(Balažic-Peček, 2005b)
V Sloveniji imamo pri pridobivanju statusa ekološke turistične kmetije in njene dejavnosti
precej vladnih omejitev, zato to področje turistične ponudbe tudi na Goričkem ni tako razvito,
kot bi lahko bilo. (Gabor, 2004d)
Zavarovano območje predstavlja priložnost za vse, ki s klasičnim kmetovanjem ne bodo
mogli preživeti, saj Evropska unija finančno spodbuja aktivnosti, ki podpirajo tradicionalno
kmetijsko rabo in s tem omogočajo preživetje ogroženim vrstam. (Nismo sami, 2004)
Park kmetovalcem nudi:
• dodaten dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, oz. obstoj in možen razvoj
manjših kmetij, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi;
• trženje kmetijstva;
• skupno blagovno znamko parka, pod katero se na trgu prodajajo izdelki, pridelani na
naravi prijazen način;
• izobraževanje kmetov (o pomenu zdrave prehrane z naravi prijaznimi izdelki, o
pridelavi in prodaji zelenjave, sadja, zdravilnih in industrijskih rastlin, o prodaji in reji
malih živali, o prodaji in proizvodnji domačih mesnin, o prodaji, oblikovanju in
opravljanju storitev turističnih kmetij ter o povezavi in združevanju malih
ponudnikov);
• povezovanje in sodelovanje kmetovalcev;
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•
•
•
•
•

več možnosti promocije izdelkov in storitev;
olajšano oblikovanje lokalnih trgov;
boljše prepoznavanje konkurence in s tem povezano uspešnejše trženje domačih
izdelkov;
boljši pretok informacij;
denarne spodbude za ohranjanje in vzdrževanje krajine. (Zakaj krajinski park?, 2005;
Kranjc, 2003, str. 1)

»Na področju poljedelstva so možne naslednje usmeritve:
• koruza (sorte za prehrano ljudi – zrno, zdrob, moka in ličje za pletenje iz ličja);
• pšenica – durum (polnovredna moka);
• rž – zrno in slama;
• buče – seme, bučno olje;
• konoplja, lan – vlakna, sukno, olje, zdravilo, tradicija v Prekmurju – samooskrba,
obleka, obrt;
• nasadi vrbe na slabših kategorijah zemljišč kot surovine za pletenje iz šibja.
Sadjarstvo ponuja naslednje možnosti:
• Goričko je dežela neizkoriščenih možnosti;
• goričko jabolko - višji % sladkorja in približno teden dni prej zrelo od štajerskega;
• klimatske razmere ugodnejše (manj tretiranj s sredstvi za varstvo rastlin in odpornejše
na pojav bolezni).
Jabolka



predelava: v kis, suho sadje, sok, jabolčnik;
večina tovrstne predelave za lastne potrebe.

Jagodičevje (robida, maline, jagode, ribez)
 uporaba svežih izdelkov in domača predelava v sok, sadjevec, marmelado in džem
 možnost povezave s sosednjo Avstrijo (organiziran trg);
 uporaba svežih sadežev v zdraviliščih, bolnici in na turističnih kmetijah.
Lupinarji (oreh, kostanj in eventualno lešnik)
 kmečki nasadi – sadovnjak – pašnik;
 zaraščene površine(oreh, kostanj).
Sonaravno sadjarstvo in vinogradništvo
Kulturno krajino Goričkega zaznamujejo visokodebelni sadovnjaki, ki so poleg velike
genetske banke dragoceni tudi iz krajinskega in naravovarstvenega vidika. Za te stare
sadovnjake je značilno slabo zdravstveno stanje, zato bi bila primerna obnova le-teh, saj bi
prinesla večji pridelek zdravega sadja z Goričkega. Ohranjanje sadovnjakov in sajenje novih
nasadov starih trt je izredno pomembno dejanje, ki bi dolgoročno prineslo veliko pozitivnih
posledic. (Sraka et al., 1997, str. 96 - 111) Park spodbuja ohranitev senožetnih sadovnjakov in
zasajanje novih na podoben način, čeprav ne preprečuje novih oblik trsnih nasadov in
vinogradov. (Bilten Krajinski park Goričko, 2003; Začasne upravljavske smernice v
Krajinskem parku Goričko do sprejema načrta upravljanja, 2005)
Goričko ima dober potencial za integrirano (okolju prijazno) pridelavo grozdja in vina.
Ugodni pedoklimatski pogoji (manj padavin, manjša nevarnost glivičnih bolezni),
pomanjkanje večjih strnjenih kompleksov vinogradov, dobri rezultati dosedanje
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konvencionalne pridelave omogočajo razvoj sonaravnega vinogradništva, ki je trenutno
pomembna tržna niša v Sloveniji. (Sraka et al., 1997, str. 96 - 111; Kranjc, 2003, str. 8) Park
si prizadeva za ohranjanje obstoječih starih vinogradov s samorodnicami in spodbuja
sodelovanje med vinogradniki in lahko v prihodnosti pomaga pri promociji in prodaji vin na
različnih trgih. (Sraka et al., 1997, str. 96 - 111; Kranjc, 2003, str. 8; Začasne upravljavske
smernice v Krajinskem parku Goričko do sprejema načrta upravljanja, 2005)
Živinoreja ponuja med drugim naslednje možnosti oz. priložnosti:
Govedoreja – mlečna proizvodnja:
 predelava mleka – sir.
Reja drobnice:
 nevzdržno zaraščanje kmetijskih površin in tržne možnosti za razvoj reje drobnice;
 prehranske navade: jagnjetina, kozlički ter ovčji in kozji siri in skute so postali iskana
kulinarična specialiteta z oznako biološko pridelane in zdravju zelo primerne prehrane.
Spodbuja se ureditev pašnikov za živino na zapuščenih zemljiščih, ki bi jih tako znova oživili.
Pašnik omogoča živali, da se samostojno giblje, se sama krmi in je bolj zdrava.
Prašičereja:
 prekmurska šunka (blagovna znamka);
 rolanca, salame (kakovost, posebna ponudba).
