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IZVLEČEK
Razvojni vidiki zaraščanja kmetijskih površin na Goričkem
Gričevnata pokrajina Goričko se razprostira na severovzhodu Slovenije. Pokrajino pestijo
težave z begom možganov in visok indeks staranja prebivalstva. Kljub pomembnosti
kmetijstva v občinah pa se kmetijstvo na Goričkem intenzivno opušča, kar se v prostoru
odraža tudi v zaraščanju kmetijskih zemljišč, ki jih je po zadnjih podatkih več kot 1500 ha. V
magistrskem delu je najprej opredeljen proces zaraščanja, preučene so pozitivne in
negativne posledice zaraščanja. V nadaljevanju smo se osredotočili na zaraščanje kmetijskih
površin na Goričkem, opredelili geografske dejavniki zaraščanja in podali širše regionalnorazvojne ukrepe za preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč na Goričkem.
Rešitve za izboljšanje stanja na področju kmetijstva in zaraščanja prebivalci Goričkega vidijo
predvsem v večjem razvoju živinoreje in višjih subvencijah, prav tako pa predlagajo ugodne
cene najema zaraščenih površin ter spremembo na področju dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah. Goričko ima s svojimi naravnimi danostmi vse pogoje za uspešno kmetijstvo,
vendar so za to potrebni učinkovitejši ukrepi za odpravo zaraščanja, spodbude za mlade
prevzemnike, ozaveščanje kmetov o razpisih in učinkovito izrabljanje razvojnih potencialov.
Ključne besede: regionalni razvoj, kmetijstvo, zaraščanje kmetijskih zemljišč, Natura 2000,
dejavniki zaraščanja, ukrepi za odpravo zaraščanja, Krajinski park Goričko, Goričko

ABSTRACT
Development aspects of the agricultural land abandonment in Goričko
The hilly region of Goričko, is situated in the northeast part of Slovenia. The region has
problems with brain drain and high index of the population aging. Despite the importance of
agriculture in the municipalities, the agricultural land in Goričko is abandoned intensively,
reflected in the area with agricultural land overgrowing, which, according to recent data, is
more than 1500 ha. In the present paper, the process of overgrowing is first defined and the
positive and negative consequences of overgrowth are analyzed. In addition, the condition
of agricultural land abandonment in Goričko is examined, as well as guidelines for the
inclusion of the process of agricultural land overgrowing in the wider Goričko regional
development process, with an emphasis on defining factors that influence overgrowth and
possible wider development measures to prevent overgrowth. Goričko inhabitants see
solutions mainly in the development of livestock production and higher subsidies, as well as
in favorable rental prices for overgrown areas and changes in supplementary activities on
farms. Goričko has all the conditions for successful agriculture with its natural resources, but
more efficient measures are needed to overcome the overgrowing of agricultural land, also
incentives for young farm transferees, awareness of farmers about public tenders and
efficient exploitation of development potentials.
Key words: regional development, agriculture, agricultural land overgrowth, Natura 2000,
overgrowing factors, overgrowing measures, Krajinski park Goričko, Goričko
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1. UVOD
Gričevnata pokrajina Goričko se razprostira na severovzhodu Slovenije. Na podlagi analiz
slovenskih občin v okviru slovenske ISSO raziskave spadajo občine Pomurske regije glede na
razvojne značilnosti (demografija, proračun, gospodarstvo, trg dela, izobrazba, življenjski
standard, socialna kohezija in politična kultura, okolje) na zadnje mesto med slovenskimi
regijami, občine Goričkega pa na zadnja mesta Pomurske regije (Zlati kamen, 2018).
Pokrajino poleg tega pestijo težave z begom možganov in visok indeks staranja prebivalstva.
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi glede na celotno površino regije v Pomurski regiji je 47,9
%, sledi ji Podravska regija s 37,1 % takšnih površin, medtem ko je delež teh zemljišč v
Sloveniji 23,4 % (SURS, 2018).
Kljub pomembnosti kmetijstva v občinah pa se kmetijstvo na Goričkem intenzivno opušča,
kar se v prostoru odraža tudi v zaraščanju kmetijskih zemljišč, ki jih je po zadnjih podatkih
več kot 1500 ha (MKGP, 2018). Kmetijska zemljišča v zaraščanju so »zemljišča, ki se zaraščajo
zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne kmetijske rabe. Površina se zarašča z mladim
olesenelim ali trnastim rastjem ter drevesi in grmičevjem, različnih starosti« (MKGP 2, 2013).
Javni pregledovalnik grafičnih podatkov omogoča pregled podatkov o zemljiščih, ki so v
uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK) in evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč (RABA). Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vsebuje podatke o
dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije, pri čemer so
kmetijska zemljišča v zaraščanju označena s šifro rabe 1410. Podatki v evidenci se zajemajo iz
ortofotov (letalskih posnetkov), ki prav tako služijo kot podlaga za vpis GERK-ov. Pri
nekaterih interpretacijah površin v zaraščanju je smiselno upoštevati tudi drevesa in
grmičevje, ki so označena pod šifro 1500.
Obravnavana gričevnata pokrajina je zaradi naravnih danosti in svojstvenega zgodovinskega
razvoja prostorsko zelo specifična in tvori zanimivo pokrajino ob meji z Madžarsko in
Avstrijo. Goričko ima tako s svojimi geografskimi dejavniki dobro izhodišče za uspešno
kmetovanje. V nalogi bomo zato proučili zaraščanje kmetijskih površin na Goričkem,
opredelili geografske dejavnike zaraščanja in podali širše – regionalnorazvojne ukrepe za
preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč na Goričkem.

1.1 Namen in cilji magistrskega dela
Namen raziskave je analizirati trend zaraščanja kmetijskih površin na Goričkem in preučiti
možnosti razvoja območij z največjo stopnjo zaraščanja.
Cilji raziskave:
- Opredeliti proces zaraščanja
- Preučiti pozitivne in negativne posledice zaraščanja
- Preučiti zainteresiranost lokalnega prebivalstva za obdelovanje kmetijskih zemljišč in
njihov odnos do zaraščenih površin (mnenja, predlogi, rešitve)
- Podati usmeritve za razvoj kmetijskih površin v zaraščanju
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Raziskovalno vprašanje
Kateri so dejavniki zaraščanja na Goričkem in kako proces zaraščanja nasloviti v širšem –
regionalnorazvojnem okviru?

1.2 Metode in tehnike dela
V magistrski nalogi so uporabljene empirične in neempirične raziskovalne metode. Glede na
način obdelave podatkov so uporabljene tako kvantitativne kot tudi kvalitativne metode.
Večji poudarek je na kvalitativnih metodah, saj se naloga ukvarja s kvaliteto problema, ki ga
ni možno v celoti izraziti numerično. Skozi celotno magistrsko nalogo je pomembna metoda
analiza virov in literature, pri čemer so izbrani najbolj kakovostni in relevantni viri, ki so bili
pomembni za predstavitev in razumevanje obravnavanega primera. Zbrani kvalitativni in
kvantitativni podatki so prikazani v obliki besedila, preglednic, slik in kart.
Magistrska naloga teži k temu, da je uporabljene čim več geografske literature, vendar to v
vseh primerih, zlasti zaradi specifičnosti problema, ki je agrarno obarvan, ni bilo mogoče.
Predvsem v poglavju definicije pojmov, s katerimi operira magistrska naloga, je uporabljenih
nekaj več negeografskih virov, saj je tematika zaraščanja zelo specifična in se naslanja na
agronomske vede. Omeniti je treba tudi poglavje vzrokov za opuščanje kmetijske rabe, kjer
je celotno poglavje povzeto po Cunder (1999), ki edini v vsej pregledani literaturi sistemsko
opredeljuje vzroke opuščanja rabe kmetijskih zemljišč in posledično vzroke za zaraščanje
kmetijskih zemljišč.
Vse kartografsko gradivo v magistrski nalogi je izdelano s programskim orodjem ArcMap, pri
čemer smo ortofoto podlago pripravili v programu Q-Gis. Podatki in viri, ki smo jih rabili za
izdelavo kart, so navedeni v preglednici. Podatki so javno dostopni na portalih, treba jih je
bilo izvoziti in urediti do stopnje, da so bili primerni za obdelavo v programu ArcMap.
Podatek

Vir

Občine

SURS (2018).

Število prebivalcev po občinah

SURS (2018).

Starost prebivalstva po občinah

SURS (2018).

Raba tal

MKGP (2018).

RKG

MKGP (2018).

DPK250 (podlaga)

GURS (2018).

DMNV125

GURS (2018).

Hidrografija

ARSO (2018).
Preglednica 1: Viri podatkov za analizo razvojnih vidikov zaraščanja kmetijskih zemljišč

Metoda terenskega dela je bila uporabljena za pridobitev mnenja o zaraščanju kmetijskih
površin. Anketa je bila opravljena med prebivalci vseh občin, pri čemer imajo nekateri
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anketiranci občino stalnega bivališča zunaj Goričkega, vendar imajo na Goričkem počitniško
hišo. Večina anket je bila izpolnjenih na javnih mestih, kjer se zbirajo ljudje, predvsem v
lokalih. Petdeset anket je bilo pridobljenih tako, za ostalih 10 pa je bilo uporabljeno
medmrežje in socialna omrežja.
Anketni vprašalnik je bil v nadaljevanju analiziran s pomočjo programskega orodja Microsoft
Excel (opisna statistika) in s pomočjo metode besednega oblaka. Gre za metodo analiziranja
kvalitativnih podatkov, pri kateri s ponavljanjem besednih zvez izdelamo besedni ključ, ki
predstavlja odgovore na vprašanja za izdelavo besednega oblaka. Tisti odgovori, ki se
pojavljajo večkrat, so tako v besednem oblaku napisani z večjo, manj pogosti odgovori pa z
manjšo pisavo. Na medmrežju obstaja veliko spletnih aplikacij za izdelavo besednih oblakov,
v nalogi pa je uporabljena spletna aplikacija Wordle (Wordle, 2018).

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA GEOGRAFSKE OBRAVNAVE KMETIJSKIH
POVRŠIN
Kmetijstvo na podeželju danes ni ne edina in tudi ne več prevladujoča dejavnost.
Neupoštevanje posebnosti kmetijstva s strani drugih dejavnosti povzroča predvsem
naslednje težave: zmanjševanje obsega pridelovalnih zemljišč najboljše kakovosti, prostorsko
utesnjevanje kmetij v naseljih ter ovirane prometne povezave med kmetijami in njihovimi
pridelovalnimi površinami. Številne kmetije so zaradi teh vzrokov kljub razvojnim ambicijam
omejevane in ovirane pri nadaljnjem razvoju. Kot posledice se v podeželskih naseljih
pojavljajo socialne napetosti, izginja agrarna identiteta podeželskih naselij in pokrajine, med
mladimi pa je vse manj interesa za kmetovanje (Kovačič, Perpar, 2006).
V zadnjih letih se kmetijska pridelava v Sloveniji zmanjšuje, kar je med drugim posledica
zaraščanja kmetijskih zemljišč, ki je najbolj intenzivno na manj kakovostnih kmetijskih
zemljiščih ter območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (Lampič, Repe, 2012).
Pri proučevanju kmetijskih zemljišč v zaraščanju se srečamo z različnimi pojmi in njihovimi
definicijami. V nadaljevanju so tako predstavljeni pojmi in definicije, ki so potrebni za
razumevanje proučevane tematike in njenega vpliva na razvoj.

2.1 Opredelitev pojma zaraščanje
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju po definiciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (2013) obsega zemljišča, ki se zaraščajo zaradi opustitve kmetovanja ali
preskromne kmetijske rabe. Na njih se pojavlja mlado olesenelo ali trnasto rastje ter drevesa
in grmičevje, običajno različnih starosti, katerih pokrovnost je 20–75 %.
Na ortofoto posnetku se površine v zaraščanju od trajnega travnika ločijo po bolj puhasti,
grobi strukturi s strnjeno grmovno vegetacijo in posameznimi nižjimi drevesi. V kategorijo
kmetijskega zemljišča v zaraščanju, ki ima šifro rabe 1410, se uvrščajo tudi:
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zanemarjeni trajni nasadi, kjer je viden proces zaraščanja,
praprotišča, kjer so vidni znaki zaraščanja (mlado grmičevje in drugo olesenelo
rastje),
površine, kjer so bila odstranjena drevesa, grmičevje in ostala zarast (npr. ob
gozdnih robovih, gozdni rob, brežine ipd.), če se zaradi preskromne ali
neustrezne kmetijske rabe ponovno zaraščajo,
površine, porasle z mladimi smrekami, ki so se na zemljišču razrasle zaradi
opuščanja kmetijske rabe,
kanele (rastišča navadnega trstikovca na Primorskem) (MKGP 2, 2013).

Slika 1: Kmetijsko zemljišče v zaraščanju v naravi in na ortofoto posnetku (Zaraščanje, 2018).

Lampič in Repe (2012) v zaključnem poročilu projekta Razvoj kazalcev okolja v Sloveniji –
površje navajata, da kazalnik zaraščanje prikazuje dejanski obseg kategorije rabe zaraščanje
kot tudi površino sprememb rabe vseh kategorij v kategoriji zaraščanje in gozd. Dejansko
kazalnik prikazuje proces opuščanja kmetijske rabe in tudi ekstenzifikacijo kmetijske rabe.
Navajata, da se zaraščanje v Sloveniji pojavlja predvsem na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo (Lampič, Repe, 2012).
Cunder (1999) v svojem članku Zaraščanje kmetijskih zemljišč v slovenskem alpskem svetu
navaja, da opuščanje pridelave in zaraščanje kmetijskih zemljišč sodi med najbolj vidne
pokazatelje delnega razkroja kulturne pokrajine. Ta proces ne poteka načrtno, temveč
izrazito stihijsko in enosmerno. Kljub temu da Slovenija že sicer sodi med najbolj gozdnate
države v Evropi, se na ta način obseg gozdnih zemljišč še nadalje povečuje, in sicer na račun
že tako omejenega kmetijskega prostora (Cunder, 1998).
Cojzer (2011) je v svoji doktorski disertaciji zaraščanje opredelila kot proces, ki nastane po
prenehanju kmetijske rabe (paše, košnje, oranja) in poteka na opuščenih kmetijskih
zemljiščih, pri čemer so ta prepuščena naravnemu razvoju. Z zaraščanjem se na opuščenih
kmetijskih zemljiščih začne proces naseljevanja grmovnih in drevesnih vrst. Gre za tako
imenovano ekološko sukcesijo, pri kateri potekajo vegetacijske spremembe, katerih končni
rezultat je popolna ali delna kolonizacija razpoložljive površine z drevesnimi in (ali)
grmovnimi vrstami. S procesom zaraščanja se postopno zmanjšujejo kmetijske površine, pri
čemer se spremeni raba tal. Pri zaraščanju gre torej za proces nepovratnih sprememb,
katerih posledica je izguba odprtega prostora, pokrajinske heterogenosti in mozaičnosti
4

struktur, ki so v marsikaterih primerih kulturna pokrajina. Posledica opuščanja obdelave
kmetijskih zemljišč je lahko na eni strani povečanje lokalne pokrajinske homogenosti, na
drugi pa povečanje heterogenosti na lokalni ravni. Ta se kaže v pokrajinski zrnatosti znotraj
regije, kjer prihaja do vedno večjih razlik med produktivnimi in neproduktivnimi območji
(Cojzer, 2011).
Beaufoy in sodelavci (1994) ter Baldock in sodelavci (1996) izpostavljajo osnovni model
procesa zaraščanja, v katerem se zgodi serija sprememb. Do sprememb v sestavi vegetacije
in s tem do izginjanja travniške flore in favne pride, ko se na kmetijskih površinah prenehajo
človekovi vplivi, kot so košnja, paša in oranje. Sprva opuščene orne površine naselijo
enoletnice, kasneje pa se jim pridružijo še trajnice ter grmovne in drevesne vrste. Na
opuščenih travnikih in pašnikih pa se zaraščanje začne z naseljevanjem grmovnih in
drevesnih vrst. Tiste, ki prve naselijo prostor, imenujemo tudi pionirske drevesne vrste.
Pravimo, da so opuščene kmetijske površine izpostavljene sekundarni sukcesiji (Beaufoy in
sod., 1994; Baldock in sod., 1996; cv: Cojzer, 2011).

2.2 Opredelitev pojma sukcesija
Predvsem v gozdarski in agrarni strokovni ter znanstveni literaturi se pri proučevanju
zaraščanja kmetijskih površin pogosto srečamo s pojmom sukcesija.
Sukcesija je proces postopnega nadomeščanja in zamenjevanja rastlinskih združb na
določenem rastišču. Gre za geološko, ekološko in časovno zaporedje vrst, ki se razvije v
skladu s prevladujočimi okoljskimi razmerami ali po motnjah v ekosistemu. Glede na lastnosti
prostora, v katerem začenja nastajati rastlinska odeja, razlikujemo primarne in sekundarne
sukcesije. Primarne se začenjajo na primarno nenaseljenih ozemljih oziroma golih površinah,
kot so aluvialni nanosi, površine po umiku ledenikov, območja vulkanskih izbruhov in velikih
gozdnih požarov, zemeljskih plazov in podobno. Takšne sukcesije so dolgotrajne, saj so
povezane s klimatskimi razmerami, sočasnim nastajanjem tal in razvojem vegetacije.
Sekundarne sukcesije se začenjajo na sekundarno nezasedenih ozemljih in v večini primerov
potekajo na rastiščih že razvitih tal predhodnih združb. Prav to je bistvena razlika med
primarnimi in sekundarnimi sukcesijami. Sekundarne sukcesije se oblikujejo po prenehanju
antropogenih vplivov, kot sta paša in košnja. Do procesa tako pride na travnikih, ki niso več v
kmetijski rabi, opuščenih pašnikih in pa tudi na golosekih ter na pogoriščih. Gre za osnovni
proces, ki se zgodi po opustitvi tradicionalnih rab na kmetijskih zemljiščih (Cojzer, 2011).