Čebelarstvo:
 razvedrilo in sprostitev (turizem);
 kdor strokovno čebelari, lahko od čebelarstva pričakuje precejšnjo korist (dohodek);
 med (cvetlični, akacija, kostanj), vosek, propolis, cvetni prah, medene pijače, matični
mleček, med kot sladilo, medene jedi in pecivo.
Pridelava zdravilnih zelišč je zagotovo med najmanj izkoriščenimi možnostmi v Sloveniji:
 pridelava na manj onesnaženih območjih bi lahko dala visoko kakovosten pridelek, ki
je iskan tudi drugod (čajne mešanice).
Dodatne možnosti zaslužka na kmetijah predstavljajo nekatere dopolnilne dejavnosti, katerih
predmet je predelava kmetijskih pridelkov v končne izdelke ali polizdelke, kot npr.:
• predelava mleka (sir, skuta), mesa (šunka, rolanca), sadja (suho sadje, kis);
• peka kruha v krušni peči na drva (mešani kruh, rženi kruh, kruh iz polnovredne moke,
sadni kruh) in peka domačega peciva;
• zakol in predelava mesa na domu;
• predelava sadja in zelenjave;
• izdelava testenin iz polnovredne moke, iz pšenice durum, z dodano doma pridelano
zelenjavo oz. dodatki barvil iz doma pridelane zelenjave.
Veliko neizkoriščeno možnost predstavlja direktna prodaja kmetijskih pridelkov in produktov
na kmetiji z dvorišča, na vaški tržnici, prodaja od vrat do vrat, …
Kmetje si lahko dodaten dohodek pridobijo še z opravljanjem različnih storitev s kmetijsko in
gozdarsko mehanizacijo in opremo (npr. posek lesa in spravilo lesa iz gozda, delo s traktorjem
in drugo opremo, oddajanje kmetijskih strojev in opreme v najem, vzdrževanje cest, zelenih
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površin in kulturne pokrajine, vožnje s sanmi, vozovi, jahanje konj, …). Kmetje bi si lahko
zagotovili eksistenco tudi s pridobivanjem in prodajo energije iz biomase ter s predelavo lesa.
Potekajo prizadevanja za združevanje tržno usmerjenih proizvajalcev na področju živinoreje,
poljedelstva, sadjarstva, vinogradništva, zelenjadarstva in turističnih ponudnikov, če ti želijo
sodelovati in se povezovati. (Sraka et al., 1997, str. 96 - 111; Kulovec, 2002, str. 9 - 10;
Rengeo-Cör, 2002)
Krajinski park Goričko se zavzema za vzdrževanje zaraščajočih se travniških in njivskih
površin znotraj gozdov, da bi zmanjšal pritiske rastlinojede divjadi, ki povzroča škodo na
kmetijskih poljščinah. (Bilten Krajinski park Goričko, 2003) Na suhih traviščih ter mokrih
travnikih in močvirjih, pomembnem ogroženem habitatnem tipu, si park prizadeva ohraniti
tradicionalni način gospodarjenja. (Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku
Goričko do sprejema načrta upravljanja, 2005)
Med najbolj neizkoriščene možnosti Goričkega spada turizem na kmetiji oz. podeželju kot
dopolnilna dejavnost na kmetijah. Razvoj turizma na podeželju Goričkega ima dobre
možnosti zaradi naslednjih dejstev:
• Goričko je dobro ohranjeno za »zdrav, naravi prijaznejši« način pridelave
hrane in »eko« turizem
• naravni potenciali omogočajo pritegnitev zahtevnejših turistov
• neokrnjena kulturna krajina
Možne oblike razvoja turizma na podeželju so:
• stacionarni ali prenočitveni turizem, ki nudi gostom na kmetijah prenočišče in različen
obseg ponudbe (prenočišče z zajtrkom, polpenzionom, polni penzion …) – turistične
kmetije;
• izletniški turizem, ki gostom ob koncu tedna na kmetijah nudi turistične storitve le, če
so najavljeni vnaprej - izletniške kmetije;
• vinotoči.
Uspešnejše kmetije bi lahko razvijale turizem, povezan z živinorejo oz. vinogradništvom,
poljedelske kmetije v bližini zdravilišča pa imajo tudi dodatne razvojne možnosti na račun
oskrbe zdravilišča Moravske Toplice s svežimi surovinami. (Sraka et al, 1997, str. 96 - 111)
Razširitev ponudbe s strani zdravilišča Moravske Toplice, ki naj bi svoje naložbe usmerjalo v
ponudbo wellnessa, pa še dodatno spodbuja razvoj turizma na podeželju z dodatno in
dopolnilno ponudbo ter omogoča odkup biološko pridelane hrane. (Gabor, 2004b)
Ponudbo turističnih kmetij je možno dopolniti z naslednjimi programi:
• prireditve za goste na kmetiji,
• motivacijski program za goste,
• pohodništvo – gozdne učne in druge poti,
• rekreacija – kolesarstvo,
• šola v naravi,
• druga ponudba na turističnih kmetijah.
Turizem na podeželju je potrebno povezati z aktualnimi prireditvami na Goričkem
(»doživetja«) ter spodbujati sodelovanje in skupen nastop turističnih kmetij. (Sraka et al,
1997, str. 96 - 111)
Krajinski park ne more zaživeti brez kakovostne ponudbe vinogradnikov in domače kuhinje
ob vinski turistični cesti, zato se zavzema za razširitev ponudbe le-te na Goričkem. (Gabor,
2004)
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Turisti se vračajo k naravi, zato bi lahko bilo nudenje možnosti življenja ter načina
kmetovanja v majhnem obsegu, na način, kot so Goričanci delali pred sto leti, ena od
turističnih tržnih niš Goričkega. (Sraka et al, 1997, str. 96 – 111; Odkriti in predstaviti še več
značilnosti Goričkega, 2005) Opuščene in propadajoče kmetije na Goričkem bi bilo potrebno
adaptirati v objekte z možnostjo ustvarjanja pogojev za življenje turistov. Park se zavzema za
obnovo starih panonskih hiš ter vinskih kleti in spreminjanje le teh v počitniške.