5

Slika 2: Primarna sukcesija (prirejeno po Primary succession, 2005) (Cojzer, 2011)

Slika 3: Sekundarna sukcesija (prirejeno po Primary succession, 2005) (Cojzer, 2011)
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2.3 Postopek zajema dejanske rabe tal in stanje na področju zaraščanja v
Sloveniji
Dejanska raba zemljišč je določena s fizičnimi elementi zemeljskega površja, ki so posledica
naravnih dejavnikov ali človekove dejavnosti oziroma uporabe in jo je možno določiti z
metodami fotogrametrije, daljinskega zaznavanja, terenske interpretacije ali s pomočjo
podatkov iz drugih digitalnih evidenc o fizičnih lastnostih prostora. Dejanska raba prostora je
neodvisna od predpisov s področja upravnega prava, ki določajo način pridobivanja in
uživanja lastninske pravice (Metodologija vodenja …, 2013).
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so vzpostavili evidenco dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč zato, da bi popisali in nadzirali rabo kmetijskih zemljišč, saj je
za izvajanje kmetijske politike treba vedeti, čemu dejansko služi neko zemljišče. Odločili so
se, da bodo podatek o rabi zemljišča pridobili posredno z opazovanjem pokrovnosti tega
zemljišča, in sicer zato, ker človek z rabo zemljišča po navadi spremeni tudi njegovo
pokrovnost. Pokrovnost tal lahko opazujemo iz zraka, vesolja ali neposredno na terenu.
Terenski ogled je primeren predvsem za kartiranje pokrovnosti manjših območij; za terensko
kartiranje vse Slovenije bi namreč porabili preveč časa in denarja. Iz zraka in vesolja lahko
naenkrat fotografiramo oziroma posnamemo večjo površino zemeljskega površja, nato pa z
obdelavo in interpretacijo posnetkov in drugih virov pridobimo podatke o pokrovnosti (Oštir,
2006).
Pri zajemu podatkov o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč se uporabljajo fotografije
pokrovnosti s terena, satelitski posnetki, aerofotografije in ortofoto posnetki. Iz slednjih se
zajame največ podatkov o pokrovnosti zemljišč oziroma o njihovi rabi. Treba je poudariti, da
je interpretacija o rabi zemljišča samo na podlagi opazovanja pokrovnosti tal lahko tudi
netočna (npr. sadna drevesa so lahko zamenjana za gozdna) in da je vedno subjektivna; na
primer zemljišče, zasajeno s sadnimi drevesi, je za koga sadovnjak, za drugega še vedno
travnik, za tretjega pa zemljišče v zaraščanju. Podatke evidence dejanske rabe se redno
vzdržuje in obnavlja najmanj vsakih pet let od leta 2002, rezultat vsakokratne obnove pa je
nov vektorski podatkovni sloj dejanske rabe za območje vse Slovenije. Do leta 2016 so bile
narejene štiri obnove podatkov evidence, vsi podatkovni sloji dejanske rabe pa so javno
dostopni na portalu Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano (Klar, 2016).
Na podlagi ortofoto posnetka oz. satelitskih posnetkov je težko potegniti mejo med rabo
1410 (kmetijsko zemljišče v zaraščanju) in 1500 (drevesa in grmičevje), zato je pri nekaterih
analizah kmetijskih površin v zaraščanju smiselno upoštevati obe rabi.
Kmetijska zemljišča v zaraščanju se zajemajo že vse od začetka. Najmanjša površina zajema
je v Interpretacijskem ključu 2002 znašala 5000 m 2, od leta 2004 pa 1000 m2. Z
Interpretacijskim ključem 2004 je bil dodan opisnik, ki je v to vrsto rabe uvrstil tudi
zanemarjene trajne nasade. V vseh interpretacijskih ključih pa je predlagano, da naj se trajni
travniki (1300), ki se ne uporabljajo zadnjih 5–7 let, uvrstijo med kmetijska zemljišča v
zaraščanju; če niso v uporabi še nadaljnjih 13–15 let, pa naj se uvrstijo med gozdove. Klar
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(2016) je v svojem diplomskem delu z naslovom Preučevanje vpliva metodologije zajema
dejanske rabe zemljišč na spreminjanje površin vrste rabe zemljišč med letoma 2002 in 2016
v Sloveniji ugotovila, da je med letoma 2002 in 2016 v Sloveniji vidno prehajanje trajnih
travnikov v kmetijska zemljišča v zaraščanju in obratno. Te prehode se lahko razlaga kot
normalen pojav, prav tako pa tudi prehode iz kmetijskih zemljišč v zaraščanju v gozdove
lahko razlagamo kot pričakovan pojav. Do teh prehodov je prišlo predvsem v zahodnem delu
Slovenije (Klar, 2016).
Zemljišča z rabo 1410 – torej kmetijska zemljišča v zaraščanju so razporejena po vsej Sloveniji
z glavnino osi od jugozahoda proti severovzhodu. Glede na delež površine regije je raba 1410
najbolj razširjena v Obalno-Kraški statistični regiji in Pomurski statistični regiji. Največ rabe
1410 je v delih regij (Kras, Brkini, Barje, Haloze, Slovenske gorice, Goričko), kjer ob sočasnih
spremembah razmer na trgu dela in na kmetijskem trgu prihaja do neugodnih
socioekonomskih razmer. Ob tem se kmetijstvo ni zmožno dovolj hitro prilagoditi na primer z
lastniško strukturo ali velikostjo parcel. Pogosto je omejujoč faktor naravna danost (naklon,
prst), zato je v takšnih razmerah edina možnost ekstenzifikacija pridelave, na primer
drevesno-pašni sistem (Glavan in sod., 2017).
Med odločujočimi razlogi za zaraščenost v Sloveniji so gotovo površine z oteženimi
možnostmi obdelovanja, kamor sodijo tudi območja s slabo rodovitno zemljo in neugodnimi
vremenskimi razmerami. Z opuščanjem kmetovanja (predvsem živinoreje) in zaraščanjem
kmetijskih površin pa pokrajina izgublja svojo raznolikost, zmanjšuje se pestrost rastlin,
posredno pa se spreminjajo tudi podnebne razmere (Pogačnik in sod., 1996). Cunder (1999)
kot vzrok zaraščanja kmetijskih zemljišč v Sloveniji označuje porušeno ravnotežje med
socioekonomskim položajem kmečkega prebivalstva in naravnimi možnostmi za kmetijsko
predelavo. Prav opuščanje pridelave in zaraščanje kmetijskih zemljišč sodita med najbolj
vidne pokazatelje delnega razkroja kulturne pokrajine (Cunder, 1999).

2.4 Vzroki in posledice zaraščanja opuščenih kmetijskih zemljišč
Vzroke oziroma dejavnike, ki otežujejo kmetijsko pridelavo in privedejo do opuščanja
kmetijskih zemljišč, delimo na naravno-pridelovalne, strukturne, socioekonomske in agrarnopolitične. Na kmetijskih zemljiščih je vedno več dejavnikov hkrati, zato so njihovi vplivi na
kmetijsko dejavnost prepleteni (Cunder, 1999).
Naravno-pridelovalni dejavniki, ki vplivajo na kmetijsko pridelavo, so nagib, nadmorska
višina, ekspozicija površja, lastnosti prsti in prisotnost drugih vrst rabe na območju. Večji
nagib otežuje ali celo onemogoča obdelavo z mehanizacijo, na zemljiščih z večjimi nagibi so
tako možni ukrepi ročna košnja, paša, vinogradništvo in ekstenzivno sadjarstvo. Vplivi višje
nadmorske višine se kažejo v omejenem izboru kultur in dejavnosti na nekem kmetijskem
zemljišču. Višje ko gremo, bolj je kmetijska pridelava usmerjena v košno-pašne sisteme. Na
mikroklimatske razmere vpliva tudi ekspozicija površja, pri čemer so površine, obrnjene proti
severu, zaradi senčnosti bolj nagnjene k opuščanju kmetijske obdelave kot površine z južno
ekspozicijo. Lastnosti tal (struktura, tekstura, prisotnost skeleta, globina in delež organske
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snovi) vplivajo na izbor kultur, velikost pridelkov in izbor mehanizacije. Prisotnost drugih rab
(grmičevje, gozd) in njihov večji delež pa deluje kot pritisk na kmetijska zemljišča. Na
območju, kjer so kmetijska zemljišča v manjšini in prevladuje gozd, je možnost opuščanja in s
tem zaraščanja večja kot na območju s prevladujočo kmetijsko rabo (Cunder, 1999).
Strukturni vzroki za opuščanje kmetijske pridelave in posledično dejavniki na zaraščanje
kmetijskih površin izhajajo iz neugodne lastniške in posestne strukture, ki privedeta do
ekstenziviranja in posledično do opuščanja kmetijske dejavnosti. Ti vzroki so velikost in
oblika parcel (manjše parcele nepravilnih oblik), velikost kmetijskega gospodarstva (število
parcel in skupna velikost obdelovalnih površin), razdrobljenost parcel in njihova oddaljenost
od lastnikov ter dostopnost (težja dostopnost zaradi slabše infrastrukture ali celo njene
odsotnosti) (Cunder, 1999).
Socioekonomski dejavniki so prepleteni in so vezani na lastnosti kmetovalcev, na primer na
starost in zdravje kmetovalcev, ter na družbene razmere v kakem območju. Spremembe
tržnih razmer in splošno nezanimanje za kmetovanje vodijo v selitev predvsem mlajšega
prebivalstva v mesta, saj so možnosti za zaposlitev tam večje. Prebivalstvo na podeželju se
stara, starejši kmetje so manj vitalni in začno opuščati kmetijsko dejavnost. Na ohranjanje
kmetovanja kot dopolnilne dejavnosti vpliva bližina primarnega delovnega mesta,
komplementarnost slednjega s sezonskostjo dela na kmetiji in prihodki ter stroški kmetijske
dejavnosti (Cunder, 1999).
Med vzroke za opuščanje kmetovanja in spodbujanje zaraščanja sodijo tudi agrarnopolitične odločitve. Določanje agrarnega maksimuma v preteklosti in kvot v sedanjosti
omejuje pridelavo. Zakonodaja na področju lastništva zemljišč je v nekaterih primerih
omejevala pravico do rabe in najema zemljišč ter prepisa lastništva. Pomembna sta tudi
finančna in davčna politika, ki vplivata na ceno in obdavčitev kmetijskih zemljišč, kar viša
stroške pridelave. Nezanemarljiv je tudi vpliv naravovarstvene in okoljevarstvene
zakonodaje, ki lahko spodbuja ali pa zavira kmetijsko obdelavo (Cunder, 1999).
Zaraščanje opuščenih kmetijskih površin ima lahko mnogo posledic, tako na ravni zemljišč
kot na lokalni, regionalni in globalni ravni. Posledice lahko v odvisnosti od človeške koristi
delimo na pozitivne in negativne.
V strokovnih krogih se pogosto krešejo mnenja o tem, ali je zaraščanje kmetijskih zemljišč
glede vplivov na okolje pozitiven ali negativen proces. Nekateri ekologi trdijo, da prav
zaraščanje površin prispeva k izboljšanju splošnega ekološkega stanja v prostoru. Takšno
razmišljanje izhaja iz trditve, da je kmetijska pridelava v bistvu veliko manj prilagojena
naravnim razmeram v prostoru kot na primer gozdarstvo. Ekologi trdijo, da zaskrbljenost za
kulturno pokrajino ne izvira iz ekoloških, temveč iz emocionalnih, kulturnih in estetskih
razlogov (Cunder, 1999).
Izguba biotske pestrosti na opuščenih kmetijskih zemljiščih je zaradi zaraščanja lahko v
odvisnosti od smeri sekundarne sukcesije kratkotrajna. Biotska pestrost lahko sprva zaradi
naselitve pionirskih vrst nekoliko upade (prehod iz pestrejših travišč v sukcesijsko
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vegetacijo), ob vzpostavitvi kompleksnejših združb (gozd) pa se poveča. Izjema je
vzpostavitev monokultur, kot so invazivne vrste in smreka. Zaradi zaraščanja kmetijskih
zemljišč se mozaičnost in heterogenost pokrajine s povečevanjem deleža gozda manjša. Z
zaraščanjem se izgublja okolje, primerno za življenje ljudi, saj je pokrajina manj ekološko
uravnotežena in pestra. Prihodki od turizma na območjih, kjer pokrajina v doživljajskem
smislu predstavlja pomemben del ponudbe, upadejo, zaraščanje otežuje dostopnost in
rekreacijo obiskovalcem. Po drugi strani se na regionalni ravni posamezne rabe zemljišč
povečajo (večja območja gozda in kmetijskih površin), kar lahko vodi v poenostavljeno
gospodarjenje. Sprememba pokrajinske slike vpliva tudi na spremembo podnebnih razmer. V
aridnejših območjih se zaradi zaraščanja lahko poveča možnost gozdnih požarov, kar je
posledica homogenosti in kontinuiranosti grmovne in gozdne pokrajine. Opuščena in
zaraščena zemljišča predstavljajo pritisk na mejna kmetijska zemljišča, kot je prodor
pionirskih vrst in škodljivcev na kmetijska zemljišča. Po drugi strani so kmetijska zemljišča v
zaraščanju zatočišče koristnim živalskim vrstam, ki lahko z delovanjem manjšajo izgube
pridelkov. Pri večjih nagibih se zaradi rastlinske stabilizacije zmanjša erozija tal. V aridnejših
območjih lahko v slabše strukturiranih tleh zaradi počasnejše rasti rastlin pride do
zaskorjenosti površine in slabše infiltracije padavinske vode. V močnejših nalivih se tako
poveča površinski tok in pride do erozije tal. Zaraščanje prav tako vpliva na izboljšanje
lastnosti tal prek izboljšanja strukture prsti zaradi koreninskega delovanja in povečanja
deleža organske snovi v tleh (Malek, 2013).
Zaradi povečane rastlinske biomase se poveča prestrezanje vode na površini, poveča se
poraba vode in infiltracija vode v tla zaradi izboljšane strukture prsti. Bazični in površinski
odtok ter erozija se tako zmanjšata. To vpliva na manjšo količino vode dolvodno, zožitev
poplavnih ravnic in manjšanje sedimentacije v vodonosnikih. Zaradi povečane filtrirne
sposobnosti zemljišč se izboljša kakovost vode. Z opuščanjem kmetijske dejavnosti in
zaraščanjem zemljišč se izboljša splošen okoljski odtis. Presežki hranil, emisije toplogrednih
plinov, ki so posledica kmetijske dejavnosti, ter erozija prsti se zmanjšajo, biotska pestrost na
ravni zemljišč pa se sčasoma lahko poveča (Malek, 2013).

2.5 Možnosti gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči v zaraščanju
Kmetijska zemljišča se zaraščajo predvsem na območjih ekstenzifikacije in na marginalnih
območjih. Območja ekstenzifikacij so območja, kjer je mogoče uveljaviti oblike ekstenzivnega
kmetovanja ob nižjih stroških, na primer posebne oblike paše. Kot rečeno, gre večinoma za
območja, ki se že danes zaraščajo in je ekstenzivna raba možna oziroma priporočljiva kot
oblika zaustavljanja zaraščanja. V tem primeru je pomemben razmislek o upravičenosti
tovrstnih prizadevanj zaradi varstvenih razlogov, predvsem varstva narave in biotske
raznovrstnosti. Poglavitna ovira pri uveljavljanju tovrstnih ekstenzivnih tehnologij pa je tudi
razdrobljenost kmetijstva oziroma drobna lastniška struktura, ki se pojavlja tudi na
Goričkem. Marginalna območja pa so tista, na katerih kmetijstva v danih družbenih in
ekonomskih razmerah ni smiselno podpirati. Gre za območja s težkimi naravnimi in
družbenimi razmerami in ga je smiselno prepustiti zaraščanju oziroma načrtnemu
usmerjanju zaraščanja v ustrezne gozdne sestoje. Takšna območja zajemajo skoraj tretjino
slovenskega ozemlja in tu je obstoj znatnega dela podeželskih naselij ogrožen (Ravbar, 2006).
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Ko govorimo o kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, se srečujemo z dvema pojmoma. To sta
rekultivacija in revitalizacija. Pri rekultivaciji gre za ponovno usposobitev zemljišča za
uveljavljene načine kmetijske rabe, če je bilo to opuščeno in degradirano. Pri revitalizaciji pa
gre za ponovno oživitev, obnovitev življenja in vrnitev ljudi na določeno območje, kar pomeni
tudi ponovno vzpostavitev biološkega ravnotežja (Tavzes, 2006).
Ne sme se dovoliti, da bi se vsa zemljišča, ki so v opuščanju, zarasla z gozdom, vendar pa so
napačna pričakovanja, da lahko vsa zemljišča v zaraščanju ponovno rekultiviramo. Kar 7,6
odstotka kmetijskih zemljišč v zaraščanju je namreč že opredeljeno kot gozd zaradi sestave in
starosti dreves. S kmetijskega vidika je tako pomembno, da čim večji delež zemljišč ostane
statusno kmetijskih, dejanska raba pa naj se prilagaja tako tržnim zakonitostim kot tudi
ekološkim zahtevam prostora (Cunder, 1999).
Gospodarjenje na travinju in površinah, ki so v zaraščanju, je odvisno od njihove lege. Tista
zemljišča, ki so daleč stran ali pa je dostop do njih težaven, bi lahko uporabljali kot pašnike za
mlado živino, in ne za pridelavo krme. Pridelavi krme naj bi bila namenjena predvsem
zemljišča blizu kmetije. Razmere za gospodarsko kmetovanje, ki prevladujejo na 2/3
kmetijskih zemljišč v Sloveniji, dovoljujejo samo pašno rejo prežvekovalcev. Žal pa
primanjkuje izkušenj s pašo kot najbolj naravnim in najcenejšim načinom rekultiviranja
opuščenih kmetijskih zemljišč v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami. Za rekultivacijo
zemljišč v zaraščanju so najbolj primerni mali prežvekovalci, to so koze, ovce in damjaki.
Proces rekultiviranja opuščenih zemljišč bo pri nas mogoče izvajati, če bo prevladalo
spoznanje, da imajo od travnatega sveta korist tudi drugi in ne samo kmetje. Zemljišča,
pokrita z rušo, imajo veliko sposobnost čiščenja padavin in zaščite tal pred erozijo. So
osnovni vir krme za prehranjevanje divjadi. Zaradi pestrosti v sestavi je vir zdravilnih rastlin in
genska banka v naravi (Gutman, 2011).
Z uvedbo nadzorovane paše na nekem zemljišču se najprej zmanjša količina odmrle
organske snovi v ruši, zmanjša pa se tudi delež korenin in obseg listnega deleža površin
nezaželenih vrst rastlin v ruši. Poveča se torej delež izkoriščene zaužite organske snovi.
Nadzorovana paša na ograjenem zemljišču je torej temelj smeri razvoja vegetacije pašnika. Z
nadzorom nad velikostjo območja, določenega za pašo, številom živali in trajanjem paše tako
lahko uravnavamo razvoj vegetacije. Koristnost nadzorovane paše za razvoj vegetacije je
dosegljiva samo, kadar je cilj pašne reje prežvekovalcev tudi ohranjanje kmetijskih zemljišč in
ne samo višina prireje na posamezno žival. Nekoristne zeli in grmovje se širijo predvsem na
predelih z izvajajo nenadzorovano pašo, to so predvsem planinski pašniki. S pravilno vodeno
nadzorovano pašo lahko prispevamo k večji trpežnosti tistih koristnih rastlin v ruši, ki se širijo
pretežno z vegetativnim razmnoževanjem. Danes lahko najdemo v praksi različne sisteme
paše, s katerimi bolj ali manj uspešno izkoriščamo predvsem naravne danosti ruše. Najbolj
primeren sistem nadzorovane paše na zemljiščih, ki jih je treba rekultivirati, je drevesnopašna raba zemljišč (Gutman, 2011).
Od rodovitnosti zemljišča, deleža humusa v tleh in oskrbe rastlin z vodo je odvisno, katere
vrste rastlin se bodo po odstranitvi grmovne zarasti pojavile. Na podlagi prevladujočih vrst
rastlin dobimo jasno sliko o tem, kakšno vegetacijo lahko vzgojimo. Pri izboljšanju ruše z
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dosejevanjem gre za sistematičen pristop, pri katerem se na podlagi določitve deleža zarasti
v travni ruši in analize stanja odločimo, kakšen ukrep bo potreben za izboljšanje travne ruše
in tudi katera travno-deteljna mešanica je najprimernejša. Po navadi izberemo tiste vrste
semen, ki so bile uporabljene in preizkušene v praksi. Prazna mesta ali preslege, nekoristne
zeli oziroma pleveli in trave slabše kakovosti na zapuščenih zemljiščih so lahko razlogi za
kmete, da se odločijo za izboljšanje travne ruše z dosejevanjem (Gutman, 2011).
Pri dosejevanju gre za ukrep za izboljšanje ruše pašnikov, pri katerem seme trav, metuljnic
posejemo podobno, kot to dela narava že od nekdaj. Seme raztrosimo po pašniku na roko ali
pa s strojem za trosenje gnojil. Posejanih semen ne pokrijemo z zemljo, razen če tega ne
napravijo pašne živali z gaženjem. Dosejevanje je najstarejši, vendar najmanj zanesljiv način
izboljšanja ruše, kljub temu pa je najprimernejši za rekultivizacijo na kmetijsko omejenih
območjih. Pri tem načinu nam travišč ni treba preorati. Izboljšanje ruše z dosejevanjem bo
uspelo, če bodo tla dovolj vlažna za vznik, zemlja pa dovolj topla za rast sejančkov (Vidrih,
2009).
Pomlad je najbolj ugoden letni čas za doseganje omenjenih razmer. Takrat lahko s pašo ali
košnjo učinkovito zadržujemo rast stare ruše v višino. Hkrati pa imajo tudi sejančki dovolj
časa, da se pred zimo dobro ukoreninijo. Priporočeno je, da je ruša od dosejevanju visoka 2
cm in ne sme biti višja od 10 cm. Po izkušnjah sodeč lahko trdimo, da dober vznik dosejanih
vrst in hitro rast sejančkov lahko zagotovimo le tako, da živina z zobmi in parklji opravi
predsetveno obdelavo zemljišča in po setvi seme v tla zadela z gaženjem. Cilj dosejevanja je
zlasti povečanje določene vrste v ruši, zato dosejavamo vedno le eno vrsto rastlin, pri tem pa
lahko uporabimo različne vrste iste sorte (Vidrih, 2009).
Sistem drevesno-pašne rabe ali silvopastoralizma zajema postopke rekultiviranja in rabe
opuščenih ali slabo proizvodnih zemljišč. Ti sistemi se vse bolj uveljavljajo v nekaterih drugih
državah, kjer se srečujejo s podobnimi težavami zaraščanja opuščenih kmetijskih zemljišč kot
pri nas v Sloveniji. Najbolj so razširjeni v Koloradu in Zahodni Virginiji v ZDA ter na Novi
Zelandiji, kjer je s tega področja narejenih veliko raziskav in razvojnega dela. Vse bolj se ti
sistemi uveljavljajo tudi v severnejših območjih Evrope, kjer je prebivalstvo bolj okoljsko
ozaveščeno. Po tem je predvsem znana Škotska. Obstajajo različni silvopastoralni sistemi, ki
so pretežno prilagojeni klimi in rastiščem Sredozemlja. Ena od oblik silvopastoralizma, ki se
pojavlja tudi v Sloveniji, je drevesno-pašna raba (Vidrih, 2005).
Gre za intenziven način kmetovanja predvsem zato, ker je za uspešno vodenje potrebnega
veliko znanja in izkušenj. Drevesno-pašno rabo so najprej začeli uvajati na območjih, kjer je
človek s svojim delom pospešil erozijo zemlje in ustvaril razmere za gozdne požare velikega
obsega. Razširjanje drevesno-pašne rabe danes pa je potrebno predvsem na območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Kljub temu da so drevesa in grmovje sestavni
del tega načina rabe, lahko pridelamo na zemljišču tudi dovolj zelenja za pašo živine. Na
zemljiščih z drevesno-pašno rabo tako lahko zaslužimo več, saj dobimo dva pridelka, meso in
les (Vidrih, 2005).
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Pri drevesno-pašnem sistemu je nujna razdelitev na ograde, predvsem zaradi večjega
nadzora nad rabo ruše in premeščanjem rudninskih snovi z izločki živali. Poleg tega je nujno
in zahtevno opravilo zaščita sadik in mladih dreves, saj je uživanje drevja, predvsem vršičkov
pri pašnih živalih zelo pogosto. Redko rastoča drevesa ustvarijo ustreznejše razmere za
celoletno bivanje živine na pašniku, zmanjšajo moč vetra in ublažijo sončno pripeko v času
kotitev, kar ugodno vpliva na preživetje mladičev. Živali, ki se pasejo pod drevesi, so manj
izpostavljene ekstremnim vremenskim razmeram, zato je njihovo izkoriščanje ruše
učinkovitejše, korist od razpoložljivih zemljišč za nas ljudi pa večja. Poveča se tudi število ptic
in raznovrstnost žuželk na območju. Pokrajina dobi bolj naravno in tradicionalno podobo iz
časov, ko kmetijsko zemljišče in gozd še nista bila tako ostro ločena kot danes (Vidrih, 2005).
Po navadi drevesno-pašna raba poteka blizu strnjenega gozda, zato mora biti varovanje
domačih živali pred napadi zveri bolj učinkovito in je dražje. Ustrezne drevesne vrste za
drevesno-pašno rabo se izbirajo na podlagi klimatskih razmer območja, matične osnove in
razgibanosti površja. Za Slovenijo so najbolj primerne naslednje drevesne vrste: jesen, jelša,
topol, hrast, graden, divja češnja, skorš, brek, jerebika, črni bor in macesen (Vidrih, 2005).
Neustrezno vodenje paše lahko zelo poveča delež določene rastline v ruši, ki je slabše
kakovosti in zato postane nezaželena. Z uporabo ciljne paše oziroma določene vrste in
kategorije živali je na takšnih območjih možno v določeni fazi razvoja takšne rastline
zmanjšati njen delež brez uporabe herbicidov. Za izvajanje ciljne paše na opuščenem
zemljišču je nujno bolje poznati vrste rastlin v obstoječi vegetaciji, predvsem prevladujoče
rastline, saj sta vrsta in delež nezaželenih rastlin v ruši bistvena dejavnika, ki vplivata na
potek rekultivacije kmetijskih zemljišč, ki naj bi jih izboljšali s ciljno pašo in zopet pridobili za
gospodarsko pridelavo krme in hrane (Vidrih, 2010).
Krčenje neolesenele trnaste zarasti robide je bistveno bolj zahtevno kot pa drugih lesnatih
rastlin. V enakem času lahko skrčimo za polovico manj zarasti robide kot olesenelega
zarastja. Glede na število ur ročnega dela, ki jih je treba uporabiti za čiščenje zaraščenih
površin, je to za ljudi preveč zahteven proces, zato je za to delo treba uporabiti živali.
Povprečen sekač v Sloveniji za čiščenje 1 ha zarasti porabi približno 57 ur, kar pomeni 7 dni,
če dela po 8 ur na dan. Na dveh lokacijah so izvajali čiščenje zarasti s pašo koz, delom človeka
in kombinacijo obojega. Rezultati so pokazali, da je število porabljenih ur za čiščenje zarasti
kar za polovico manjše pri paši koz v primerjavi z delom človeka. Najmanj porabljenih ur za
čiščenje zaraščenih zemljišč je bilo na lokaciji, kjer je bila prisotna paša koz in delo človeka
(Gutman, 2011).
Kmetovalci in živinorejci se morajo zavedati, da lahko z vodenjem ciljne paše zmanjšajo
zaraščanje zemljišč in ustvarijo rušo, ki bo dragocena z biotskega stališča ter bo omogočala
večjo gospodarnost rabe kmetijskih zemljišč. V spodbudo jim je lahko vse večje
povpraševanje po mleku in mlečnih pridelkih ter mesu živali, ki so se pasle (Gutman, 2011).
Požig zemljišč je dejavnost za pridobivanje kmetijskih površin, ki je danes v uporabi
predvsem v deželah tretjega sveta. Kot sredstvo za odpravljanje zaraščanja je manj ustrezen
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ukrep, predvsem zaradi možnosti prehoda in širjenja požara na sosednja zemljišča in
povzročanje škode (Malek, 2013).
Ročno ali mehanično odstranjevanje lesne biomase poteka s pomočjo motorne žage.
Povprečna posekana oziroma pospravljena površina na enoto časa se spreminja glede na
lastnosti površine – velikost, oblika, nagib. Velikost skrčene površine je odvisna tudi od vrste
zarasti – krčenje neolesenele trnaste zarasti, na primer robide, je zahtevnejše kot krčenje
olesenele zarasti. V enakem času tako lahko skrčimo 50 % manj zarasti robide kot olesenele
zarasti. V primerjavi z rekultivacijo zemljišč s pomočjo pašnih živali je odstranjevanje zarasti s
človeškim delom zahteven in energijsko potraten proces, predvsem zaradi mehanizacije
(Vodlan, 2006).
Kljub temu je motorna žaga dobrodošla pri odstranjevanju večjih olesenelih rastlin za bolj
učinkovito rekultivacijo s pomočjo pašnih živali. Odstranjevanje večjih lesnatih vegetacijskih
kultur je ob bolj ravnem terenu zemljišča možno tudi z večjo strojno mehanizacijo, na primer
z mulčerjem (Malek, 2013).
V oddaljenih, težje dostopnih območjih je pogozdovanje edina možnost gospodarjenja.
Pogozdena območja lahko služijo gospodarskim dejavnostim, kot so pridobivanje lesa, lov in
rekreacija, ali pa kot naravovarstvena območja. Z introdukcijo drevesnih vrst na nekem
območju lahko preprečujemo erozijo ali pa zaradi manjše prisotnosti grmovnih vrst
zmanjšamo možnost požarov. S pravočasnimi ukrepi, kot so redčenje in zaščita vegetacije, je
možno pospešiti naravno sukcesijo in jo usmeriti v razvoj ekološko stabilnejšega in
gospodarsko zanimivega gozda (Malek, 2013).
Eden od kmetov v osrednjem delu Goričkega je prepričan, da je edini učinkoviti ukrep proti
zaraščanju govedoreja. Goričko ima namreč idealne razmere za prirejo senenega mleka.
Tovrstne možnosti bi morala podpreti in izkoristiti tudi predelovalna industrija, kjer pa je
prekmurska regija najšibkejša. Kmetje, ki danes še kmetujejo, se srečujejo s problemom
urejanja zemljišč (Votek, 2017).
Tako kot v ravninskem delu bi bilo treba tudi na Goričkem zemljišča zaokroževati, a so
kmetje pogosto prepuščeni sami sebi. Tako se dogaja, da so te zamenjave neformalne.
Ravnanje s kmetijskimi zemljišči se sicer od občine do občine razlikuje. Občine se srečujejo
tudi s problemom tako imenovane občinske dediščine. Na primer občina Moravske Toplice v
primerih, ko na podlagi odločb Centra za socialno delo Murska Sobota doplačuje storitve
institucionalnega varstva posameznim občanom, na njihovem premoženju v zemljiški knjigi
vknjiži pravico prepovedi obremenitve in odtujitve. Občina v zapuščinskem postopku za
plačilo navedenih stroškov uveljavlja omejitev dedovanja, na podlagi katerega se poplača z
vrednostnimi papirji oziroma denarnimi sredstvi, če so ti predmet zapuščine. Če celotno
poplačilo tako ni mogoče, se nanjo prenesejo nepremičnine, ki so bile v lasti pokojnika. Tako
občina letno pridobi nepremičnine enega ali več umrlih občanov, število in vrednost
nepremičnin pa sta različna. Občina zemljišča, ki jih ne potrebuje, uvrsti v načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem in jih skuša prodati, kar pa je pri manjših zemljiščih težko. Do
prodaje jih tako oddaja v zakup.
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Občina Moravske Toplice skuša zajeziti zaraščanje z doslednim izvajanjem zemljiščnih
operacij. Izvedba komasacij ima nedvoumno pozitiven učinek na obdelanost kmetijskih
zemljišč, kar velja za vsa območja, kjer se izvedeta komasacija in z njo povezana
agromelioracija. Zaradi lažje obdelave zemljišč se upočasni ali ustavi zaraščanje kmetijskih
površin, posamezne obdelovalne površine so večje, dostopne poti pa krajše. Tako se obdela
več zemljišč, tudi tista, ki so bila prej neobdelana. Uredi se zemljiškoknjižno lastništvo,
intenzivnejši je promet z zemljišči, saj se prodajo zemljišča, ki jih prej lastniki niso mogli. V
Prosenjakovcih je bil postopek komasacije končan konec leta 2015, leta 2017 pa se je občina
Moravske Toplice prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev za izvedbo agromelioracije.
V tem postopku so predvidene gradnja novih poti in razgradnja dela starih ter ureditev
jarkov za odvajanje vode. Na območjih, kjer so bile komasacije izvedene, je še vedno dovolj
vitalnih kmetij, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
Iztok Fartek, župan Šalovcev, pravi, da so njihovi problemi z občinsko dediščino podobni kot
v drugih goričkih občinah. Gre za že opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča in propadla
gospodarska poslopja. Občina ima težave s prodajo teh zemljišč na eni strani, po drugi pa jih
mora prodati za desetino ocenjene vrednosti, če jih sploh lahko proda. V preteklosti so s
Krajinskim parkom Goričko in Kmetijo Korenika vzdrževali okrog 30 hektarjev kmetijskih
zemljišč. V občini Šalovci se je naselilo veliko lastnikov počitniških hiš, ki se ukvarjajo tudi s
kmetovanjem in imajo svoja zemljišča vzorno urejena. Župan Šalovcev navaja še en problem.
Sredi 70. let so na Goričkem množično kupovali gozdove prebivalci predvsem z ravninskega
dela Prekmurja. Zdaj je večina teh gozdov nevzdrževanih, kar povzroča dodatne probleme
kmetom, saj so idealno zatočišče za divje prašiče (Votek, 2017).
Za ohranitev manjših vinogradniških površin, preprečevanje zaraščanja in erozije ter
ohranjanje videza kulturne pokrajine bi morali z ukrepi države spodbuditi nastajanje malih
podjetij, ki bi se ukvarjala z oskrbo vinogradov, katerih lastniki tega ne zmorejo. V začetku bi
lahko javna kmetijska svetovalna služba praktično izobrazila kadre za umno izvajanje
tehnoloških ukrepov. Vsebine bi se lahko izvajale tudi prek ukrepa Sodelovanje v okviru
Programa razvoja podeželja 2014–2020. Ker ti vinogradi zaradi majhne površine ne morajo
vstopati v ukrepe kmetijske politike, bi morali njihov trud nagraditi prek novih ali obstoječih
sistemskih virov za vzdrževanje kulturne krajine in preprečevanje zaraščanja, Sistem nadzora
in koordinacije ter izvajanje bi se lahko vzpostavil prek javnih služb in občin (Votek, 2017).
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3. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI GORIČKEGA
3.1 Geografski oris Goričkega
Goričko je mozaična pokrajina kot Slovenija sama. Obe pokrajini sta po geografski
razsežnosti zelo majhni, kljub temu pa izredno raznoliki in ta raznolikost na majhnem
prostoru daje dodatno vrednost in tudi pomembnost, tako v Sloveniji kot širše (Čerpnjak,
2005).
Goričko je po naravnogeografski členitvi del obpanonske ali subpanonske Slovenije.
Terciarno gričevje se razprostira na levem bregu reke Mure, od državne meje z Avstrijo na
zahodu do meje z Madžarsko na vzhodu, najsevernejši predel države na tej lokaciji je stičišče
treh držav ali tromeja. Gričevnata pokrajina obsega 511 km2 ter je razčlenjena na široka
slemena in vmesne široke doline ob levih pritokih Ledave na zahodu in Krke na severu.
Goričko se je tako kot celotno Prekmurje politično, gospodarsko in kulturno razvijalo ločeno
od preostale Slovenije. Območje je bilo podvrženo spreminjanju državnih meja, kar je
vplivalo na življenje ljudi, družbene procese ter tudi na rabo in oblikovanje prostora.
Obmejnost, zgodovinski in kulturni dejavniki so pokrajini prinesli etnično in versko
raznolikost. Verska sestava prebivalstva na Goričkem se razlikuje med občinami in je najbolj
raznolika na vzhodni strani pokrajine. Prevladuje katoliška, sledi ji evangeličanska
veroizpoved, obstajajo pa tudi manjše skupine muslimanov, pravoslavcev, kalvinistov,
binkoštnikov, baptistov in Jehovove priče (Glavaš, 2016).
Goričko spada v Pomursko statistično regijo, ki se glede na urbano-ruralno tipologijo OECD
uvršča med pretežno ruralne regije, kar pomeni, da je delež prebivalstva v podeželskih
naseljih večji od 15 % (OECD, 2018). Po raziskavah avtorjev razvojno-tipološke členitve
podeželja v Sloveniji iz leta 2000 se večina območja Goričkega uvršča med območja
praznjenja oziroma območja intenzivnega praznjenja. Manjši osrednji del pa so opredelili kot
območje potencialnega praznjenja (Gosar in sod., 2010).
Goričko obsega 11 občin, in sicer: Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje,
Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Več kot polovica jih je bila
ustanovljena leta 1994, ko se jih je velika večina odcepila od takratne občine Murska Sobota.
Občina Cankova je bila od leta 1994 del občine Tišina - Cankova in se osamosvojila leta 1998.
Istega leta sta se osamosvojili občini Šalovci in Hodoš, ki sta do leta 1994 spadali v
murskosoboško občino, od leta 1995 do leta 1998 pa sta tvorili skupno občino Hodoš Šalovci. Občini Kobilje in Dobrovnik sta pred ustanovitvijo spadali pod občino Lendava
(Glavaš, 2016).
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Slika 4: Občine Goričkega

Zaradi naravnogeografskih danosti prevladujejo razložena naselja. Vasi potemtakem nimajo
strnjenega tlorisa, ampak so hiše razporejene po pokrajini ali po vrhu slemen. Občine, ki se
stikajo z Ravenskim in Dolinskim, imajo gričevnat in ravninski predel, saj ležijo na prehodu
Goričkega v Mursko ravnino. V predelih občin, ki prehajajo ali so že del Ravenskega,
prevladujejo obcestna naselja. Največ naselij imata občini Moravske Toplice in Puconci,
medtem ko ima občina Kobilje le eno, občina Hodoš pa dve naselji (Glavaš, 2016).
Gostota poselitve je v veliki večini občin močno pod državnim povprečjem. V letu 2012 je bila
gostota poselitve v Sloveniji 101 prebivalec/km2. Najbližje omenjenemu povprečju sta bili
občina Rogašovci z 78 prebivalci/km2 in občina Kuzma s 70 prebivalci/km2. Najmanj
prebivalcev na km2 živi v občini Hodoš (20 prebivalcev/km2) in v občini Kobilje (29
prebivalcev/km2) (SURS, 2018).