Tradicionalne hiše je potrebno vključiti v turistično ponudbo in tako povezati podeželski
turizem z rekreativnim in doživljajskim v bližnjih toplicah. (Balažic-Peček, 2003; Odkriti in
predstaviti še več značilnosti Goričkega, 2005)
Območje Goričkega ima bogato ljudsko izročilo in tradicijo domače obrti, zato bi kmetije
lahko dodatno zaslužile z domačo obrtjo (lončarstvo, slamnokrovstvo, tkalstvo, predilstvo,
zeliščarstvo, kovaštvo, izdelava pisanic, metel, lesenega orodja …). ( Sraka et al, 1997, str. 96
- 111)
Park si prizadeva za ohranitev trenutnega obsega gozdov in spodbuja sonaravno
gospodarjenje z gozdovi. »Na področju nadzornih nalog na območju gozdov bo park
sodeloval z Zavodom Republike Slovenije za gozdove, Območno enoto Murska Sobota.»
(Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Goričko do sprejema načrta upravljanja,
2005)
»Na področju urejanja kmetijskega prostora in vzdrževanja kulturne krajine bo park poleg
sodelovanja z lokalnimi skupnostmi sodeloval tudi s kmetijsko svetovalno službo pri
Kmetijsko-gozdarski zbornici v programu slovensko okoljskih ukrepov ter sodeloval pri
strokovnih predavanjih namenjenim kmetom.« (Začasne upravljavske smernice v Krajinskem
parku Goričko do sprejema načrta upravljanja, 2005)

6.2 Turizem, gostinstvo, rekreacija
Ohranjena narava in kulturna krajina privlačita obiskovalce in tako spodbujata razvoj turizma
na zavarovanem območju. Za slovenski turizem so naravna zavarovana območja blagovna
znamka. (Sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije, 2004, str. 123) Marsikdo se odloči za
obisk določenega kraja zgolj zato, ker ta leži v parku. (Zakaj krajinski park?, 2005; Varovanje
okolja, 2005) Izredno pomembno je, da varovanje naravnih območij ni usmerjeno le v
varovanje, ampak v sonaravni razvoj. Zavarovano območje mora s turizmom utrjevati odnos
do naravnih in kulturnih vrednot ter na ustrezen način bogatiti življenje ljudi. Turizem je
postal način življenja in zahteva celovito, programsko in kakovostno usklajeno turistično
ponudbo z okoljem, v katerem vlada sinergija narave, ekonomije in prebivalcev. Turizem
prispeva k razvoju drugih panog, med drugim k prodaji kmetijskih, živilskih, industrijskih,
ročnih in umetnostnih izdelkov. Vstop Slovenije v EU in urejanje prometnih zvez napoveduje
povečanje turističnega obiska, zato je nova turistična destinacija na severovzhodu Slovenije
dobrodošla. (Sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije, 2004, str. 123 - 125)
Goričko ima dobre osnove za razvoj turizma, saj lahko obiskovalcem nudi:
• neokrnjeno naravo,
• sprostitev in razvedrilo v naravi,
• krepitev zdravja,
• spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst,
• spoznavanje kulturne in etnološke dediščine,
• sporazumevanje v več tujih jezikih,
• domačo hrano,
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• zdravilni učinek termalne vode,
• nakup eko-kmetijskih pridelkov in izdelkov,
• spoznavanje domače obrti (z možnostjo vključevanja v tematske delavnice),
• aktivne kmečke počitnice,
• šport in rekreacijo,
• spoznavanje kultur treh dežel, pestre verske podobe parka,
• bivanje v tipični panonski hiši ali njen ogled,
• zdravljenje z bio-potenciali Goričkega. (Kranjc, 2003, str. 2)
Park nudi domačinom:
• trženje naravnih in kulturnih danosti,
• razvoj in ohranitev kulinarike, domačih obrti, ljudskih običajev in krajinske podobe,
• več možnosti promocije domačih izdelkov in storitev,
• boljšo prepoznavnost Goričkega. (Kranjc, 2003, str. 1)
Goričko ima možnosti za razvoj eko-, izletniškega in zdravilnega turizma ter nudi sprostitev
in aktivne počitnice na podeželju.
Za razvoj turizma je potrebno čisto in privlačno okolje, ohranitev le tega pa zagotavlja
usmeritev turistične dejavnosti v ekoturizem. S promocijsko aktivnostjo spodbuja Krajinski
park Goričko razvoj ekoturizma na Goričkem, ker naj bi bila celotna turistična ponudba parka
skladna z ekoturističnimi principi. Ekoturizem udejanja trajnostni razvoj na področju turizma,
saj zmanjšuje negativne vplive na naravno in socio-kulturno okolje in omogoča trajnostni
razvoj podeželja. Vključuje vse vrste turizma v naravnem okolju, uživanje v naravi in
tradicionalni kulturi območja ob spremljajoči ponudbi hrane ter raznih oblik zabave in
sprostitve. Prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine, hkrati je priložnost za lokalno
prebivalstvo in njihovo kulturo ter ohranitev in trajnostno uporabo narave za prihodnje
generacije. Usmerja turistično ponudbo in prodajo individualnim obiskovalcem in majhnim
skupinam obiskovalcev. O zmanjševanju revščine, nerazvitosti in težkih življenjskih pogojev
regij in njihovih prebivalcev s pomočjo ekoturizma pričajo številne ekoturistične prakse širom
sveta. Ekoturizem vključuje lokalne skupnosti v načrtovanje, razvoj in delovanje
zavarovanega območja, skrbi za njihovo dobro počutje, gospodarski učinki te panoge pa so
namenjeni domačemu prebivalstvu. Lahko je vodilni vir dohodka za zavarovano območje in
tako omogoča dvig življenjske ravni ljudi v parku. Osnovni pogoji za razvoj eko turistične
ponudbe na podeželju so: preusmerjanje k ekstenzivnemu kmetijstvu, pospešen razvoj
dopolnilnih kmečkih dejavnosti, domače prebivalstvo, ki sprejema principe ekoturizma, za
sodobne turiste zanimive vsebine, temelječe na naravni in kulturni dediščini območja,
aktivnosti turističnih društev, prepoznavni produkti ekoturizma, ekološko naravnani turistični
projekti, okolju in ljudem prijazne oblike transportnih sredstev in poti, sonaravno
podjetništvo, ekološki razvojni projekti … Ekoturizem je eden najučinkovitejših mehanizmov
za zagotavljanje finančnih virov za življenje v okoljih, kjer ni drugih razvojnih možnosti.