3.2 Naravnogeografske značilnosti Goričkega
3.2.1

Geološke in reliefne značilnosti

Kamnine, ki v večini gradijo gričevnat svet severnega Prekmurja, so terciarni sedimenti.
Izjeme so bazaltni tufi v okolici Gradu in nizkometamorfni skrilavci na skrajnem
severozahodu. Skrilavci, ki so podobni filitom, so nastali s preobrazbo ali metamorfozo
skrilavih glinavcev, laporjev ali apnencev, med njimi pa lahko najdemo tudi marmor in
kvarcit. Njihov nastanek sega najverjetneje v devon ali silur, vendar se zaradi pomanjkanja
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fosilov lahko njihova starost le predvideva. Skrilavci sicer pripadajo Centralnim Alpam. Višji
del Goričkega je bil v terciarju večinoma dvignjen iz morja, zato na tem delu ni odloženih
veliko sedimentov. To območje je bilo kasneje v geološki zgodovini nagubano še v antiklinalo
in zaradi večje reliefne energije podvrženo večji eroziji in denudaciji. Ravno zaradi tega
skrilavce danes na Goričkem najdemo na površju (Osnovna geološka karta SFRJ, 1970).
Na Sotinskem in Rdečem bregu so se odložili pretežno amfiboliti in gnajsi. Pod težo novejših
sedimentov so nastajali novejši prelomi, v kombinaciji s premikanjem mikroplošč pa je prišlo
do vulkanskega delovanja. Dokaz za to so tufi pri kraju Grad. V terciarju so potekala gubanja,
katerih posledica je sistem sinklinal in antiklinal v smeri JV–SZ. Pretežni del Goričkega
zavzema radgonska antiklinala (Osnovna geološka karta SFRJ, 1970). Ker so filitom podobni
skrilavci bolj odporni proti eksogenim procesom kot terciarni sedimenti, so ti bolj sprijeti.
Reliefne poteze skrilavcev so zato bolj ostre s strmejšimi pobočji. Ledava si je ob avstrijski
meji v teh kamninah vrezala sotesko (Regionalnogeografska …, 1996).
Območje Goričkega leži v porečjih rek Ledave in Krke. Pritoki Ledave, ki tečejo od severa
proti jugu, imajo večjo reliefno energijo kot Krka, ki teče proti severovzhodu. Pritoki Ledave
so se zato vrezali globlje v pleistocenske in pliocenske naplavine kot pritoki Krke. To se kaže v
manjših relativnih višinah na severovzhodu Goričkega. Bolj blage poteze v porečju Krke so
tudi posledica manj sprijetih pliocenskih sedimentov. Pritoki Ledave so pri prehodih na
ravnino izoblikovali vršaje (Regionalnogeografska …, 1996).

Slika 5: Relief na Goričkem

Najvišje nadmorske višine se raztezajo od severozahoda proti jugovzhodu in segajo do višine
420 metrov na severu Goričkega. Najnižje nadmorske višine (150 m. n. v.) so ob rekah in
potokih in na jugu, kjer Goričko prehaja v Mursko ravan.
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Slika 6: Ekspozicija površja na Goričkem

Goričko ima pretežno južno ekspozicijo površja, pri čemer imajo občine Gornji Petrovci,
Šalovci in Hodoš pretežno severne ekspozicije, druge občine pa južne. Na jugu Goričkega in
ob večjih potokih ter rekah pa prihaja do uravnav.

Slika 7: Naklon površja na Goričkem

Na jugu Goričkega in ob večjih potokih ter rekah pa prihaja do uravnav. Najvišji nakloni na
Goričkem segajo do 50° v občinah Kuzma in Grad, medtem ko je povprečni naklon Goričkega
približno 25°. Najmanjši nakloni so v dolinah večjih rek in potokov ter na jugu, kjer Goričko
prehaja v Mursko ravan.
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3.2.2

Podnebne značilnosti

Širše območje Goričkega po Ogrinu uvrščamo v zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije.
Zaradi lege na obrobju Panonske nižine pa ga imenujemo tudi subpanonsko podnebje. Za
območje je značilen izrazitejši celinski padavinski režim z letno količino padavin med 800 in
1000 mm, aprilske temperature pa so enake oziroma višje od oktobrskih. Presežki padavin se
v obliki izdatnih, a kratkotrajnih nalivov pojavljajo predvsem od junija do avgusta (Ogrin,
1996) in nastajajo pod vplivom zahodne zračne cirkulacije. Na območju Goričkega je najmanj
padavin januarja in februarja, ko prevladuje vzhodna zračna cirkulacija in piha nad temi kraji
suh polarni kontinentalni veter. Dni s točo je sicer sorazmerno malo (0,9 dneva/leto), ampak
se ta pojavlja v poletnem času žetve, kar ima seveda negativni vpliv na količino pridelka. Za
Prekmurje in posledično za Goričko je značilnih 1831 ur sončnega obsevanja letno, pri čemer
je najbolj sončen julij, najmanj sončnih ur pa ima december. Na potek vremena vplivajo tudi
mikroklimatski pojavi, kot so toplotni obrat in z njim povezan termalni pas ter megla nad
jezeri, ki povečuje vlago v zraku (Kotar, 2007).

Slika 8: Klimogram Murske Sobote (E-učbeniki, 2018).

3.2.3

Hidrološke značilnosti

Zahodno Goričko zavzema skrajni zahodni del obravnavane pokrajine v porečju Ledave in
njenih pritokov, Srednje Goričko porečje Bodonskega, Mačkovskega in Martjanskega potoka,
Severovzhodno Goričko se razprostira v porečju Velike Krke, ki je izoblikovala nekoliko širšo
dolino v položnejšem svetu. Jugovzhodno Goričko pa odmakajo Mala Krka ter Kobiljski in
Bukovniški potok. Skoraj celotno površje Goričkega se posredno po pritokih odmaka v reko
Muro, le z majhnega dela Goričkega voda odteka v Rabo in Zalo. Odtok z Goričkega
obvladujejo trije Murini pritoki, in sicer Ledava, Krka in Kučnica, ki teče na skrajnem zahodu
Goričkega (Regionalnogeografska …, 1996).
Na Goričkem prevladujejo za vodo nepropustne kamnine. To vpliva na gostoto rečne mreže,
ki je pri nekaterih pritokih Ledave nad slovenskih povprečjem, ki znaša 1,33 km/km 2.
Izstopata predvsem potoka Kopica z gostoto 2,35 km/km2 in Lipnica z gostoto 1,77 km/km2,
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ki sta tudi nad povprečjem gostote vodnega omrežja Pomurja, ki znaša 1,48 km/km2. Ledava
je po porečju in številu pritokov največja reka Goričkega. Dolga je 71 kilometrov in izvira v
Avstriji vzhodno od Gleichenberga, teče po zahodnem delu Goričkega skozi Ledavsko jezero,
naprej po Murski ravnini in se ob državni meji z Madžarsko v Lendavskem kotu izliva v reko
Muro. Vsi rečni tokovi imajo značilnosti dežno-snežnega rečnega režima. Ledava ima visoko
vodo v času topljenja snega, visokemu pretoku pa se po sušnem zimskem obdobju pridruži
še izdatnejše zgodnjespomladansko deževje. Nizko vodo pa ima Ledava v poletnem času
zaradi močnega izhlapevanja in pozimi, ko je količina padavin zelo majhna (Jerovšek, 2007).

Slika 9: Hidrografija Goričkega

Po 2. svetovni vojni so na tekočih vodah Goričkega opravili nekaj regulacijskih del. Leta 1974
so začeli gradnjo akumulacije na Ledavi nad Domajinci. Akumulacija je kasneje dobila ime –
Ledavsko jezero. Jezero leži v jugovzhodnem delu Goričkega na nadmorski višini 235 m.
Globoko je 6 metrov, njegova površina pa znaša 130 hektarjev. Ledavsko jezero je vodni
zadrževalnik, ki je nastal z namenom ublažitve in zadrževanja visokih vod reke Ledave ob
močnejših nalivih in neurjih, ker je pogosto prihajalo do poplav. Zaradi svoje velikosti je
primerno za vodne športe in ribolov. Zaradi podobnega namena je nastalo tudi Bukovniško
jezero pri Dobrovniku. Jezero s površino 7 hektarjev je globoko 4 metre in leži na nadmorski
višini 210 metrov. Poleg teh dveh akumulacijskih jezer je severno od Hodoša zajezen
Dolenski potok. Z zajezitvijo je nastalo Hodoško jezero, imenovano tudi Dolensko jezero. Leži
na skrajnem severovzhodu Goričkega, na nadmorski višini 290 metrov. Jezero z globino od 1
do 3 metrov po površini obsega 5,2 hektarja (Jerovšek, 2007).
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3.2.4

Rastlinstvo in raba tal

Na pestrost rastlinstva najbolj vplivajo relief, matična podlaga, prst, podnebje in človek. Vsi ti
dejavniki so na Goričkem izoblikovali naravno in antropogeno vegetacijo. V ozkih in vlažnih
dolinah najdemo fluvisole in glejsole, na katerih uspeva travniška vegetacija, v širših dolinah
ob potokih pa poleg travnikov uspeva tudi gozd. Pobočja ter vrhove gričevij prekrivajo lahko
do težje prepustne prsti. Na prisojnih južnih pobočjih uspevajo predvsem travniki, za severna
osojna pobočja pa so značilni gozdovi, vendar tudi tu najdemo travniške površine. Gozd
uspeva tudi na strmejših pobočjih. Za rast antropogene vegetacije pa so pomembna
predvsem prisojna višje ležeča zemljišča na območju termalnega pasu. Tu zaradi manjše
nevarnosti pozeb ugodno uspevajo na nizke temperature občutljive rastline, kot so vinska
trta in sadno drevje. Ob vznožju prisojnih in osojnih strani gričevij, kjer je prst debelejša in
bolj kakovostna, pa so njivske površine (Abrahamsberg, 2007).
Med različnimi vrstami travnikov na Goričkem zavzemajo največje površine srednje vlažni do
polsuhi travniki. Ti so gospodarsko pomembni, saj so hranljivi in s tem primerni za krmo
živine. Najpogostejše rastline, ki gradijo takšne travnike, so repeča zlatica, njivska gravljišča,
lisičji rep, ivanjščica in plazeča zlatica na zelo vlažnih travnikih. Tu uspevajo tudi
brazdnatolistna bilnica, nageljčki, kukavice, ki v Evropi spadajo med ogrožene rastlinske
vrste, gomoljasta zlatica in druge. Območja, kjer najdemo suhe travnike, so zelo razdrobljena
ter raztresena po celotnem Goričkem. Zaradi opuščanja rabe ter hitrega zaraščanja z
grmovjem in drevjem pa so suhi travniki eno najbolj ogroženih življenjskih okolij Goričkega.
Rastje na takšnih travnikih je pogosto podobno rastju ob robovih gozdov, kjer lahko uspevajo
redke rastlinske vrste, kot je gorički volčin (Abrahamsberg, 2007).
Med mokrišči so tako za rastline kot za živali najpomembnejši mokrotni travniki, ki jih gradi
modra stožka. So slabo hranljivi, nahajajo pa se v večjih dolinah, predvsem na vzhodnem
delu Goričkega – od Središča do Kobilja. Na njih uspevajo tudi nekatere redke rastlinske
vrste, kot so pehtranov rman, močvirski svišč, sibirska perunika, rumena maslenica in lilijan
ter zvezdasta narcisa, ki jo še najdemo ob potoku Kučnica na zahodnem delu Goričkega in v
nekaterih višje ležečih sadovnjakih. Pomembni so tudi vlažni travniki, ki so srednje do močno
hranljivi. Tu uspevajo predvsem travniška penuša ali kalužnica, močvirska spominčica,
dvodomna špajka ter strašnica, v bolj vlažnih predelih pa potočni in mehki osat, gozdni sitec
ter močvirska perunika. V vlažnih kotanjah rastejo šotni mahovi in tudi okroglolistna rosika,
ki spada med mesojede rastline. Ob robovih travnikov, potokih in jezerih uspeva močvirsko
visoko steblikovje, sestavljeno iz visokih zelnatih trajnic ter visoko šašje, ki ga gradijo različne
vrste šašev. Močvirsko steblikovje zavzema večje površine ob Ledavskem in Hodoškem
jezeru, kjer na obrežnem mulju uspevajo nekatere zelo redke rastlinske vrste v Sloveniji, kot
sta blatnica in triprašna jelovka. Ob potokih, vodnih zbiralnikih in v jarkih pa se nahajajo tudi
sestoji z navadnim trsom, širokolistnim rogozom in različnimi vrstami ježka (Abrahamsberg,
2007).
Na Goričkem zavzemajo gozdovi največje površine, nahajajo pa se na ravnini, ob večjih
potokih in na gričevjih. V preteklosti je bila glavna gozdna združba gozd hrasta gradna in
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belega gabra, vendar jo je zaradi čezmernih posegov človeka (steljarjenje, prekomerna
sečnja) postopoma zamenjal rdeči bor. Sedaj so gozdovi hrasta gradna predvsem na toplih
vrhovih gričevij. Takšna lega pa ustreza tudi domačemu kostanju. Gozdovi rdečega bora, ki se
pojavljajo v združbi z okroglolistno lakoto, uspevajo na degradiranih ravnih površinah in
vrhovih gričevij. Večje površine obsegajo predvsem v osrednjem delu Goričkega, najdemo pa
jih tudi na zahodu ter severozahodu. Gozdovi hrasta gradna pa se v zadnjih nekaj letih zaradi
opuščanja steljarjenja ponovno povečujejo. Med gozdnimi združbami prevladuje združba
bukve in pravega kostanja. Najdemo jo po celotnem Goričkem, največ pa v njegovem
osrednjem delu. Bukev se na Goričkem pojavlja tudi v združbi z belkasto bekico na rodovitnih
prsteh. Na mokrotnih površinah, kot so vlažne doline, ter ob potokih pa uspevajo gozdovi
črne jelše s posameznimi drevesnimi vrstami hrasta, jesena, čremse, bezga in trdoleske.
Poleg rdečega bora tudi smreka ni avtohtono drevo v tem delu Slovenije. Sem so jo po 2.
svetovni vojni prenesli zaradi velike uporabne vrednosti lesa. Raste le na manjšem območju
na jugovzhodu Goričkega v združbi s hrastom dobom. V manjših predelih uspevata tudi
združbi navadnega gabra in čremse v skrajno jugovzhodnem ter severozahodnem delu ter
navadnega gabra in borovničevja v skrajnem jugozahodnem delu Goričkega. Med
posameznimi drevesnimi vrstami pa najdemo še veliki in mali jesen, bezeg, vrbo ivo, divjo
češnjo, trepetliko, robinijo, poljski javor, topol, duglazijo, lipo, zeleni bor, gorski javor, oreh,
brezo, … Med grmovnicami najdemo tudi lesko, borovničevje, brusnice in robidovje. Zaradi
pestrosti dreves ter kislih tal pa tu dobro uspevajo tudi različne vrste gob (Abrahamsberg,
2007).
Poleg naravne vegetacije na Goričkem najdemo tudi rastline, ki jih je zasadil človek – različne
sorte starih samorodnih vinskih trt, sadno drevje in poljščine, kot so koruza, buče, pšenica, rž
… Nekateri domačini so na svojih vrtovih posadili tudi lipo in brezo, ki sta pogosti v parkovnih
nasadih okoli gradov in manjših gradičev. Tu najdemo tudi posebne rastlinske vrste, kot so
drevo tulipanovec, rdeča bukev, rdeči hrast, gledičevke in platane v okolici gradu Grad
(Abrahamsberg, 2007).

Preglednica 2: Analiza strukture rabe tal (MKGP, 2018)
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Opomba:
1100 – njiva
1211 – vinograd
1221 – intenzivni sadovnjak
1222 – ekstenzivni sadovnjak
1300 – trajni travnik
1321 – barjanski travnik
1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju
1500 – drevesa in grmičevje
2000 – gozd
3000 – pozidano in sorodno zemljišče
4210 – trstičje
7000 – voda
4220 – ostalo zamočvirjeno zemljišče
1420 – plantaža gozdnega drevja
4100 – barje
1190 – rastlinjak
1240 – ostali trajni nasadi
1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče
1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem
1180 – trajne rastline na njivskih površinah
V preglednici smo primerjali rabo tal na Goričkem med letoma 2002 in 2016. Iz podatkov je
razvidno, da se je površina kmetijskih obdelovalnih površin zmanjšala na račun povečanja
rabe 1410, 1500, 2000 in 3000. Na podlagi tega sklepamo, da se površine zaraščajo oz.
opuščajo in posledično preidejo v do subvencije neupravičeno kmetijsko površino.
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Slika 10: Raba tal na Goričkem (MKGP, 2018)

Slika prikazuje rabo tal na Goričkem. Največji delež med kategorijami rabe tal predstavljajo
gozdovi z 41 %, sledijo jim njive in vrtovi z 39 % in travinje z 12 %. V bistveno manjšem deležu
so zastopane pozidane površine, ki jih je na Goričkem 5 %. Med temeljnimi zemljiškimi
kategorijami je na Goričkem najmanj sadovnjakov in vinogradov, ki so zastopani v 2- oziroma
1-odstotnem deležu.

3.3 Razvojne značilnosti Goričkega
Razvojno stanje na Goričkem je predvsem na področju človeških virov neugodno. Situacija na
področju gostote poselitve, števila prebivalcev, starostne strukture, neaktivnega in
delovnega prebivalstva, dnevnih migrantov in brezposelnosti kaže na neugodne
sociodemografske poteze prebivalstva na obravnavanem območju. Neugodna starostna in
izobrazbena sestava sta slabo izhodišče za razvoj, ki bi temeljil na iniciativi domačega
prebivalstva. Dosedanji trendi na področju gibanja števila prebivalstva ter sedanja starostna
sestava kažejo na to, da bo situacija v prihodnje kvečjemu slabša. Med ostalimi značilnostmi
lahko omenimo še precejšnjo brezposelnost in precejšen delež dnevnih migrantov, ki hodijo
na delo v druge občine ali celo regije (Trajnostni razvoj …, 2008).
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Slika 11: Spreminjanje števila prebivalcev med letoma 2002 in 2016 po občinah na Goričkem

Do največjega upada prebivalstva je med letoma 2002 in 2016 prišlo v občinah Cankova in
Šalovci, in sicer med –20 in –10 %. Do rasti prebivalstva je med omenjenima letoma prišlo v
občinah Kobilje in Hodoš, kjer je zaznana rast prebivalstva med 0 in 10 %. V vseh ostalih
občinah je med letoma 2002 in 2016 prišlo do upada prebivalstva, in sicer med –10 in 0 %.

Slika 12: Spreminjanje povprečne starosti prebivalstva med letoma 2012 in 2016 po občinah na Goričkem
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Takšno neugodno stanje na področju človeških virov, kakršno odražajo navedeni podatki, je
sicer posledica različnih dejavnikov. Najpomembnejši med njimi je zagotovo neugodno
ekonomsko stanje, ki je v veliki meri posledica perifernosti obravnavanega območja.
Pomemben dejavnik je tudi relativno slaba prometna dostopnost, pri čemer je treba
poudariti zlasti neustrezen javni transport. Značilna je tudi slaba dostopnost javnih storitev.
Trendi kažejo še na nadaljnje zmanjševanje njihove razpoložljivosti in kakovosti. Za Goričko
je tako značilno postopno izginjanje javnih storitev in trgovskih dejavnosti, ki so nujen
predpogoj za zagotavljanje sprejemljive kakovosti življenja na določenem območju.
Neugodno stanje na gospodarskem področju v kombinaciji z drugimi omenjenimi dejavniki je
imelo za posledico izseljevanje predvsem mlajšega prebivalstva, kar se kaže tudi v neugodni
starostni in izobrazbeni strukturi (Trajnostni razvoj …, 2008).
V nadaljevanju je opisano razvojno stanje z vidika nekaterih razvojnih potencialov:
Prometna mreža
Skozi Goričko poteka železniški koridor, pri čemer na relaciji Pragersko–Hodoš teče glavna
železniška proga. Na Goričkem potekajo regionalne ceste I., II. in III. reda ter lokalne ceste,
medtem ko avtocest na Goričkem ni.

Slika 13: Ceste in železnice na Goričkem
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Gospodarske cone
Poslovne cone so kot dejavni sooblikovalci pokrajine dober primer medsebojnega
učinkovanja več fizično- in družbeogeografskih elementov – lokacija, podjetniško žarišče,
človeški viri, lokalna skupnost in podobno. Gospodarske oziroma poslovne cone so
namenjene nastanitvi najemnih podjetij, zato so instrumenti regionalne gospodarske politike
in orodje za prostorsko načrtovanje. To so predvsem proizvodna, gradbena, logistična in
storitvena podjetja. Lahko pa so vključena tudi taka, ki se ukvarjajo z malo- ali veleprodajo,
vendar te dejavnosti ne smejo biti primarne, ker poslovna cona ne sme postati velikanska
veleblagovnica ali velika prodajalna – trgovine in sorodne dejavnosti naj bi bile namenjene
predvsem zaposlenim v poslovni coni. Poslovna cona teži k privabljanju predvsem novih
naložb nacionalnega in mednarodnega izvora. Idealno bi torej bilo, da bi se poslovne cone
vizualno primerno, celovito, skladno in poslovno uspešno vključile v razvojni proces in da bi
dolgoročno privabile nove, uspešne vlagatelje (Potočnik Slavič, 2010).
Urbana mreža
Mesta so gospodarska, družbena in kulturna središča širšega območja z več kot 3000
prebivalci in imajo kulturnozgodovinske, urbanistične in arhitektonske značilnosti, ki jih ločijo
od drugih naselij v regiji (RRP 2014–2020, 2018). Glede na definicijo in število prebivalcev ob
popisu leta 2002 se med mesta ne uvršča nobeno naselje na Goričkem. V Pomurski regiji je
osnova urbane mreže Murska Sobota s približno 12.500 prebivalci ter Ljutomer, Lendava in
Gornja Radgona kot naselja z nad 3000 prebivalci (Kušar, 2009).
Glede na kategorizacijo naselij v Republiki Sloveniji, ki je poleg števila prebivalcev upoštevala
tudi centralnost naselij, število delovnih mest in delež dnevnih migrantov imajo središča na
Goričkem lokalni pomen. V širši regiji (Pomurski regiji) je bila višje uvrščena Murska Sobota,
ki je po tej kategorizaciji uvrščena med regionalna središča, medtem ko so bila naselja Gornja
Radgona, Lendava in Ljutomer opredeljena kot subregionalna središča (Černe in ostali, cv:
Kušar, 2009).
Glede na kategorizacijo, ki jo opredeljuje temeljni strateški prostorski dokument Republike
Slovenije Strategija prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004, ima občina Gornji Petrovci
medobčinski pomen, torej je uvrščena med središča medobčinskega pomena. Po tej
kategorizaciji je v širši regiji višje uvrščena Murska Sobota, ki jo strategija opredeljuje kot
središče nacionalnega pomena, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer pa so opredeljeni kot
središča regionalnega pomena (Kušar, 2009).
Upoštevajoč dolžino zunanjih meja ter dejstva, da večina prebivalstva Goričkega živi v
obmejnem območju, lahko teritorialno čezmejno sodelovanje prepoznamo kot enega
ključnih instrumentov, ki lahko dodatno spodbudi razvoj Goričkega.
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Infrastruktura za turizem in rekreacijo
Z vidika dosedanjega razvoja turizma in potencialov za prihodnji razvoj turizma ima Goričko
velik razvojni potencial. Ponuja možnosti za rekreacijo, izletniški, kmečki, trajnostni in
zdraviliški turizem (Kušar, 2009).
Daleč največje turistično naselje na Goričkem so Moravske Toplice, ki ponujajo 3312 ležišč in
jih je leta 2017 obiskalo skoraj 515.000 turistov (SI-STAT, 2018). Glavni turistični kompleks, ki
spodbuja turizem v občini Moravske Toplice, so Terme 3000, ki ponujajo okoli 1600 ležišč,
5000 m2 vodnih površin, zdravstveni in wellness center, 3 hotele, apartmajsko naselje,
bungalove, kamp in igrišče za golf. Temelj njihove ponudbe je črna termo-mineralna voda, ki
je edinstvena ne le v Evropi, ampak tudi v svetovnem merilu (Moravske Toplice, 2018).

Slika 14: Terme 3000 v Moravskih Toplicah (Terme 3000, 2018)

Po številu ležišč in prenočišč leta 2017 jim s precej manjšim številom sledijo Puconci, ki so v
letu 2017 zabeležili 1328 prenočitev turistov. S približno istim številom ležišč v letu 2017
sledijo Cankova in Rogašovci, ki ponujajo približno 40 ležišč. Druge turistične zmogljivosti pa
so navedene v preglednici (SI-STAT, 2018).

OBČINA
Cankova
Dobrovnik

ŠTEVILO LEŽIŠČ 2017
42
6
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ŠTEVILO PRENOČITEV 2017
Ni podatka
Ni podatka

Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci

20
10
0
0
10
3312
50
42
18

308
Ni podatka
0
0
Ni podatka
514.577
1328
Ni podatka
Ni podatka

Preglednica 3: Turistične zmogljivosti in prenočitve v občinah na Goričkem (SURS, 2018)

Glavna oblika turizma v Moravskih Toplicah je zdraviliški turizem, medtem ko ostale občine
ponujajo predvsem možnosti za različne oblike rekreacije (peš hoja, kolesarjenje), izletniški
turizem in turizem na kmetiji, ki se vsi uvrščajo v skupino trajnostnega turizma. Že danes je v
občinah veliko turističnih kmetij, ki so lahko dejavniki za preprečevanje zaraščanja ali za
njihovo zmanjševanje. Njihov interes je čim večji obisk, dodaten zaslužek, ponudba lokalnih
pridelkov in tudi pozitiven doživljajski efekt. Vse to motivira lastnike kmetij, da svojih
kmetijskih površin ne prepustijo zaraščanju ali pa da površine v kmetijske površine v
zaraščanju spremenijo v donosno površino. Bodisi s pridelavo lokalnih pridelkov bodisi s
pašništvom, ki prav tako ponuja dodaten pozitiven doživljajski efekt turistom. Ena od
novejših oblik kmečkega turizma so ekosocialne kmetije. Gre za koncept, ki degradiranim
površinam oziroma območjem ponovno daje kmetijsko funkcijo inzaposlitvene možnosti
predvsem ranljivim skupinam v družbi.
Ena izmed takšnih kmetij je ekosocialna kmetija v Prosenjakovcih, kjer prostori nekdanje
stražnice in prehodnega doma za tujce že od leta 2015 delujejo kot zaposlitveni center.
Stavba in zemljišče bivše stražnice v Prosenjakovcih so se prenesla na občino Moravske
Toplice, kompleks pa za zdaj zaposluje 14 ljudi. Za čiščenje, osnovno urejanje in vzdrževanje
objekta in nastajajoče kmetije je namreč občina prek javnih del tam zaposlila težje zaposljive
ljudi iz okolice, nekaj pa jih tam dela v okviru rehabilitacije (Ekosocialna kmetija, 2018).
Druga takšna kmetija je ekosocialna kmetija Korenika v Šalovcih in je priznan primer dobre
prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih
družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja. Z obnovo zapuščene kmetije in njenih
zaraščenih kmetijskih površin je danes na kmetiji vzpostavljen sistem ekološke pridelave in
predelave živil. Pod okriljem lastne blagovne znamke na kmetiji izdelujejo in prodajajo
zeliščne čaje, hladno stiskana olja, sušeno in vloženo zelenjavo, sokove in sirupe. Število
turistov na kmetiji nenehno narašča, prav tako pa tudi številne aktivnosti in izobraževanja, ki
jih gostijo v doživljajsko pestrem podeželskem okolju (Korenika, 2018).
Primer inovativnega pristopa v razvoju turizma je tudi doživljajski park Vulkanija v občini
Grad, kjer je pred tremi milijoni let bruhal zadnji vulkan na območju današnje Slovenije.
Vulkan je v doživljajskem parku ponovno prebujen, ob tem pa obiskovalci spoznajo še veliko
zanimivosti o vulkanih in geoloških značilnostih predvsem Goričkega. Obisk doživljajskega
parka Vulkanija, ki je izdatno podprt z interaktivnimi in izobraževalnimi vsebinami, ponuja
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veliko presežkov v prostoru s stališča interpretacije in uporabe sodobnih tehnologij
(Vulkanija, 2018).
Na območju Goričkega sta tudi dve kolesarski povezavi, ena daljinska (D4) in ena regionalna
(R7). Daljinska omogoča povezavo z omrežjem evropskih kolesarskih smeri in tranzit skozi
Slovenijo. Pomeni dvosmerno kolesarsko pot, namenjeno izključno kolesarskemu prometu,
ki poteka samostojno ali v koridorju obstoječe ceste. Regionalna kolesarska povezava pa
omogoča dostop do najpomembnejših turističnih območij ali središč ter območij izjemnih
naravnih znamenitosti ter središč pomembnejšega lokalnega značaja v državi, skladno z
zasnovo regionalnih cestnih povezav. To so kolesarske smeri, ki potekajo po poljskih in
gozdnih poteh ter malo prometnih lokalnih cestah, po katerih so kolesarji vodeni skupaj z
motornimi vozili z ustrezno prometno signalizacijo (Kolopot, 2018).
Seveda je celotna regija zaradi majhne prometne obremenjenosti do kolesarjev prijazna tudi
zunaj omenjenih kolesarskih povezav. Prav to je lahko dodatna spodbuda za kmete, da svoje
pridelke ponudijo obiskovalcem in si s tem povečajo zaslužek. Vse to lahko vodi v povečanje
proizvodnje pridelkov in posledično do potrebe po novih površinah za obdelovanje oz. po
očiščenju kmetijskih površin v zaraščanju.
Opažamo pa, da med občinami ni interesa za sodelovanje oz. ga je zelo malo in to tudi
navajamo kot enega od razlogov za stagniranje kolesarskega turizma. S spodbudami državnih
institucij, medobčinskim in meddržavnim sodelovanjem, ki temelji na skupnih projektih,
vidimo ogromno potenciala za razvoj turizma na območju Goričkega. Medsebojno
sodelovanje je dobrodošlo tudi pri črpanju nepovratnih sredstev, saj so skupni projekti na
razpisih dobro sprejeti. Za pisanje uspešne zgodbe je potrebnih več akterjev in lokalne
skupnosti bi s skupnimi močmi kolesarskemu turizmu na Goričkem odprle nova vrata.

Slika 15: Kolesarske povezave na Goričkem (Kolopot, 2018)
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Slika 16: Kolesarska pot Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség (Park Goričko, 2018)

Na Goričkem obstajajo tudi številne tematske poti, z ustreznim dogovorom med občino in
lastniki kmetijskih zemljišč v zaraščanju pa bi lahko regija ustanovila nove in s tem dodatno
privabila turiste. Primere dobrih praks lahko najdemo v sami regiji, od vinskih cest do
gozdnih poti in od poti ob goričkih jezerih do geoloških poti.
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Socialna infrastruktura
Na Goričkem kot tudi v celotnem Pomurju ni nobene visokošolske institucije, prav tako pa se
ne izvaja noben univerzitetni program. V prihodnosti se načrtuje visokošolsko središče v
Murski Soboti in Ljutomeru, s čimer naj bi poskušali izboljšati trenutno izobrazbeno strukturo
v regiji, kjer zdaj prevladuje prebivalstvo z nizko stopnjo izobrazbe (Kušar, 2009).

Slika 17: Prostorski potenciali Goričkega in celotne Pomurske regije (Kušar2, 2009)
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Splošno mnenje o kmetijstvu na Goričkem med anketiranci je slabo. Menijo, da je slabo
razvito, pri čemer prihaja do opuščanja kmetovanja in zaraščanja kmetijskih površin
predvsem zaradi težkih naravnih razmer in vpliva Krajinskega parka Goričko, ki s svojimi
omejitvami ovira kmete pri kmetovanju. Anketiranci so izpostavili tudi slabo vlogo države, ki
nima dovolj posluha za njihove težave. Med drugim menijo, da so zemljišča preveč
razdrobljena in zaradi tega prihaja do propadanja in nazadovanja majhnih kmetij, izpostavili
pa so tudi problematiko staranja prebivalstva in odsotnost nasledstva.

Slika 18: Splošno mnenje o kmetijstvu na Goričkem med prebivalci
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4. ZARAŠČANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA GORIČKEM
V začetku 80. let prejšnjega stoletja je na Goričkem prišlo do strukturnih sprememb
kmetijske pridelave. Takrat so v Prekmurje prišla nepovratna sredstva Organizacije združenih
narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) za razvoj kmetijstva. Del sredstev je bil porabljen za
razvoj kmetij z mladimi nosilci v ravninskem delu, del pa za spremembo strukture pridelave
na Goričkem. Šlo je za razvoj sadjarstva, saj je bil velik del površin v socioekonomsko najbolj
degradiranih okoljih (Fokovci, Kuštanovci, Ivanovci, Kukeč) zasajen s sadovnjaki.
Vzpostavljena je bila pridelava travnih in vrtnih semen, delno zaradi ugodne lege, še bolj pa
zaradi izolacije posevkov pred križanji. Prišlo je tudi do ponovnega oživljanja vinogradništva.
Po podatkih enega od nosilcev razvoja goričkega vinogradništva je bilo v Prekmurju leta 2011
skupno 554 hektarjev vinogradov, leta 2017 pa 493 hektarjev. Omenjena strukturna
sprememba je pomenila prilagoditev kmetijske pridelave socialnemu položaju pokrajine.
Kmetje so tako prišli do večjega dohodka, pri čemer pa je treba poudariti, da je bilo za to
potrebne bistveno manj delovne sile. S sadjarstvom in vinogradništvom so v osrednjem delu
Goričkega začeli izkoriščati izredno mikroklimatsko lego. Žal se je z začetkom tranzicije trend
o uspehu začel ustavljati in celo nazadovati. Po propadu kmetijske zadruge Panonka ni bilo
več nosilca in povezovalca pridelave, kmetje sami pa se niso uspeli samostojno organizirati.
Tako so vsi zadružni sadovnjaki prešli v državno last oziroma pod okrilje Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov, ki je skušal ohraniti pridelavo z oddajanjem sadovnjakov v najem.
Agrarno-politične spremembe so bile zadnji dejavnik, ki je opravil svoje, pri čemer ne gre za
kmetijsko politiko kot tako, ampak za spremenjen tržni položaj sadjarstva in vinogradništva.
Cene sadja, zlasti višenj in jabolk, so močno padle, zato sklad ni več našel najemnikov za
sadovnjake. Posledično je začel poseke in revitalizacijo zemljišč za kmetijsko pridelavo.
Zaradi izrojenosti intenzivnih sadovnjakov jablan bi bile potrebne tudi investicije v obnovo
nasadov. Kmetje, ki vztrajajo v sadjarstvu, to delajo na svojih površinah in jih povečevanje
obsega pridelave ne zanima (Votek, 2017).
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Slika 19: Kmetijske površine v zaraščanju (2002–2016) po občinah na Goričkem

Največ kmetijskih zemljišč v zaraščanju na Goričkem je v občini Gornji Petrovci, kjer je
takšnih površin med 5 in 10 %. Njihov najmanjši delež je v občinah Cankova, Kobilje in
Dobrovnik, in sicer pod 2 %. Delež kmetijskih površin v zaraščanju v vseh ostalih občinah pa
znaša med 2 in 5 %. V vseh občinah razen v občini Kobilje, kjer se najbolj zaraščajo njivske
površine, do največjega zaraščanja prihaja na intenzivnih travnikih, sledijo jim njive, v zelo
majhnem odstotku pa se zaraščajo sadovnjaki.
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Slika 20: Kmetijske površine v zaraščanju (2002–2016) glede na ekspozicijo po občinah na Goričkem

V večini občin se najbolj zaraščajo prisojna pobočja, razen v občini Dobrovnik, kjer prihaja do
največjega zaraščanja na ravninah. Sicer je v večini občin zaraščanje na ravninah najmanj
zastopano, saj gre v večini za razgibano površje. Zaraščajo se tudi osojna pobočja, in sicer v
nekaj manj kot 50 %.
V anketi, ki je bila izvedena med 60 anketiranci v vseh občinah na Goričkem, je približno 40 %
takih, ki imajo v lasti kmetijske površine v zaraščanju.Med anketiranci jih 75 % ne najema
kmetijskih zemljišč, torej jih imajo v lasti ali pa ne obdelujejo nobene kmetijske površine.
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Slika 21: Lastništvo kmetijskih zemljišč v zaraščanju