(Gabor, 2003c; Razvoj ekoturizma v Sloveniji, 2003, 58 str.; Mednarodno leto ekoturizma in
slovenski turizem, 2005)
Turizem na kmetiji je dopolnilna dejavnost kmetijski pridelavi in predstavlja popestritev
turistične ponudbe na deželi. Turistične kmetije nudijo turistom hrano direktno s kmečkega
dvorišča. (Gulič in Praper, 1998, str. 53 - 60) Na Goričkem se je pred nastankom parka malo
domačinov ukvarjalo s turizmom na kmetiji. Poleg turističnih kmetij z nastanitvijo (najbolj
znani turistični kmetiji v Kraščih in Bokračih) so na Goričkem delovali vinotoči, ki so
domačinom in turistom ponujali domačo kulinariko in pijačo. V njihovi ponudbi so manjkale
originalne zamisli, ki izvirajo iz tradicije in motivacijski program za turiste. (Sraka et al.,
1997, str. 113)
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Goričko nudi svojim obiskovalcem veliko možnosti preživljanja prostega časa, podoživljanje
otroštva, rekreacijo in potešitev vedoželjnosti. (Krajinski park Goričko, 2005) Krajinski parki
z ohranjanjem rastlin in živalskih vrst ter njihovih habitatov ter kulturne krajine nudijo
obiskovalcem poleg sprostitve v edinstvenem naravnem okolju in spoznavanja naravnih in
kulturnih vrednot tudi možnosti za najrazličnejše izletniške pohode, učne in športno
rekreativne dejavnosti. (Gulič in Praper, 1998, str. 53 - 60) Najbolj znane izletniške točke na
Goričkem so: Ledavsko jezero, Grad, Plečnikova cerkev v Bogojini, Dom duhovnosti v
Kančevcih-Benediktu, Tromeja, najvišji bregovi na Goričkem (Sotinski, Serdiški in Srebrni
breg), Ženavlje (1. pristanek balona), izvir mineralne vode v Nuskovi, Bukovniško jezero in
bio točke ob njem, izvir reke Krke in cerkev Rotunda v Selu. (Kranjc, 2003, str. 9)
Goričko je bogato z zdravilnimi energijami, ki omogočajo razvoj turizma zdravja. Ob
energijskih točkah pri Gradu, Bukovnici, Selu in Kobilju se lahko človek sprosti in osveži.
(Vavtar, 2003) Območje okrog Bukovnice je pomemben vitalno-energijski center Goričkega.
(Gulič, 1995, str. 359) V okolici Bukovniškega jezera je bilo odkrito zemeljsko sevanje, ki naj
bi na šestindvajsetih zdravilnih energijskih točkah blagodejno vplivalo na različne bolezni,
denimo glave, dihal, ožilja nog, težave s srcem, debelo črevo, mentalne bolezni in podobno.
(Gabor, 2003 d, str.) Zdravljenje z bio-potenciali Goričkega lahko privabi veliko domačih in
tujih turistov, zato si park prizadeva tudi za razvoj te veje turizma.
Park spodbuja tudi razvoj mladinskega izobraževalnega turizma. (Balažic-Peček, 2003)
Šolarji se lahko v naravi in rokodelskih delavnicah parka neposredno seznanijo z biotsko
raznovrstnostjo in krajinsko pestrostjo Goričkega, za študente pa je park lahko naravni
raziskovalni laboratorij. (Dešnik, 2005; Škalič, 2005) Doživljajsko izobraževalni turizem na
ekoloških kmetijah kot neke vrste »šola v naravi«, preko katere se otroci seznanjajo z
ekologijo in kmetijstvom, ima pravtako možnosti razvoja na Goričkem. (Gabor, 2004d)
Predvidena je povezava Goričkega kot turistične destinacije s termami v Moravskih Toplicah,
ki za razvoj rabijo svoje zaledje. Goričko je kot zaledje term idealno, ni ekološko
obremenjeno, je biotsko raznovrstno in kulturno zanimivo, ponudniki ob vinski turistični cesti
Goričko pa lahko turistom term nudijo tudi oskrbo s tradicionalno kulinariko in domačo
pijačo. (Balažic-Peček, 2003)
Med rekreacijskimi aktivnostmi ima na Goričkem dobre možnosti razvoja kolesarstvo.
Biotska in krajinska pestrost ter ustrezna reliefna izoblikovanost omogočata razcvet
kolesarstva na obstoječih ne preveč prometnih cestah Goričkega. (Sraka et al., 1997, str. 176)
Park poleg kolesarstva spodbuja tudi razvoj drugih športnih oz. rekreacijskih aktivnosti,
dostopnih turistom na Goričkem: ribolov, tek, pohodništvo, gozdne poti, jahanje in vožnjo s
kočijo, čolnarjenje, taborništvo, motorno zmajarstvo, hokej na travi, smučanje in smučarske
skoke, tenis, gobarske poti, lov in motokros. (Kranjc, 2003, str. 9)
Domača obrt, gostinstvo z domačo kulinariko in kmetijstvo lahko obogatita turistično
ponudbo Goričkega.
Gostinstvo je na Goričkem povprečno razvito, nekaj gostiln je celo specializiranih za turiste.
(Sraka et al., 1997, str. 176) Park se zavzema za popestritev kulinarične ponudbe goričkih
gostiln s tipičnimi goričkimi jedmi in pijačami, kot npr.: domačimi klobasami, kolinami,
različnimi vrstami kruha, šunko, bogračem, mesom iz tunke, pereci, gibanico, ajdovimi
žganci, cverkovimi pogačami, goričkim vinom, sadnim žganjem … (Kranjc, 2003, str. 9)
Domača kulinarika vtisne obiskovalcem Goričkega v spomin gričevnato pokrajino in jih
spodbudi k vračanju v ta okoliš. Gostinci se morajo zavedati, da je ohranjena naravna in
kulturna dediščina nekega območja osnovni pogoj za razvoj turizma v prihodnosti, zato
morajo biti ekološko ozaveščeni, uveljavljati morajo ekološki vidik pri oblikovanju različnih
oblik dopolnilne ponudbe gostinstva in poudarjati ekološke prednosti v promociji slovenske
gostinske ponudbe. (Mednarodno leto ekoturizma in slovenski turizem, 2005)
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Ob ustanavljanju Krajinskega parka Goričko so potekale dejavnosti, ki naj bi pospešile razvoj
turizma v tej regiji. V okviru projekta Krajinski park Goričko so bile proučene možnosti za
razvoj turizma na Goričkem. Izvedena je bila inventarizacija naravne in kulturne dediščine in
turistična promocija Goričkega. Urejen je bil informacijski center v gradu pri Gradu, izdelan
je bil turistični promocijski material in oblikovana je bila vodniška služba. Park je določil
trase kolesarskih, tematskih in pohodniških poti ter poskrbel za povezavo z gostinsko
ponudbo in popravljalnicami koles ob kolesarskih poteh. Bilten Krajinski park Goričko je
vabil k sodelovanju prebivalce Goričkega, izdelane so bile promocijske brošure trideželnega
parka Goričko – Raab - Őrség v slovenskem, madžarskem, nemškem in angleškem jeziku,
promocijski plakati, informacijski in promocijski material ter razglednice pomembnejših
krajev. Promocijske brošure so bile predstavljene na turističnih in drugih sejmih, Goričko pa
so predstavljali tudi različni mediji. Izdane so bile brošure, ki so predstavile posamezna
področja, kot npr. tradicionalno prehrano, kolesarske poti in prodajo različnih izdelkov na
domu in turistična karta Krajinskega parka Goričko. Na spletni strani Krajinskega parka
Goričko (http://www.park-goričko.org) so posebej predstavljene naravne in kulturne
znamenitosti Goričkega in turistična ponudba tega območja. Park si prizadeva za
usposabljanje prebivalcev parka za turistični marketing, organiziranje turističnih dejavnosti in
oblikovanje turističnih aranžmajev in posveča veliko pozornosti razvoju turističnih destinacij.
(Dobovišek, 2003a, str. 1; Dobovišek, 2003b, str. 1; Zakaj krajinski park?, 2005; Krajinski
park Goričko, 2005; Krajinski park Goričko - Turistična karta, 2003; Odkriti in predstaviti še
več značilnosti Goričkega, 2005)

6.3 Tradicionalna obrt na Goričkem
Obrti in različne dejavnosti so bile v preteklosti predvsem pozimi stalen spremljevalec
kmečkega dela na Goričkem. Znanje starih mojstrov domače obrti se v glavnem ustno prenaša
iz roda v rod in tako ohranja obrt živo, zato je staro prebivalstvo na Goričkem primerno za
razvoj domače obrti ter oživljanje starih šeg in običajev. Med izdelki goričke domače obrti
najdemo prave umetnine, katerih sloves bi lahko segel tudi v tujino, marsikateri ročni izdelek
pa je primeren kot turistični spominek. Krajinski park Goričko nudi med drugim ohranitev in
razvoj naslednjih domačih obrti: lončarstva in pečarstva, klasično čevljarstvo, medičarstvo in
svečarstvo, kovaštvo, sodarstvo, slamokrovstvo, rezbarstvo, izdelovanje izdelkov iz šibja,
slame in ličja, ciglarstvo (izdelovanje opek), kolarstvo (izdelovanje koles za kmečke vozove),
pletarstvo, predilstvo, izdelavo rož iz krep papirja, pirhov in lesenega kmečkega orodja (vile,
grablje, metle …). (Kranjc, 2003, str. 7) Na Goričkem se le še nekaj ljudi ukvarja z domačo
obrtjo kot konjičkom ali zato, da si pridobi dodaten zaslužek. Problem priznanim
izdelovalcem kvalitetnih izdelkov domače obrti na Goričkem v glavnem predstavlja
promocija in prodaja izdelkov.
Ustanovitev parka ponuja umetnostno nadarjenim aktivnim izdelovalcem izdelkov domače
obrti več možnosti promocije le teh, razvoj in ohranitev domače obrti na Goričkem ter
možnost predstavitve domače obrti in njenih produktov obiskovalcem Krajinskega parka
Goričko. Prav tako park stimulira ohranjanje domače obrti s prenašanjem znanj starejših
mojstrov na mlajšo generacijo s spodbujanjem izvajanja delavnic za učenje starih obrti, ki
vabijo tako otroke kot mladino in starejše k sodelovanju. Spodbuja se zbiranje in
dokumentiranje ljudskega izročila prebivalcev Goričkega na osnovnih šolah, ki naj bi
organizirale krožke oz. delavnice ali počitniške tabore na to tematiko in tako krepile
regionalno identiteto mladih Goričancev. Izdelki tradicionalne obrti lahko prinesejo dodaten
zaslužek tudi kmetijam na Goričkem.
Park je pomagal poiskati in oblikovati izdelke, ki so značilni za Goričko in jih bo tržil pod
skupno blagovno znamko. V okviru projekta Krajinski park Goričko so bile urejene obrtne
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delavnice v gradu pri Gradu. Stalna razstava izdelkov domače in umetne obrti Goričkega ter
različnih rokodelskih dejavnosti v rokodelskih delavnicah poleg informacijskega centra parka
v gradu pri Gradu pa še dodatno popestri turistično ponudbo krajinskega parka. (Sraka et al.,
1997, str. 168; Krajinski park Goričko, 2005; Bilteni Krajinskega parka Goričko, 2002 - 2003)

6.4 Druge razvojne možnosti na Goričkem
K razvoju Goričkega lahko zelo pripomore čezmejno sodelovanje, kateremu namenja velik
poudarek tudi Trideželni park Goričko – Raab - Őrség, prvi trideželni park v Evropi.