Slika 22: Najemanje kmetijskih zemljišč
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4.1 Dejavniki zaraščanja
Dejavnike zaraščanja smo razdelili v dve skupini. Posredni dejavniki so tisti, za katere
ocenjujemo, da imajo vpliv na zaraščanje kmetijskih zemljišč, vendar je njihovo vlogo težko
oceniti z uporabo kvantitativnih metod. Njihova vloga temelji na strokovnih ocenah razvojnih
razmer in osebnega poznavanja problematike zaraščanja kmetijskih zemljišč na Goričkem.
Kot neposredne dejavnike smo opredelili tiste, za katere lahko z veliko zanesljivosti trdimo,
da vplivajo na zaraščanje, kar je mogoče dokazati z uporabo številskih podatkov in rezultati
ankete, ki je bila izvedena na Goričkem.
POSREDNI DEJAVNIKI
KRAJINSKI PARK GORIČKO
Zavarovana območja so eden izmed ukrepov varstva narave. Zakon o upravljanju opredeljuje
naslednje vrste zavarovanih območij:
 Širša: narodni park, regijski park, krajinski park
 Ožja: strogi naravni rezervat, naravni rezervat, narodni spomenik
Krajinski park Goričko že po imenu sodeč sodi v kategorijo krajinskih parkov, ki so definirani
kot območja s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima
veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost (ARSO, 2018).
Površina Krajinskega parka Goričko meri 462 km2 in zavzema vseh 11 občin regije Goričko:
Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice,
Puconci, Rogašovci in Šalovci. Skupaj to zavzema 90 vasi in 23.418 prebivalcev (KP Goričko,
2018).
Ključna za zavarovanje območja je bila kulturna dediščina, vključno z ohranjeno kulturno
pokrajino, medtem ko so naravne vrednote na območju Krajinskega parka Goričko manj
zastopane. Naravne vrednote so jezera (Ledavsko, Bukovniško, Hodoško), gozdovi,
posamezna stara drevesa (kostanj, rdeči bor, skorš itd.), nahajališča kamnin (bazalti na
Gradu), hribi (Sotinski brejg, Rdeči brejg), izviri, slatinski vrelci, potoki in reke (Mala in Velika
Krka). Enote kulturne dediščine na območju parka so katoliški in protestantski sakralni
objekti, spomeniki, stari mlini, grad Grad, grad Matzenau, kripta na Gradu, nagrobniki (Franc
Ivanocy), cimprane hiše, muzeji, šole, zidana znamenja (Beli križ, Peršev križ) itd. Tudi
kulturna dediščina predstavlja za to območje velik razvojni potencial (Trajnostni razvoj …,
2008).
Ena izmed raziskav v okviru projekta Trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika
doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (2008) je pokazala, da obiskovalci KP Goričko
kot najpomembnejše izpostavljajo predvsem naravne vrednote, kot so mirno in čisto okolje
ter lepa narava. Domačini so se v veliki meri z njimi strinjali, sami pa izpostavili še kakovostno
pitno vodo, pestrost rastlinskih in živalskih vrst, večji pomen pa so dali še kulturnim
vrednotam, kot so tradicionalna znanja in obrti ter bogata kulturna dediščina. Med
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naravnimi znamenitostmi sta najbolj znani in obiskani Bukovniško in Ledavsko jezero.
Prisotnost človeka v pokrajini je posledica tega, da imajo obiskovalci velik interes za
spoznavanje njihove kulturne dediščine, kot je izdelava tradicionalnih izdelkov domače obrti
(lončarstvo). Mnenja domačinov in obiskovalcev se najbolj razlikujejo pri ovrednotenju
»kakovostne pitne vode«, ki je kot vrednota izjemnega pomena za domačine, ne pa za
obiskovalce, prav tako domačini bolje vrednotijo kulturno dediščino v najširšem smislu. V KP
Goričko so po mnenju obiskovalcev najbolj privlačna območja Gradu, Ledavskega in
Bukovniškega jezera ter Trdkove v bližini tromeje. Zahodni del parka, kjer so obiskovalci
izbrali največ privlačnih območij, je tudi bolj razvit od ostalih območij krajinskega parka. To je
na nek način dobro, saj najbolj privlačna območja sovpadajo z najbolj razvitimi, kar bi lahko
pomenilo enega bistvenih lokacijskih dejavnikov za nadaljnji razvoj turizma. Obenem pa je
treba paziti, da se s tem ne poruši notranje ravnovesje parka. Bukovniško jezero na
jugovzhodu KP Goričko že deloma razbija to formacijo v zahodnem delu parka. Kakšno
dodatno območje večje privlačnosti, ki bi pomenilo magnet za obiskovalce, bi bilo zelo
dobrodošlo tudi v vzhodnem delu krajinskega parka. Pomemben pa je tudi podatek, da je po
raziskavi sodeč znotraj najbolj privlačnega območja 38 % naravnih vrednost, ki so jih
obiskovalci navedli kot razlog za obisk KP Goričko, medtem ko je takšnih enot kulturne
dediščine kar 66 %. Obiskovalci so torej pod pojmom najbolj priljubljenega območja zaznavali
kulturno pokrajino. V splošnem je raziskava pokazala, da je največji razvojni potencial v
različnih oblikah turizma in rekreacije (temelječ na okoljskih in kulturnih potencialih
območij), proizvodnji in prodaji lokalnih izdelkov ter razvoju tradicionalnih znanj in domače
obrti, ki temeljijo na človeških potencialih (Trajnostni razvoj …, 2008).
Zavarovana območja imajo tudi negativne posledice na okolje, v katerem so. Eden izmed bolj
znanih sporov je med Krajinskim parkom in občino Grad, v kateri so do leta 2011 potekale
Noči čarovnic pri gradu na Goričkem. Prireditev, ki je v dvanajstih letih ime kraja Grad in
podobo gradu ponesla po vsej Sloveniji, je bila ukinjena po mnenju Krajinskega parka zaradi
domnevne slabe varnosti in morebitne povzročene škode. Aktualna županja pravi, da bo
vložila veliko truda v to, da se čarovnice znova pojavijo pri Gradu. Meni, da so v KP Goričko
trdi pogajalci, toda da bi morali s kulturnim dialogom, sodelovanjem in dogovarjanjem priti
do rezultata, ki bo sprejemljiv za obe strani (Pojbič, 2014).
Prireditev se je sicer po nekaj letih vrnila nazaj, vendar ne dosega obiskanosti niti zanimanja
kot ga je nekoč.
Načrtovani ukrepi Krajinskega parka Goričko:
-

-

Košnja travniških habitatov v času, ki ne ogroža življenjskega ciklusa vrst in odstranitev
biomase na habitatih oziroma zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije in v
neposrednem upravljanju zavoda,
Odkup zemljišč za ohranjanje varovanih habitatov in vrst po PUN 2015–2020 (projekt
Gorička krajina),
Izobraževanje in ozaveščanje zasebnih lastnikov in najemnikov zemljišč ter vključevanje
površin KOPOP ukrepe (kmetijsko-okoljska podnebna plačila), v sodelovanju s KGZS
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-

KGZSM (Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije Maribor) in v projektu iz programa LIFE,
Biodiversity-art of life, LIFE NATURAVIVA,
Pregled statusov in stanja ter izvedenih ukrepov na NV (naravnih vrednot) in biotski
raznovrstnosti, priprava poročila in predlogov ZRSVN (Zavod RS za varstvo narave)
(Program dela KP Goričko, 2018).

Varstvene, upravljalske in nadzorne naloge Krajinske parka Goričko:
- Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene
naravne vrednote.
- Ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 habitatnih tipov (življenjskih prostorov) in vrst
ter rastišč zavarovanih vrst.
- Učinkovito opravljanje naravovarstvenega nadzora.
- Spodbujati do narave prijazno dejavnost z namenom izboljšanja stanja habitatov in vrst
območja Natura 2000 Goričko.
- Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci v Sloveniji in
tujini.
- Dokončanje in sprejem NUG 2018–2022 in njegovo izvajanje ter učinkovito
administrativno in finančno delovanje upravljavca (Program dela KP Goričko, 2018).

Slika 23: Krajinski park Goričko (KP Goričko, 2018).

NATURA 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah
članicah Evropske unije. Njen osnovni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje
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rodove. Evropska unija je to omrežje uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje t. i.
direktive o habitatih in pticah. Slovenija je sodelovanje v Naturi 2000 sprejela z vstopom v
Evropsko unijo 1. maja 2004. Že na dan pridružitve so bila predlagana nacionalna območja,
katerih ohranitev je pomembna na evropski ravni, skupaj z njimi pa so bili opredeljeni tudi
ukrepi za njihovo upravljanje oziroma ohranjanje. Posebna varstvena območja so namenjena
ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi
zaradi dejavnosti človeka. To pomeni, da je na teh območjih z različnimi ukrepi treba
predvsem vzdrževati ugodno stanje – bodisi zgolj nadaljevati obstoječe dejavnosti, na primer
pašo ali košnjo suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju, bodisi nekatere
dejavnosti opuščati ali njihovo uvajanje preprečiti, npr. agromelioracije mokrišč. Direktiva o
ohranjanju prostoživečih ptic je v Evropski uniji začela veljati leta 1981. Naloga držav članic je
ohranjanje populacije prostoživečih ptic na ravni, ki ustreza ekološkim, znanstvenim in
kulturnim zahtevam, hkrati pa upošteva ekonomske in rekreacijske potrebe. Zagotovljena
mora biti tudi zadostna pestrost in velikost življenjskih prostorov ptic (Omahen, 2006).
V Sloveniji je določenih 355 območij, od tega 324 na podlagi direktive o habitatih in 31 na
podlagi direktive o pticah. Skupna površina v območjih Nature 2000 je 7684 km2, od tega
7678 km2 na kopnem in 6 km2 na morju. Območja zavzemajo 37,16 % površine Slovenije in
se pretežno prekrivajo, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi direktive o
habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah. Gozdovi
prekrivajo 71 % površine območij Natura 2000, nad gozdno mejo je 5 %, kmetijskih zemljišč
in zemljišč v zaraščanju je 23 %, vode je 1 %, pozidanega pa je 2 % površine. V zavarovanih
območjih je 29 % površine območij Natura 2000 (Natura 2000, 2018).
Na Goričkem so v območje Natura 2000 vsaj deloma vključene vse občine, nekatere pa celo v
celoti. V območja Nature 2000 je torej vključenega približno 80 % Goričkega, od tega so
občine Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Rogašovci in Šalovci zajete v celoti.
Eden izmed posebnih projektov Nature 2000 na Goričkem je ohranjanje populacije evrazijske
vidre. Spada med projekte programa LIFE III – NARAVA, ki v Sloveniji daje podporo
aktivnemu pristopu in razvojnemu vidiku varstva narave. Najbolj sklenjena, vitalna populacija
evrazijske vidre živi prav na Goričkem. Kot ogroženo vrsto jo navajata Bernska konvencija in
Habitatna direktiva, zato je treba zagotoviti posebne varnostne ukrepe. Najpomembnejše
aktivnosti projekta so usmerjene v dve smeri: izboljšati habitate vidre in prepustnost
migracijskih koridorjev ter zagotoviti kakovostne habitate v vidrinem centru v dolini Male
Krke, ki teče vzporedno z glavnim koridorjem (Omahen, 2006).
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Slika 24: Območja Nature 2000 v Sloveniji (ARSO 2, 2018)

Slika 25: Vpliv Nature 2000 na razvoj in zaraščenost regije Goričko

Rezultati ankete med prebivalci občin na Goričkem so pokazali, da velika večina prebivalstva
meni, da območje Nature 2000, ki se na Goričkem pojavlja v vseh občinah, vpliva na
zaraščenost regije v smislu oteženega kmetovanja zaradi ukrepov, ki jih prinašajo ukrepi
Nature 2000.
OOTT – območje ohranjanja okoljsko občutljivega travinja

43

Območje Goričkega spada med območja ohranjanja okoljsko občutljivega travinja. To
kmetijsko prakso morajo izvajati nosilci kmetijskih gospodarstev (KMG), katerih trajno
travinje se nahaja na okoljsko občutljivem območju. Gre za območje Nature 2000, kjer se
hkrati pojavljata vsaj dve vrsti oziroma habitatna tipa z oceno slabega stanja ohranjenosti in
kjer je kot varstveni cilj zastavljeno povečanje površin travnikov v skladu s Programom
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014–2020. Nosilci kmetijskih gospodarstev
tega tako imenovanega okoljsko občutljivega trajnega travinja ne smejo spreminjati ali
preorati, torej ne smejo ga spremeniti v orno zemljišče ali v trajni nasad, prav tako ne smejo
trajnega travinja spremeniti v nekmetijske površine ali rabe, kot so zaraščanje, pogozdovanje
ali pozidava. Rahljanje tal je dovoljeno (OOTT, 2018).
Če okoljsko občutljivo trajno travinje nosilec KMG spremeni ali preorje, bo deležen znižanj
izplačil za zeleno komponento za tekoče leto v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike (IAKS), in te površine bo moral najkasneje do konca tekočega leta spet
spremeniti v trajno travinje z eno od naslednjih rab GERK: 1300 – »trajni travnik«, 1320 –
»travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi« ali 1222 – »ekstenzivni sadovnjak«, če
je visokodebeln in trajno zatravljen na celotni površini (OOTT, 2018).
Kot okoljsko občutljivo trajno travinje z rabo GERK 1300 »trajni travniki«, 1320 »travinje z
razpršenimi neupravičenimi značilnostmi« in 1222 »ekstenzivni sadovnjak« (zatravljeni in z
dvonamensko rabo) se za subvencijsko leto 2015 smatrajo GERK-i, ki imajo omenjeno rabo
vpisano v Registru kmetijskih gospodarstev na dan 18. januarja 2015 in se vsaj s 50 % celotne
površine GERK-a nahajajo v območju, ki je določeno kot okoljsko občutljivo trajno travinje
(OOTT, 2018).
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Slika 26: Območja Natura 2000 z OOTT (Žvikart, 2016)
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Slika 27: Vpliv površin, ki so kategorizirane kot OOTT, na kmetovanje

Rezultati ankete med prebivalci občin na Goričkem so pokazali, da ukrepi za ohranjanje
okoljsko občutljivega travinja kmete ovirajo pri kmetovanju – pritrdilno je na vprašanje
namreč odgovorila skoraj polovica anketirancev.
NEPOSREDNI DEJAVNIKI
Tudi rezultati anketne raziskave so pokazali, kateri so dejavniki za opuščanje kmetijske
pridelave na Goričkem. Velika večina je najprej izpostavila problem divjadi, ki je je na tem
delu veliko in povzroča veliko škode. Marsikje na Goričkem morajo kmetje kmetovati v
ogradah. Splošni problem je torej, da je kmetovanje omejeno. Ogrožen je prostor, kjer kmet
živi, zato se opuščata živinoreja in poljedelstvo, s tem pa narašča zaraščenost. Odškodnin za
nastalo škodo ni oz. so izredno nizke. Nujno je zato zmanjšati stalež divjadi in pripraviti
pravičen pravilnik, po katerem bodo kmetom priznane dejanske škode, prav tako pa tudi več
desetletne posledice (Jablanovec, 2017). Največ škode na kmetijskih zemljiščih povzročijo
divji prašiči, in to običajno precej čez 80 % vse škode, sledi pa jim jelenjad z okoli 10 %. Druge
vrste so manj problematične, zanimivo pa je, da je med pomembnejšimi povzročitelji tudi
siva vrana (Divjad, 2018). Na posvetu Sobivanje ljudi in divjadi, ki ga je februarja 2017
pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bilo izpostavljeno, da je v
Pomurski regiji težavno upravljanje divjadi zaradi meje z Madžarsko, kjer divjad nemoteno
prehaja mejo. Upravljanje divjadi kljub poskusom na slovenski strani ni usklajeno z
Madžarsko (MKGP 3, 2018).
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Slika 28: Dejavniki, ki vplivajo na zaraščanje, po mnenju prebivalcev Goričkega

Veliko anketirancev je v nadaljevanju izpostavila problem nizkih odkupnih cen izdelkov in
slab zaslužek, kar je tudi eden od glavnih razlogov za opuščanje kmetijske pridelave na
Goričkem. Ponovno so mnenja, da bi za boljši razvoj kmetijstva mladi v večji meri morali biti
prevzemniki kmetij in da je problem tudi v staranju prebivalstva. Med razlogi za opuščanje
kmetijstva na Goričkem najdemo tudi razdrobljenost zemljišč, zapleteno birokracijo, ki ovira
predvsem starejše prebivalstvo, in odsotnost dobre razvojne strategije.

Slika 29: Razlogi, zakaj mladi opuščajo kmetovanje

Razlogi, ki so jih anketiranci navedli za večjo uspešnost v kmetovanju drugih gričevnatih
območij (Velike Lašče, Mirna Peč), so predvsem bližina večjih mest in razvojnih centrov,
izpostavili pa so tudi, da se mladi najverjetneje bolj odločajo prevzeti kmetije in nadaljevati
kmetovanje. Razloge za boljši razvoj omenjenih območij vidijo tudi v kakovostnejši zemlji in
boljših razvojnih programih ter večji povezanosti kmetov in manj divjadi.
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Slika 30: Razlogi za uspešnost v kmetovanju na drugih gričevnatih območjih
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4.2 Ocena zaraščanja kmetijskih zemljišč na Goričkem za leta 2030, 2040 in 2050
Namen ocene zaraščanja kmetijskih zemljišč na Goričkem je na podlagi spreminjanja števila
odseljenega prebivalstva v KP Goričko med letoma 2015 in 2050, kot posledica odseljevanja
mladih, oceniti razvoj procesa zaraščanja na Goričkem v prihodnosti ter ovrednotiti
primernost zemljišč za kmetijsko rabo. Z večkriterijskim vrednotenjem primernosti območjih
za kmetijsko pridelavo je bilo z modulom MCE (Multi Criteria Evaluation) v programu Idrisi
Selva območje Goričkega razdeljeno v štiri razrede: neprimerna, primerna, srednje primerna
in zelo primerna območja. Poleg tega je bila na podlagi trenda spreminjanja rabe tal med
letoma 2002 in 2013 izdelana še napoved prihodnje rabe tal s pomočjo modula LCM (Land
Change Modeler) v programu Idrisi Selva.

standardizacija
napovedovanje

Scenarij 2 > srednji

standardizacija

Slika 31: Model uporabljenih metod

49

Za določevanje potencialnih njivskih in travniških območij je bilo treba izvesti večkriterijsko
vrednotenje območij. Standardizirani omejitveni dejavniki so naklon, talno število in
nadmorska višina. Strnjene gozdne površine, voda in močvirnatih območij ter pozidane
površine pa so omejitveni dejavniki, saj tam kmetijska pridelava ni mogoča.
DEJAVNIKI
Dejavniki, ki močno vplivajo na kakovost in količino kmetijske pridelave, so naklon,
nadmorska višina in talno število. Naklon nam pove, kako primerno je določeno območje za
obdelovanje in vzdrževanje kmetijskih površin. Nadmorska višina ne vpliva neposredno na
kmetijsko predelavo, ima pa močan posredni vpliv. Talno število pa nam pove, kako
primerna so tla in kakšen je njihov pridelovalni potencial.
Naklon
Poleg nadmorske višine je naklon zemljišč tisti naravni dejavnik, ki odločilno vpliva na
kmetijsko pridelavo. Naklon namreč močno vpliva na tehniko obdelave in s tem na izbor
proizvodne usmeritve. Večja strmina pomeni zmanjšano možnost uporabe standardnih vrst
kmetijske mehanizacije in povečano potrebo po ročnem delu. Strojno obdelovanje,
predvsem njivskih površin, je poleg razgibanega reliefa pogosto še dodatno oteženo zaradi
nepravilnih oblik in dolžin parcel. Nagib ima tudi posreden vpliv na pridelovalne razmere, saj
otežuje gradnjo dostopne infrastrukture, poleg tega pa je na večjih strminah povečana tudi
vodna erozija prsti.
Za potrebe večkriterijskega vrednotenja je naklon reklasificiran v pet razredov. V njihovem
okviru pa so tri ravni mehaniziranosti in naravnim razmeram prilagojene vrste rabe
kmetijskih zemljišč. Vpliv nagiba na produktivnost strojnega in ročnega dela je določena z
vgrajenimi funkcijami v modelnih kalkulacijah Kmetijskega inštituta Slovenije (Cunder in sod.,
2007).
Razredi nagiba
1. 0°–10°
2. 10,1°–25°
3. 25,1°–35°
4. 35,1°–50°
5. 50,1°–90°

Možnost uporabe mehanizacije
Standardna mehanizacija – brez omejitev
Standardna mehanizacija – zmanjšana produktivnost
Standardna mehanizacija – močno zmanjšana produktivnost
Uporaba samo specializirane mehanizacije ali ročnih motornih
strojev
Omejeno kmetovanje z uporabo strojev ali ročnih obdelovalnih
strojev

Raba tal
Njive, travniki
Njive, travniki
Njive, travniki
Travniki
Travniki

Preglednica 4: Razredi nagiba in možnost uporabe mehanizacije (Cunder in sod., 2007)
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Talno število
Skupaj s klimatskimi razmerami kakovost in rodovitnost tal oz. talne razmere najbolj
neposredno vplivajo na količino pridelka.
Za vrednotenje talnih razmer oz. pridelovalne sposobnosti kmetijskih zemljišč je kot
kvantitativni kriterij uporabljeno talno število. Talne lastnosti so ocenjene s pomočjo
ocenjevalnih lestvic, točke v teh lestvicah pa predstavljajo v odstotkih izražene stopnje
rodovitnosti tal. Detajlna števila so v preglednici 3, glede na razvojno stopnjo tal, razporejena
v tri skupine. Tla z več kot 58 točkami sodijo v skupino z velikim pridelovalnim potencialom,
tista, ki imajo manj kot 39 točk, pa so le pogojno primerna za kmetijsko rabo (Cunder in sod.,
2007).
Kategorije
T1
T2
T3

Talno število

Pridelovalni potencial
Do 39
Nizek
40–57
Srednji
58–76
Velik

Preglednica 5: Talno število in pridelovalni potencial

Nadmorska višina
Ima izrazit posredni vpliv na kmetijsko pridelavo. Z naraščajočo nadmorsko višino se namreč
izrazito spreminjajo klimatske razmere, ki vplivajo na izbor kultur, velikost pridelka in talne
razmere, ki prav tako posredno vplivajo na vrsto in obseg kmetijske pridelave (Cunder in
sod., 2007).
Ker so nadmorske višine na Goričkem majhne, ta dejavnik ni bil odločilen za nadaljnje
določanje primernosti območij za kmetijsko obdelavo.
OMEJITVE
Omejitve pri rekultivaciji pokrajine in prsti so gozd, vodne površine (Ledavsko jezero in reke)
in močvirna območja ter pozidane in ostale nerodovitne površine.
Gozd
Ta območja niso primerna za kmetijsko pridelavo. V ta sklop niso vključena območja v
zaraščanju, saj bi lahko te površine očistili oziroma posekali v primeru večjih potreb za
kmetijske površine. Ta območja bi bila primerna predvsem za pašnike in travnike, trenutne
pašnike in travnike pa bi lahko na nekaterih območjih rekultivirali.
Vodna telesa in močvirja
Na območju Ledavskega in Bukovniškega jezera voda zastaja vse leto tako, da je tu
nemogoča kmetijska pridelava. Podobno velja za močvirnata območja v bližini jezera ali na
poplavnih ravnicah rek.
Pozidane in ostale površine
To so površine, ki se jih ne da rekultivirati. Prsti na teh površinah so degradirane in kmetijsko
neuporabne.
51

Slika 32: Primernost območij za kmetijstvo

Primernost območij
Neprimerno
Srednje primerno
Primerno
Zelo primerno

Površina (ha)
110,4
1384
1611,7
28.900

Preglednica 6: Primernost območij za kmetijstvo

Iz preglednice lahko razberemo, da je na območju Goričkega večina območij primernih za
kmetijsko obdelavo. Glede na vhodne kriterije je največ zelo primernih površin, in sicer
28.900 ha. Najmanj je neprimernih površin (110,4 ha). Gre za površine, ki ne ustrezajo
nobenemu kriteriju glede kmetijske primernosti. Srednje primerne površine (1384) bi bile
namenjene zgolj pašnikom oziroma travnikom. Primerne površine (1611,7 ha) so primerne za
njivske kot tudi za travniške površine. Sivina na sliki ponazarja omejitvene dejavnike (gozd,
pozidane površine in vode), ki so bili v iskanju primernosti kmetijskih zemljišč izključeni.
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NAPOVEDOVANJE SPREMEMB RABE TAL

Slika 33: Model uporabljenih metod pri napovedovanju sprememb rabe tal

Na podlagi trenda spreminjanja rabe tal med letoma 2002 in 2013 smo s pomočjo modula
LCM (Land Change Modeler) v programu Idrisi Selva izdelali napoved rabe tal v prihodnosti.
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Slika 34: Napovedi spremembe rabe tal za leta 2030, 2040 in 2050

Scenarij temelji na predpostavki, da se bo do leta 2050 nadaljeval trenutni trend
spreminjanja rabe tal, ki nakazuje na zmanjšanje kmetijskih površin v obdelavi.

Slika 35: Interpretacija rezultata sprememb rabe tal

Glavni rezultat scenarija je tako še naprej zaraščanje pokrajine – zaraščanje, ogozdovanje in
opuščanje obdelave kmetijskih površin. Kot je razvidno iz modela, je predvideno tudi
opuščanje njivskih površin in trajnih nasadov.
Vrsta dejanske rabe Površina (ha) Površina (ha)
Površina (ha)
Površina (ha)
2013
2030
2040
2050
Njiva ali vrt
20829
18427,8
17232,3
16168,9
Vinograd
538,4
424,4
379,4
346,1
Trajni nasad
1211,3
978,4
938,1
918,8
Travniške površine
6780
6222,9
5974,7
5761,8
V zaraščanju
1582,2
1904,3
1869,2
1815,8
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Drevesa in grmičevje
Gozd
Pozidano
Zamočvirjeno
Voda

720,9
23.144,4
2548
34,4
175

659,1
25.268,5
3467,5
34,4
175

637,1
26.538,2
3784
34,4
175

614,5
27.731,5
3995,4
34,4
175

Preglednica 7: Površine dejanske rabe tal za leta 2013, 2030, 2040 in 2050

Vrsta dejanske rabe
Njiva ali vrt
Vinograd
Trajni nasad
Travniške površine
V zaraščanju
Drevesa in grmičevje
Gozd
Pozidano
Zamočvirjeno
Voda

Razlika 2030 (ha)
Razlika 2040 (ha)
Razlika 2050 (ha)
- 2401,2
- 3596,7
- 4660,1
- 114
- 159
- 192,3
- 232,9
- 273,2
- 292,5
- 557,1
- 805,3
- 1018,2
+ 322,1
+ 287
+ 233,6
- 61,8
- 83,8
- 106,4
+ 2124,1
+ 3393,8
+ 4587,1
+ 919,5
+ 1236
+ 1447,4
0
0
0
0
0
0

Preglednica 8: Spremembe površin kategorij za leta2030, 2040 in 2050

V preglednici lahko vidimo, za koliko hektarjev so določene kategorije rabe tal pridobile
oziroma izgubile v obravnavanih letih. Do največjih izgub prihaja pri njivskih površinah, saj se
bodo do leta 2050 zmanjšale za kar 4660 ha, ter pri travniških površinah, ki se bodo
zmanjšale za 1018 ha. Zmanjšale se bodo tudi površine trajnih nasadov in vinogradov.
Najbolj se bo povečala površina gozda, in sicer za 4587 ha. To se bo verjetno zgodilo na račun
zaraščanja njivskih površin, travnikov in nato njihovega postopnega ogozdovanja. Povečale
se bodo urbane površine (za 1447 ha), prav tako zelo verjetno na račun travnikov.
Najprimernejša
območja
31.895,7
Skupaj

2013

2030

2040

2050

1582,2
720,9
2303,1

1904,3
659,1
2563,4

1869,2
637,1
2506,3

1815,8
614,5
2430,3

1410
1500

Preglednica 9: Primerjava primernih območij za kmetijstvo s kategorijami v prihodnosti, ki nakazujejo na zaraščanje (v ha)

Najprimernejša območja za obdelovanje kmetijskih površin smo primerjali s scenariji
sprememb rabe tal v prihodnosti. Območij, ki omogočajo kmetijsko obdelavo, je 31.895,7 ha,
površin z neupravičeno kmetijsko rabo (1410 in 1500) oz. površino v zaraščanju pa več kot
2000 ha. Iz tega sklepamo, da se bodo območja primerna za kmetovanje še naprej zaraščala.
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4.2 Usmeritve in predlogi ukrepov za odpravo zaraščanja
-

Z vidika vpliva na sociodemografsko stanje

Po našem mnenju so problemi dosti globlji, kot je predstavljeno širši javnosti. Velik problem
je odseljevanje, saj domačini ne najdejo dela v lokalnem okolju, ne zaznajo pa niti priložnosti
za uspeh. Število zaposlenih v tujini ni majhno in glede na trend zaposlovanja v sosednji
Avstriji bo v prihodnosti še večje. V Avstriji namreč ustanavljajo podjetja v bližini slovenske
meje, minimalna povprečna plača se viša in to so dejavniki, ki ljudi prepričajo v selitev,
menjavo služb ali v opuščanje domačih dejavnosti. Problematika se pojavlja tudi pri prenosu
kmetije na mlajše generacije. Mlado prebivalstvo se odloča za službo z 8-urnim delovnikom
in za stalni mesečni dotok denarja ter s tem poskrbi za določeno mero varnosti, ki je kmetija
žal ne zagotavlja.
-

Z vidika okrepitve dohodkov kmetij

Ukrepi, ki so v teku, se nam zdijo premalo učinkoviti. Javni razpisi se pri pomoči za zagon
dejavnosti na kmetiji ali za mlade prevzemnike na kmetiji ne osredotočijo na ključni problem.
Že v anketi je lokalno prebivalstvo omenilo težavo pri vstopu na trg. Včasih so te reševale
zadruge, na Goričkem jih je premalo oz. niso konkurenčne s cenami. Po besedah
anketirancev je težava tudi pri birokraciji, ki je zakomplicirana in preveč obširna, pristojne
institucije pa niso preveč v pomoč.
Na tej točki predlagamo poenostavitev birokracije, torej ukvarjanje s papirji ne bi smelo biti
ovira, ampak zgolj korak do želenega cilja. Na poti do tega cilja bi jim moral biti dosegljiv
sposoben kader, ki bi s svojim znanjem in nasveti pomagal pri izpolnjevanju vlog, z
vlagateljem bi morali vztrajati od začetka do konca. Črpanje nepovratnih sredstev bi morali
dojemati kot realno dosegljivo možnost in ne kot misijo nemogoče.

Slika 36: Ukrepi, ki bi mlade prepričali, da postanejo mladi prevzemniki kmetij
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Slika 37: Ukrepi, ki bi prepričali prebivalstvo Goričkega, da bi obdelovalo kmetijske površine v zaraščanju

Kot že omenjeno, opažamo, da je premalo poudarka pri nasledstvu na kmetijah. Mladi na
kmetijah ne vidijo prihodnosti pri vztrajanju s to dejavnostjo. Z večjo finančno injekcijo pri
obnovah starejših objektov, gradnji novih objektov, posodobitvi mehanizacije,
poenostavljeno oddajo prijave na razpisno dokumentacijo in predvsem s pomočjo pri
vzpostavitvi trga bi marsikateri dvom o prevzemu kmetije izpuhtel.

Slika 38: Možni ukrepi za večji razvoj kmetijstva na Goričkem

Anketiranci za odpravo kmetijskih površin v zaraščanju predlagajo predvsem čim večji razvoj
živinoreje. Menijo, da bi tudi višje subvencije dodatno pripomogle k odpravi zaraščanja.
Domačini predlagajo tudi razvoj trajnih nasadov in industrijske konoplje ter denarno pomoč
pri nakupu mehanizacije za čiščenje zaraščenih površin in ugodne cene najema teh površin.
Spet so domačini nezadovoljni s Krajinskim parkom Goričko, pri čemer menijo, da bi njegova
ukinitev bistveno pripomogla k odpravi zaraščanja v regiji. Anketiranci predlagajo tudi
komasacije in razvoj turizma na kmetiji.

57

Slika 39: Predlogi za razvoj/odpravo kmetijskih zemljišč v zaraščanju

-

Z vidika problematike zavarovanih območij

Po našem mnenju Natura 2000, območje OOTT in Krajinski park Goričko negativno vplivajo
na razvoj kmetijstva na Goričkem. Krajinski park Goričko s strogimi omejitvami pred posegi v
prostor posredno vpliva, da se površine opuščajo, to so potrdili tudi anketiranci. Goričko
spada pod ekološko pomembna območja in kot negativno posledico izpostavljamo primer
ukrepa Dobrobit živali, ki finančno podpira pašo goveda, drobnice in prašičev. Na Goričkem
je zaradi uvrstitve na seznam ekološko pomembnih območij v večini paša omejena oz.
prepovedana in posledično kmet ne more zaprositi za dodatna finančna sredstva. Kmetijska
praksa OOTT prav tako negativno vpliva na kmetovanje. Na primer trajno travinje, ki ga kmet
uveljavlja za izplačilo subvencij, se na območju Goričkega ne sme spreminjati ali preorati,
zato površina lahko služi zgolj za pridelave krmo. Agresivna politika naravovarstvenikov in
zaščitni ukrepi na določenih območjih so za kmeta problem pri obdelovanju površin. Glede
na prioritete in cilje Krajinskega parka Goričko v letu 2018 sklepamo, da politika dela tudi
naprej ne bo prijazna do kmetijstva. Verjamemo, da je skrb za okolje pomemben člen pri
snovanju kmetijske politike, in ga podpiramo, vendar predlagamo kompromis, ki kmetu ne
povzroča škode oz. izpada dohodka.
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-

Z vidika ukrepov regionalne in kmetijske politike

Za obstoj malih in srednjih kmetij bi lahko poskrbela zakonsko spremenjena uredba o
dopolnilnih dejavnostih, ki bi pripomogla k porastu kmetij z dopolnilno dejavnostjo, in ne
nasprotno. Ciljamo predvsem na davčno poenostavitev, ki je trenutno v Sloveniji trn v peti
marsikateremu kmetu. Pri prodaji izdelkov na kmetiji, ki ne spadajo pod osnovno dejavnost
(denimo mleko, krma), mora kmet izstaviti račun in ga davčno potrditi – davčna blagajna. V
praksi to pomeni, da če hoče kmetija prodati pospravljeno njivo špargljev, kozarec
marmelade ali nabrane gozdne sadeže, mora za to imeti registrirano dopolnilno kmetijsko
dejavnost. Na malih kmetijah težko preživijo samo z dohodki iz kmetijstva, zato si dohodek
povečajo s predelanimi kmetijskimi pridelki in storitvami, ki jih opravljajo kot dopolnilne
dejavnosti. Predlagamo dopolnitev seznama pridelkov iz osnovne kmetijske dejavnostjo oz.
obdavčitev po pavšalu, ki je zelo dobro sprejeta med kmeti v sosednji Avstriji.
Za kmetijske površine v fazi opuščanja predlagamo bazo, ki služi kot pripomoček pri
trgovanju s kmetijskimi površinami. Baza bi tako nosilcem kmetijskih gospodarstev
omogočala vpogled v potencialne površine za obdelavo oz. najem in bi vsebovala informacije
o parceli ter kontaktno številko lastnika parcele. Premagovanje cestnih razdalj namreč v tem
času ni več težava, zato bi se marsikateri kmet iz oddaljenega naselja v pravem času verjetno
odločil za najem kmetijske površine.
Ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih: objavilo ga je aprila leta 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To je bil prvi takšen razpis v Sloveniji, s
katerim se je razpisalo dva milijona nepovratnih sredstev. Ukrep omogoča vzpostavitev
dodatnih kmetijskih površin v uporabi, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa z
razpisom krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski
proizvodnji ter teži k večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Vlaganja v odpravljanje
zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na
teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji. Objavljeni javni razpis je
potencialnim upravičencem omogočal pridobitev nepovratnih sredstev proračuna Republike
Slovenije, in sicer za odpravljanje zaraščanje na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne
skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska in so bila v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z
vrsto rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju – ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno.
Zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje po tem razpisu v Sloveniji, je več kot 12.000 hektarjev.
Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves,
izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Podpora se dodeli samo za tiste
površine, na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela. Finančna pomoč se
izplača kot enkratni pavšalni znesek 3000 EUR/hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju
oziroma sorazmerno površini, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje. Najmanjša strnjena
površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 hektarja, ki je lahko seštevek večjega števila
manjših površin, pri čemer zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti
manjša od 0,1 ha (MKGP, 2017).
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Slika 40: Potencialne površine, na katerih bi se lahko izvajal ukrep MKGP (MKGP, 2018; Petrič, 2018)

Slika 38 predstavlja površine, ki so namenjene ukrepu odpravljanja zaraščanja na kmetijskih
površinah. V 11 občinah na Goričkem je tako 856,1 hektarja površin, ki se jih lahko s pomočjo
nepovratnih sredstev očisti. 1411 je prijavljeni GERK, ki nakazuje namero o odpravi zarasti.
Kot je razvidno, je ukrep zelo slabo izkoriščen, saj so se od začetka ukrepa za črpanje
sredstev odločili trije kmetje v skupni površini 2,13 ha.
Drugi takšen razpis je prav tako objavljeno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
marca 2018. V njem je bilo razpisanih manj sredstev, in sicer 700.000 EUR. Do podpore pa so
bila poleg kmetijskih zemljišč v zaraščanju (1410) upravičena tudi zemljišča, ki so sedaj
opredeljena v vrsto dejanske rabe 2000 – gozd. V tem primeru je treba vlogi priložiti
dovoljenje za krčitev gozda (AKTRP, 2018).
Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji: pripravila ga je vlada za pospešitev razvoja in
hitrejšo pomoč v času krize. Zakon je bil najprej sprejet od leta 2010 do leta 2015, vendar
zaradi nezadostnih podeljenih sredstev najprej podaljšan do leta 2017, nato pa še do leta
2019 (Pomurec, 2018). Ukrepi razvojne podpore, ki jih ureja zakon, so:
 Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2019
(dodatna sredstva v višini 33 milijonov evrov),
 spodbude za zaposlovanje (povračila plačanih prispevkov delodajalcem),
 davčna olajšava za investiranje (zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % investiranega
zneska za nove začetne investicije),
 prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za
sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike
razvoja podeželja na področjih:
 vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra (državna denarna pomoč
v okvirni višini dveh milijonov evrov),
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 vzpostavitve regijskega gospodarskega središča (državna denarna pomoč v okvirni
višini 30 milijonov evrov),
 vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter
živilskopredelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti (državna
denarna pomoč v okvirni višini 40 milijonov evrov),
 vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo (državna denarna pomoč v
okvirni višini 98 milijonov evrov) (ZRPPR 2010–2019, 2018).
Rezultati raziskave so pokazali, da je 60 % anketirancev seznanjenih z ukrepi in razpisi za
odpravo zaraščanja, medtem ko se kar 40 % na razpise ne prijavlja, saj o tem niso zadostno
obveščeni.

Slika 41: Seznanjenost z ukrepi za odpravo zaraščanja in spodbujanje razvoja kmetijstva in regije sploh

Kar 85 % anketirancev meni, da država ne nameni dovolj pozornosti razvoju kmetijstva in
regije na splošno. Menijo, da bi morala država ponuditi več svetovalne pomoči, kako črpati
sredstva, na splošno pa, da bi morala več vlagati v regijo in bolj spodbujati mlade kmete,
male kmetije in sonaravno kmetijstvo. Želijo si tudi poenostavitev birokracijskih postopkov in
večje možnosti za izobraževanje kmetov.
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Slika 42: Mnenje prebivalstva Goričkega o tem, če država posveti dovolj pozornosti kmetijstvu na Goričkem
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5 SKLEP
Gričevnata pokrajina Goričko se razprostira na severovzhodu Slovenije, pri čemer se na
podlagi analiz slovenskih občin v okviru slovenske ISSO raziskave občine Pomurske regije
glede na razvojne značilnosti uvrščajo na zadnje mesto med slovenskimi regijami, občine
Goričkega pa na zadnja mesta Pomurske regije. Kljub pomembnosti kmetijstva v občinah pa
se kmetijstvo na Goričkem intenzivno opušča, kar se v prostoru odraža tudi v zaraščanju
kmetijskih zemljišč, ki jih je po zadnjih podatkih več kot 1500 ha. Zanimalo nas je, kakšni so
razvojni vidiki zaraščanja kmetijskih površin. To torej pomeni, kako zaraščanje vpliva na
razvoj regije, kakšne so njegove razvojne možnosti in kako lahko zaraščanje pripomore k
izrabi razvojnih potencialov.
Zastavili smo si naslednje cilje:
•
•
•
•

opredeliti proces zaraščanja,
preučiti pozitivne in negativne posledice zaraščanja,
preučiti zainteresiranost lokalnega prebivalstva za obdelovanje kmetijskih zemljišč in
njihov odnos do zaraščenih površin (mnenja, predlogi, rešitve),
podati usmeritve za razvoj kmetijskih zemljišč v zaraščanju.