Krajinski park Goričko v sodelovanju z ostalima članoma organizira čezmejne prireditve
(trideželno srečanje mladih, razstava rokodelskih izdelkov in naravnih značilnosti parkov v
regijah trideželnega parka, mednarodni trideželni pohod …), spodbuja čezmejne aktivnosti
(trideželni kolesarski maraton, ekskurzija po Gradiščanskem …) in skrbi za povezovanje
prebivalstva na različnih področjih, npr. na področju varovanja narave, kmetijstva, turizma,
kulture itd. (Bilteni Krajinskega parka Goričko, 2002-2003)
Zavarovano območje na Goričkem spodbuja razvoj drobnega gospodarstva. (Razvoj
ekoturizma v Sloveniji, 2002, str. 26)
Park ne preprečuje oz. omejuje industrijskih in obrtnih con, ki bi pomenile zaposlitev
domačinov in ohranitev poselitve na tem območju. Vzpodbuja pa predvsem razvoj tistih
dejavnosti, ki ne bodo onesnaževale okolja. (Bilteni Krajinskega parka Goričko, 2002-2003)
Krajinski park prinaša tudi nova delovna mesta izobraženemu sloju prebivalstva na Goričkem
v okviru Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je pristojen za upravljanje parka in njegov
nadzor. Že ob ustanavljanju parka je bila izobraženemu sloju prebivalstva ponujena možnost
sodelovanja pri projektu, ki je bil financiran iz državnih in evropskih virov. (Zakaj krajinski
park?, 2005)

6.5 Smernice za varstvo narave v izbranih conah in smernice za
varstvo kulturne krajine
6.5.1 Smernice za varstvo narave v izbranih conah
»Na območjih pomembnih za ohranjanje narave (naravni rezervati) se mora izvajati strogi
varstveni režim in režim upravljanja z namenom izboljšanja stanja, potrebna pa je tudi
izločitev območij iz prostorskih planov občin.
Na izjemnih krajinskih območjih z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti je potrebno
vzdrževati tradicionalen način rabe prostora in ohranjati območja z visoko stopnjo biotske
raznovrstnosti, ter ohranjati krajinske značilnosti v poselitvenem vzorcu in arhitekturni tipiki.
Na območjih pomembnejših kulturnih spomenikov je potrebno ohranjati kulturno krajino in
arhitekturno tipiko v obstoječem stanju in preprečevati širitev urbanizacije.
Na krajinsko manj kakovostnih območjih z nižjo stopnjo biotske raznovrstnosti je potrebno
usmerjanje urbanizacije, kmetijsko zemljiških posegov in urejanje voda za izboljšanje
naravnih in krajinskih značilnosti.
Na degradiranih krajinskih območjih z nižjo stopnjo biotske raznovrstnosti je potrebna
revitalizacija uničenih naravnih in krajinskih vrednot na območju melioracij z obnovo obrežne
zrasti na vodotokih, mejicami med njivami ter na območju železniške proge z ustrezno
zasaditvijo vegetacije.« (Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Goričko do
sprejema načrta upravljanja, 2005)
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6.5.2 Smernice za varstvo kulturne krajine
»Park si prizadeva za:
• ohranjanje vzorca parcelacije kmetijskih površin in polikulturnega kmetijstva,
• ohranjanje kmečkih sadovnjakov ob vaseh in sajenje visokih sadnih dreves ob novih
zgradbah,
• ohranjanje razmerja gozdnih, travniških in poljedelskih površin,
• ohranjanje obsežne zarasti ob potokih,
• sajenje drevnine ob reguliranih potokih,
• sajenje ekološko izravnalnih pasov, skupin dreves in posameznega drevja na
melioriranih površinah,
• omejevanje območij ljubiteljske obdelave vinogradov oz. počitniških hišic.«
(Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Goričko do sprejema načrta upravljanja,
2005)

6.6 Krajinski park Goričko in domačini
6.6.1 Domačini kot sooblikovalci parka
Park je vzpostavil stik z domačini preko biltena Krajinski park Goričko, pogovorov, tematskih
delavnic, seminarjev, javnih razprav, internetnega portala in različnih medijev. Ustanovitelji
parka so si prizadevali vključiti prebivalstvo v snovanje parka, da bi uskladili cilje parka z
željami in razvojnimi vizijami domačinov. Park lahko zaživi le s pomočjo domačinov.
Domačini so namreč najboljši poznavalci naravnih in kulturnih vrednot Goričkega in ga lahko
najbolj varujejo. Domačini bi v parku morali videti izziv, razvojno možnost in kvalitetnejše
življenje. (Bilten Krajinski park Goričko, 2002; Zakaj krajinski park?, 2005)
Park je v fazi ustanavljanja organiziral tematske delavnice, ki so jih vodili strokovnjaki z
najrazličnejših področij. Z njimi so dobili domačini možnost sooblikovanja parka. Delavnice
so bile povezane z razvojem regije in so obsegale različno tematiko s področja kmetijstva,
okolja, turizma, obrti in kulturnega razvoja. Namenjene so bile sodobnemu načinu
teoretičnega in praktičnega izobraževanja na različnih področjih. Udeleženci delavnic so se
seznanili z ekonomsko platjo realizacije različnih razvojnih projektov in se nato posvetili še
pripravi konkretnih projektov. (Zakaj krajinski park?, 2005; Bilten Krajinski park Goričko,
2002)
Projekt Krajinski park Goričko je aktivno vključil okrog 200 Goričancev, ki so se udeležili
usposabljanja v 15. programskih skupinah. (Balažic-Peček, 2003a, str. 2) Pri ustanavljanju
parka so sodelovali domačini srednjih let, predvsem kmetje, in člani turističnih ali drugih
društev, študentje ter diplomanti. (Balažic-Peček, 2002a) Ti naj bi po mnenju Alme Vičar,
svetovalke vlade v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo za zavarovana območja in zelo
angažirane pri ustanovitvi Krajinskega parka Goričko, s srcem sodelovali pri projektu in bi
znali izkoristiti prednosti, ki jih prinaša park. (Natura 2000 ne omejuje suverenosti, 2005)

6.6.2 Domačini in park
Mnenja o sprejetju parka in angažiranosti domačinov v njem se razlikujejo.
Park si prizadeva narediti premik v glavah Goričancev, ki so skeptični in zaprti. Imajo majhno
samozavest, strah jih je pred novim, na vse spremembe odreagirajo čustveno, ne zaupajo v
svoje sposobnosti. »Ljudje na Goričkem najbolj potrebujejo zaupanje v lastno moč,« je menil
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dr. Martin Uitz, vodja projekta Razvoj Krajinskega parka Goričko. Martin Uitz pogreša več
poguma in samoiniciative na področjih gospodarskega življenja Goričkega. Goričancev je
strah administracije, strogih predpisov, inšpekcije … Manjkata jim samozavest in pogum.
Kljub zagotavljanju ekipe Projekta Krajinskega parka Goričko, da želi z ustanovitvijo parka
doseči ravnotežje med prizadevanji za varovanje in ohranitev enkratne narave in kulturne
dediščine Goričkega ter trajnostnim gospodarskim razvojem, nekateri Goričanci menijo, da
varovanje narave postavlja omejitve in zahteve, ki lahko negativno vplivajo na razvoj
Goričkega. »Nekateri župani trdijo, da je park prinesel dodatne omejitve in obveznosti, drugi,
da je treba počakati, ker park prinaša dolgoročne prednosti.« Veliko Goričancev ne verjame,
da jim bo park prinesel kako korist. Domačini si ne želijo le papirjev in zloženk, ki jim jih je
prinesel park, ampak želijo videti konkretne rezultate. Goričancem ohranjena naravna in
kulturna dediščina do nedavnega nista predstavljali razvojnih priložnosti, čeprav se med
domačini že krepi zavest o pomenu turizma za prihodnost Prekmurja.
(Rituper-Rodež, 2004, str. 2; Rituper-Rodež, 2003, str. 3, Balažic-Peček, 2003d, str., BalažicPeček, 2003e, str., Balažic-Peček, 2002, str. 5; Možnosti Krajinskega parka Goričko, 2005;
Gabor, 2004e)

6.7 Kaj je park prinesel?
O dosežkih Krajinskega parka Goričko je še prezgodaj govoriti, ker so neopazni. Delovanje
parka je delno oviralo pozno imenovanje direktorja parka ter zaposlitev ustreznih
strokovnjakov, saj je bil direktor Janko Halb imenovan šele septembra leta 2005, edina
zaposlena, krajinska arhitektka Stanka Dešnik, pa decembra leta 2004, čeprav naj bi v
kratkem sledile tudi zaposlitve domačinov. Javni zavod Krajinski park Goričko je še v fazi
konstituiranja. Dejanske razsežnosti delovanja parka bodo vidne šele z leti. Kljub temu je
zavarovano območje na Goričkem prineslo razvojno zaostalemu območju že nekaj koristi:
• obnova gradu Grad na Goričkem, ki je postal sedež Krajinskega parka Goričko;
• večja prepoznavnost Goričkega z različnimi promocijami;
• začetki uresničevanja vizije trajnostnega razvoja te regije:
 začetki razvoja mehkega turizma (vključevanje kulturne in naravne dediščine v
turistično in gostinsko ponudbo, povečanje namestitvenih zmogljivosti,
določitev tematskih, pohodniških in kolesarskih poti, vključevanje domače
kulinarike in domačih vin v gostinsko ponudbo, oblikovanje informacijskih
točk na območju parka) in začetki povezovanja Goričkega z zdraviliščem v
Moravskih Toplicah;
 razvoj in promocija domače obrti;
 pospeševanje bio-kmetijstva (eko-socialna kmetija v Krplivniku) in potrditev
blagovne oz. tržne znamke za pridelke in izdelke z Goričkega, višje subvencije
kmetom v parku;
• izobraževanje lokalnega prebivalstva;
• čezmejno sodelovanje v duhu vzajemne koristi in dobrega sosedstva;
• možnost pridobivanja finančnih sredstev za uresničitev različnih razvojnih projektov
na območju Goričkega iz različnih virov (mednarodni programi Life III - Nature,
Phare, različni evropski razvojni programi, državni programi).
(Natura 2000 ne omejuje suverenosti, 2005; Kaj narediti s Pomurjem, 2004; BalažicPeček, 2003d; Turistična karta Krajinski park Goričko, 2003; Možnosti Krajinskega parka
Goričko, 2005; Balažic-Peček, 2005a; Krajinski park Goričko, 2005; Dešnik, 2005;
Škalič, 2005)
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7.0 Zaključek
Krajinski park si prizadeva za sonaravni trajnostni razvoj Goričkega, zato prioritetno spodbuja
razvoj okolju prijaznega kmetovanja z dopolnilnimi dejavnostmi, podeželskega,
zdravstvenega in izletniškega turizma, domače obrti, raziskovalnih, izobraževalnih, kulturnih
in drugih naravi in ljudem prijaznih dejavnosti.
Ohranjena naravna in kulturna dediščina privabi turiste, ki bi se radi umaknili v samoto, v
neokrnjeno naravo, v stare tradicionalne hiše, med prijazne ljudi in okusili hrano, pridelano na
okolju prijazen način. Turizem je kompleksna dejavnost, ki zahteva precej časa in vztrajnosti
vseh sodelujočih. Kulturno krajino, ki jo je v stoletjih izoblikoval kmet s pretežno
ekstenzivnim kmetovanjem, lahko ta ohrani s tako rabo naravnih virov, ki omogočajo trajnost,
in z negovanjem naravne in kulturne pokrajine, zato park spodbuja razvoj ekološkega in
integriranega kmetovanja ter uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Varovanje narave
koristi ohranjanju proizvodnih virov za kmetijstvo, kmetijstvo pa prispeva k ohranjanju
kulturne krajine kot elementa narave. Kakovostna ponudba domače kulinarike in vin ob
Vinsko turistični cesti Goričko, kulturne prireditve in izdelki domače obrti lahko dodatno
popestrijo turistično ponudbo zavarovanega območja. Čezmejno povezovanje in sodelovanje
med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko na različnih področjih življenja v okviru Trilateralnega
parka Goričko – Raab – Őrség, predvsem po izginotju meja maja leta 2004, lahko prispeva k
razvoju te obmejne, periferne pokrajine ter omogoča tesnejše povezovanje Porabskih
Slovencev z nekdanjo domovino in s tem ohranjanje narodnostne identitete.
K razvoju Goričkega lahko največ prispevajo domačini sami. Domačinom manjkajo pogum,
vztrajanje in potrpljenje, finančna sredstva, znanje, smisel za podjetništvo in konkretni
rezultati, ki bi jih motivirali k premagovanju vsesplošne krize gostinstva in dopolnilnih
dejavnosti na območju Vinske turistične ceste Goričko. Idej je veliko, zatakne se pri njihovem
uresničevanju. Razvoj gostinstva in turizma ovira tudi slovenska zakonodaja na področju
turizma in gostinstva. Veliko se na Goričkem govori o turizmu, » a vse ostaja bolj ali manj pri
besedah, obljubah in načrtih, rezultati pa so slabi.« Goričko naj bi v prihodnosti živelo od
turistov, gostov v zdraviliščih, ki bi preživeli del svojega dopusta tudi na podeželju.
Sodelovanje med podeželjem in zdraviliščem Moravske Toplice je šele v začetni fazi, toda že
zdaj zahteva prilagoditev turistične in gostinske ponudbe podeželja turistom iz Slovenije in
tujine, ki dajejo prednost zdravemu načinu življenja in zdravi prehrani. Gostinci, ki so vajeni
predvsem domačinov, morajo v svojo ponudbo vključiti avtentično domačo hrano in zdravo
prehrano ter gorička vina, v bližini gostišč pa mora biti prisotna turistična ponudba.
Kakovostne ponudbe vinogradnikov in domače kuhinje je ob vinski turistični cesti Goričko
trenutno še vedno premalo. Pomembno je, da turistične kmetije ne delujejo kot gostinski
lokali, kar se tudi dogaja, ampak opravljajo dejavnost, za katero so registrirane. Turiste mora
nekdo sprejet, jih usmerit v gostilno z dobro hrano, turistični vodniki pa jim morajo razkazati
naravne in kulturne znamenitosti območja ter jim prodati kak izdelek domače obrti. Slabo
sodelovanje med gostinstvom in turizmom, preslaba opremljenost Goričkega z ustrezno
turistično infrastrukturo in premajhen interes za poklice v gostinstvu so problemi, s katerimi
se bo Goričko soočalo v teku razvoja.
S težavami se soočajo tudi na področju kmetijstva. Pridobivanje statusa ekološke turistične
kmetije in pravice za ekološko kmetovanje otežuje v Sloveniji precej vladnih omejitev.
Projekti, povezani s Krajinskim parkom Goričko, so domačinom prinesli dodaten zaslužek in
v določeni meri prispevali k povečanju blaginje posameznikov, a žal z izjemo dveh zaposlitev
v Javnem zavodu Krajinski park Goričko do danes niso prinesli konkretnih zaposlitev.
Dejstvo je, da so vsi dosežki Krajinskega parka izredno majhni, saj je ta v prvi meri
pripomogel le k oblikovanju razvojne vizije te regije ter prepoznavnosti Goričkega. Pri
uresničevanju projektov, ki podpirajo razvojne usmeritve parka, park ovirajo pozno
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imenovanje direktorja in manjkajoče zaposlitve ustreznih kadrov v Javnem zavodu Krajinski
park Goričko, različni zakoni oz. predpisi na področju kmetijstva, gostinstva in turizma,
manjkajoča finančna sredstva ter domačini, ki jim primanjkuje poguma, samoiniciativnosti,
potrpljenja, znanja in podjetniške sposobnosti, zato marsikatera razvojna vizija Goričkega
ostaja le pri besedah ali na papirju.
Morebiti bo prihodnost parka bolj rožnata, če mu bodo pomagali privatni investitorji, država s
finančnimi sredstvi in davčnimi olajšavami, namenjenimi novim delovnim mestom in
infrastrukturi, in lokalne skupnosti, ki podpirajo večino razvojnih usmeritev parka. Sodelujoče
pri ustanavljanju parka in bodoče zaposlene v Javnem zavodu Krajinski park Goričko torej
čaka še veliko dela kljub že vidnim manjšim dosežkom njihovega dosedanjega dela in truda.
(Priložnosti v okviru Krajinskega parka Goričko, 2004; Življenje v parku je lahko tudi
razvojna priložnost; Prekmurje zaostaja toliko kot Slovenija, 2005; Gabor, 2005a; Gabor,
2005b; Gabor, 2004d; Gabor, 2004e; Gabor, 2004c; Sraka et al, 1997, str. 87-225)

8.0 Summary
Goričko Regional Park as a protected area ensures the preservation of variegated biological
and landscape diversity, and, on the other hand, contributes to a sustainable development of
this border, peripheral, economically backward and demographically threatened region. The
Park preferentially promotes the development of environmentally friendly farming and
supplementary activities, rural, health and excursion tourism, cottage industry, research,
educational, cultural and other environment and people friendly activities.
The well preserved nature and cultural heritage attract tourists, which would like to spend
some time alone in an intact nature, old traditional houses, among friendly people and taste
home-made food. The cultural region formed by farmers throughout the centuries can be
preserved by using natural resources maintaining the natural and cultural landscape. In this
view the Park promotes the development of ecological and integrated farming and the
introduction of supplementary activities on farms. The quality domestic food and wine offer
along the road Vinska turistična cesta Goričko, cultural events and cottage industry products
can additionally variegate the tourist offer of the protected area. The cross-border cooperation
of Slovenia, Austria and Hungary especially after the disappearing of frontiers in May 2004
can contribute to different fields of life within the Trilateral Park Goričko-Raab-Őrség:
development of this backward, peripheral region, a close cooperation of Slovenes from
Porabje and their former native country and thereby preservation of national identity.
Fact is, the achievements of the Nature Park made so far are rather small, as the principal
goals of the Park were to develop a vision of Goričko, to make it recognisable and to provide
tourist information of this region. The projects within the Nature Park Goričko have brought
additional earnings to local people and to some extent increased the welfare of some people.
However, with the exception of two posts in the public institution Nature Park Goričko, the
projects have not generated employment. The implementation of projects which foster
development plans was hindered by the late director appointment and lack of suitable human
resources in the public institution of the Nature Park Goričko, various acts and regulations in
the field of agriculture, gastronomy and tourism, lack of financial resources and the local
people lacking in courage, personal initiative, patience and economy skills. Therefore, many
development visions never take effect. The future might be brighter, if the Park will receive
financial assistance from private investors, the state (new posts, improved infrastructure and
tax benefits) and local communities supporting most of the Park development visions.
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