Zastavili smo si raziskovalno vprašanje:
-

Kateri so dejavniki zaraščanja na Goričkem in kako proces zaraščanja nasloviti v širšem –
regionalnorazvojnem okviru?

Z analizo virov in literature smo ugotovili, da je kmetijsko zemljišče v zaraščanju v splošnem
zemljišče, ki se zarašča zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne kmetijske rabe. Podatke
evidence dejanske rabe zbira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od leta 2002,
podatki pa kažejo, da so kmetijska zemljišča v zaraščanju razporejena po vsej Sloveniji
glavnino osi od jugozahoda proti severovzhodu. Vzroke za opuščanje kmetijske rabe lahko
najdemo med naravno-pridelovalnimi, strukturnimi, socioekonomskimi in agrarnopolitičnimi dejavniki. Ugotovili smo, da so posledice zaraščanja kmetijskih zemljišč lahko
pozitivne in negativne. Ekološko gledano lahko prav zaraščanje površin prispeva k izboljšanju
splošnega ekološkega stanja v prostoru, medtem ko nekateri avtorji trdijo, da prav opuščanje
pridelave in zaraščanje kmetijskih površin sodita med najbolj vidne pokazatelje delnega
razkroja kulturne pokrajine. Ugotovili smo, da je možnosti gospodarjenja s kmetijskimi
zemljišči v zaraščanju več. Načini, kot so paša, izboljšanje ruše z dosejevanjem in požig ter
mehanično odstranjevanje lesne biomase, so poleg ukrepov regionalnorazvojne in kmetijske
politike pomembni načini za odpravo zarasti.
Goričko je po naravnogeografski členitvi del obpanonske ali subpanonske Slovenije in spada
v Pomursko statistično regijo. Obsega 11 občin, v katerih prevladujejo razložena naselja, kjer
so hiše razporejene po pokrajini ali po vrhu slemen. Na Goričkem prevladujejo terciarne
sedimentne kamnine, najvišje nadmorske višine se raztezajo od severozahoda proti
jugovzhodu in segajo do višine 420 metrov na severu Goričkega. Širše območje Goričkega
uvrščamo v zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije. Zaradi lege na obrobju Panonske
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nižine pa ga imenujemo tudi subpanonsko podnebje. Hidrološka mreža je zaradi
neprepustnih kamnin gosta, prevladujejo pritoki reke Ledave, na Goričkem pa najdemo tudi
tri jezera, in sicer Ledavsko, Hodoško in Bukovniško. Največji delež med kategorijami rabe tal
so gozdovi z 41 %, sledijo jim njive in vrtovi z 39 % in travinje z 12 %. V bistveno manjšem
deležu so zastopane pozidane površine, ki jih je na Goričkem 5 %. Med temeljnimi
zemljiškimi kategorijami je na Goričkem najmanj sadovnjakov in vinogradov, ki so zastopani v
2- oziroma 1-odstotnem deležu.
Razvojno stanje na Goričkem je predvsem na področju človeških virov neugodno. Situacija na
področju gostote poselitve, števila prebivalcev, starostne strukture, neaktivnega in
delovnega prebivalstva, dnevnih migrantov in brezposelnosti kaže na neugodne
sociodemografske poteze prebivalstva na obravnavanem območju. Na Goričkem potekajo
železniški koridor, regionalne in lokalne ceste. Gospodarske in poslovne cone na Goričkem
težijo k privabljanju predvsem novih naložb nacionalnega in mednarodnega izvora, nahajajo
pa se v občinah Dobrovnik, Grad, Puconci in Šalovci. Z vidika dosedanjega razvoja turizma in
potencialov za prihodnji razvoj turizma ima Goričko velik razvojni potencial. Ponuja možnosti
za rekreacijo, izletniški, trajnostni in zdraviliški turizem ter turizem na kmetiji. Na Goričkem
kot tudi v celotnem Pomurju ni nobene visokošolske institucije, prav tako se ne izvaja noben
univerzitetni program. V prihodnosti se načrtuje visokošolsko središče v Murski Soboti in
Ljutomeru, s čimer naj bi poskušali izboljšati trenutno izobrazbeno strukturo v regiji, kjer zdaj
prevladuje prebivalstvo z nizko stopnjo izobrazbe.
Največ kmetijskih površin v zaraščanju je v občini Gornji Petrovci, kjer je stopnja zaraščanja
med 5 in 10 %, v večini preostalih občin pa med 2 in 5 %. Večinoma se na Goričkem zaraščajo
intenzivni travniki tako na osojnih kot na prisojnih pobočjih.
Dejavnike zaraščanja smo razdelili v dve skupini. Posredni so tisti, za katere ocenjujemo, da
imajo vpliv na zaraščanje kmetijskih zemljišč, vendar je njihovo vlogo težko oceniti z uporabo
kvantitativnih metod. Njihova vloga temelji na strokovnih ocenah razvojnih razmer in
osebnega poznavanja problematike zaraščanja kmetijskih zemljišč na Goričkem. Kot
neposredne dejavnike smo opredelili tiste, za katere lahko z veliko zanesljivosti trdimo, da
vplivajo na zaraščanje, kar je mogoče dokazati z uporabo številskih podatkov in rezultati
ankete, ki je bila izvedena na Goričkem. Posredni dejavniki so na Goričkem območja naravne
in kulturne dediščine, in sicer Krajinski park Goričko, Natura 2000 in območja ohranjanja
okoljsko občutljivega travinja (OOTT). Krajinski park Goričko s strogimi omejitvami pred
posegi v prostor posredno vpliva, da se površine opuščajo, to so potrdili tudi anketiranci.
Kmetijska praksa OOTT prav tako negativno vpliva na kmetovanje. Na primer trajno travinje,
ki ga kmet uveljavlja za izplačilo subvencij, se na območju Goričkega ne sme spreminjati ali
preorati, zato površina lahko služi zgolj za pridelavo krme. Agresivna politika
naravovarstvenikov in zaščitni ukrepi na nekaterih območjih so za kmeta ovira pri
obdelovanju površin. Glede na prioritete in cilje Krajinskega parka Goričko v letu 2018
sklepamo, da politika dela tudi naprej ne bo prijazna do kmetijstva. Verjamemo, da je skrb za
okolje pomemben člen pri snovanju kmetijske politike in ga podpiramo, vendar predlagamo
kompromis, ki kmetu ne povzroča škode oz. izpada dohodka.
Z anketo med prebivalstvom na Goričkem smo ugotovili neposredne dejavnike zaraščanja in
s tem v celoti odgovorili na raziskovalno vprašanje. Treba je omeniti problem divjadi, ki na
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tem območju povzroča veliko škode, kmetje pa morajo posledično kmetovati v ogradah.
Veliko anketirancev je v nadaljevanju izpostavilo problem nizkih odkupnih cen izdelkov in
slab zaslužek, kar je tudi eden izmed glavnih razlogov za opuščanje kmetijske pridelave na
Goričkem. Spet meniji, da bi za boljši razvoj kmetijstva mladi v večji meri morali biti
prevzemniki kmetij in da je problem tudi staranje prebivalstva.
Postopek in predvsem rezultati napovedi zaraščanja na Goričkem so lahko zelo uporabni za
občine, saj bi z njihovo pomočjo lahko predvideli, do kolikšnih sprememb rabe tal bo prišlo
ter kje, če se bo nadaljeval trenutni trend. Tako bi lahko pri vsakem sprejetju OPN-ja
preverili, ali je pametno še naprej voditi enako politiko glede rabe tal ali bi lahko kaj
spremenili in namenili kateri kategoriji več pozornosti. S pomočjo scenarijev bi namreč lahko
ugotovili, ali se bo pozidava čezmerno širila, ali bodo v prihodnosti njivske površine izginile
zaradi zaraščanja in pozidave ter ali je to smiselno.
Ukrepi za odpravo zaraščanja, ki so v teku, se nam zdijo premalo učinkoviti. Javni razpisi se
pri pomoči za zagon dejavnosti na kmetiji ali za mlade prevzemnike na kmetiji ne
osredotočijo na ključni problem. V anketi je lokalno prebivalstvo omenilo težavo pri vstopu
na trg. Včasih so to breme prevzele zadruge, na Goričkem je teh premalo oz. niso
konkurenčne s cenami. Po besedah anketirancev je težava tudi pri birokraciji, ki je zapletena
in preveč obširna, pristojne institucije (kmetijsko-svetovalna služba, upravna enota) pa ne
pomagajo zadosti. Rešitve za izboljšanje stanja na področju kmetijstva in zaraščanja
prebivalci Goričkega vidijo predvsem v večjem razvoju živinoreje in višjih subvencijah, prav
tako pa predlagajo ugodne cene najema zaraščenih površin in spremembo na področju
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
V prihodnje bo treba preprečevati zaraščanje tako kurativno kot preventivno. Predvsem
preventivni ukrepi za preprečevanje zaraščanja, kot so preprečevanje plazenja,
odvodnjavanje talne vode, gradnja teras in komasacije, so tisti, ki so dolgoročno finančno in
energijsko učinkovitejši. Goričko ima s svojimi naravnimi danostmi vse pogoje za uspešno
kmetijstvo, vendar so za to potrebni učinkovitejši ukrepi za odpravo zaraščanja, spodbude za
mlade prevzemnike, ozaveščanje kmetov o razpisih in učinkovito izrabljanje razvojnih
potencialov.
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6 SUMMARY
The hilly region of Goričko, is situated in the northeast part of Slovenia. Research based on
the analysis of Sloveniane municipalities, conducted by the Slovenian ISSO, classify the
municipalities of the Pomurje region, in terms of developmental characteristics, in the last
place between the Slovenian regions and the municipality of Goričko in the last cities of the
Pomurje region. In addition, the region has problems with brain drain and high index of the
population aging. Despite the importance of agriculture in the municipalities, the agricultural
land in Goričko is abandoned intensively, reflected in the area with agricultural land
overgrowing, which, according to recent data, is more than 1500 ha. The paper deals with
the development aspects of the agricultural land abandonment and its overgrowing.
Main research goals of the present paper were:
- to define the process of overgrowing,
- to examine the positive and negative consequences of the agricultural land overgrowing,
- to study the interest of the local population for the cultivation of agricultural land and their
relation to the overgrown areas (opinions, proposals, solutions)
- to give directions for the development of the overgrowing agricultural land.
The leading research question in the process of analysis was what are the factors of
overgrowth in Goričko and how does the process of overgrowing affect the local population?
By analyzing the literature and sources, we concluded, that agrarian land in overgrowth
generally represents land that is overgrown due to the abandonment of farming or the
modest agricultural use. The recorded data of the actual use of agricultural land are
collected by the Ministry of Agriculture, since 2002 also by the Ministry of Agriculture,
Forestry and Food, and the data showed that the agricultural land in overgrowth is spread
across the whole Slovenia with the main axis from the southwest towards the northeast. The
reasons for the abandonment of agricultural use can be found between the naturalcultivated, structural, socioeconomic and agro-political factors. The research has revealed,
that the consequences of overgrowing agricultural land can be positive and negative.
Ecologically, the overgrowing surface can contribute to the improvement of the general
ecological situation in the area, while some authors claim that the abandonment of
production and the overgrowing of agricultural land are among the most visible indicators of
the partial degradation of the cultural landscape. There are more possibilities for managing
agricultural land in overgrowing in ways such as grazing, improving the territory by intensive
planting, arson and mechanically removing woody biomass. In addition to the measures of
regional development and agricultural policy, these are important ways to eliminate growth.
Goričko is a natural geographical part of the subpannonian region of the Slovenia and
belongs to the Pomursko statistical region. It encompasses 11 municipalities, in which
defunct settlements dominate, where houses are spread over the territory or over the top of
the ridge. In Goričko, tertiary sedimentary rocks predominate and the highest altitudes
stretch from northwest to southeast and reaches 420 meters in the north of Goričko. The
wider Goričko area is classified as a moderately continental climate in eastern Slovenia. Due
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to its position on the outskirts of the Pannonian Plain, it is also called the sub-Panonian
climate. Due to the watertight rocks, the hydrological network is dominated by tributaries of
the Ledava River, while in Goričko there are also three lakes, Ledavsko, Hodoško and
Bukovniško lake. Share between the categories of arbe soil are following; forests account for
41%, followed by fields and gardens with 39% and grasslands with 12%. In a significantly
smaller share, the built-up area is represented, which is 5% in Goričko. Among the basic land
categories, Goričko has the least orchards and vineyards, which are represented in 2% or 1%.
The developmental conditions in Goričko is particularly unfavorable in the field of human
resources. The situation in the area of population density, number of habitants, age
structure, inactive and working population, daily migrants and unemployment, indicate the
unfavorable sociodemographic moves of the population in the area under consideration. The
railway corridor, regional and local roads are taking place in Goričko. Economic and business
zones in Goričko tend to attract mainly new investments of national and international origin.
They are located in the municipalities of Dobrovnik, Grad, Puconci and Šalovci. In view of the
current development of tourism and potential for the future development of tourism,
Goričko has a great development potential. It offers opportunities for recreation, excursion,
farming, sustainable and health tourism. There are no higher education institutions in
Goričko as well as in the entire Pomurje region, and no university program is implemented.
In the future, a higher education center is planned in Murska Sobota and Ljutomer, in order
to try to improve the currently educational structure in the region, where cuurently the
population with a low level of education is predominant.
Most overgrown farmlands are in the municipality of Gornji Petrovci, where the rate of
overgrowth is between 5 and 10%, while in most of the remaining municipalities the rate of
overgrowth is between 2% and 5%. In Goričko, land owergrown mostly take place on the
intensive grasslands, both on the sunless and sunny slopes.
The factors of overgrowth in Goričko are divided into two categories, indirect and direct
factors. Indirect factors are those that we consider to have an impact on the overgrowth of
agricultural land, but their role is difficult to assess using quantitive methods. It is based on
expert assessments of developmental conditions and personal knowladge of the problem of
overgrowing agricultural land in Goričko.As direct factors we defined those for which we can
assert with certainty that they influence overgrowth, which can be proved by using
numerical data and the results of the survey among population in Goričko. Indirect factors in
the Goričko region represent the natural and cultural heritage, namely the Krajinski park
Goričko, Natura 2000 and the area of conservation of environmentally sensitive grasslands.
These indicates, that areas have a negative impact on the development of agriculture in
Goričko. Goričko Landscape Park, with strict restrictions prior to interventions in the area,
indirectly influences the surfaces to be abandoned, which was also pointed out by the
respondents themselves. The agricultural practice of OOTT also has a negative impact on
farming. For example, permanent grassland, which the farmer invokes for the payment of
subsidies, should not be changed or plowed in the Goričko area, therefore the area can only
serve for the production of stern. The aggressive policy of nature protectionists and
protection measures in certain areas, is problematic for farmers in the cultivation of
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surfaces. According to the priorities and goals of the Goričko Landscape Park in 2018, we can
conclude that the policy of work will not be favorable to agriculture. We believe, that care
for the environment is an important element in the design of agricultural policy and we
support it, but we propose a compromise that does not cause damage to the farmers'
activities and consequently, loss of income.
The direct factors are those for which we can be claimed (and proved) in assurance, that
they do have affect on overgrowing. It can be predicted based on the opinion of the local
population, which we obtained through surveys, and thus responded to the research
question.
With interviews of the population in Goričko, the identification of the direct factors of
overgrowing was possible, and thus full answer to the research question. It is necessary to
mention the problem of wild animals, which causes a lot of damage in this area, and
consequently, farmers must farm in fences. Many respondents highlighted the problem of
low purchase prices of products and poor earnings, which is one of the main reasons for the
abandonment of agricultural production in Goričko. They also expressed the opinion, that in
order to improve the development of agriculture, young people should, to a greater extent,
be the owners of farms because the area is facing the problem of the aging of the
population.
The process and, in particular, the results of the overgrowth forecast in Goričko, can be very
useful for the municipalities as they could predict how much change in the land use will
occur and where the current trend will continue. Thus, with each acceptance of the OPN, it
would be possible to check whether it is wise to continue to maintain the same policy
regarding the use of land, or to implement changes and devote more attention to some
categories. With the use of scenarios, they could determine whether the build-up area
would be over-spread or possible disappearance of the field in the future at the building
expense and whether this would be meaningful.
Measures, to overcome the overgrowth in progress does not seem to be effective enough.
Public tenders do not focus on the key problem in aiding start-up activities on the farm or for
young farm transferees. In the survey, the local population mentioned the problem of
entering the market. Usually, the co-operatives took this burden, but in Goričko there are
too few or they are not competitive with prices. According to the respondents, the problem
is also the bureaucracy, which is complex and too extensive and competent institutions (the
agricultural advisory service and the administrative unit) do not help enough. Solutions for
improving the situation in the field of agriculture and overgrowing of Goričko residents are
seen mainly in the greater development of livestock production and higher subsidies, as well
as proposing favorable rental prices for overgrown areas and changes in the field of
supplementary activities on farms.
In the future, it will be necessary to prevent overgrowth with curative and preventive
methods. Preventive measures, such as preventing avalanches, draining groundwater,
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constructing terraces and land consolidation, are long-term efficient, financially and
energetically. Goričko has all the conditions for successful agriculture with its natural
resources, but more efficient measures are needed to overcome the overgrowing of
agricultural land, also incentives for young farm transferees, awareness of farmers about
public tenders and efficient exploitation of development potentials.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik

ANKETA: RAZVOJNI VIDIKI ZARAŠČANJA KMETIJSKIH POVRŠIN NA GORIČKEM

Pozdravljeni!
Sem Uroš Gostonj in sem absolvent magistrskega študija geografije na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Pripravljam raziskavo za magistrsko nalogo z naslovom Razvojni vidiki zaraščanja
kmetijskih površin na Goričkem. Zanima me pomen zaraščanja oz. vplivi na zaraščanje
kmetijskih površin na Goričkem. Podatki bodo uporabljeni za analizo pomena zaraščanja oz.
za analizo vplivov zaraščanja na Goričkem.
1. Ali imate v lasti kmetijska zemljišča, ki so v zaraščanju? DA NE
2. Ali najemate kmetijska zemljišča? DA NE
3. Ali vas površine, ki so kategorizirane kot OOTT, pri vašem kmetovanju omejujejo?
DA NE
4. Ali po vašem mnenju Natura 2000 vpliva na zaraščenost in razvoj regije?
DA
NE
5. Kakšno je vaše mnenje o kmetijstvu na Goričkem?

6. Kaj je razlog za opuščanje kmetijske obdelave na vaših kmetijskih površinah oz. na
kmetijskih površinah v bližini?

7. Zakaj po vašem mnenju mladi opuščajo kmetovanje?

8. Zakaj mislite, da so druga gričevnata območja bolj uspešna v kmetovanju kot
Goričko (npr. Velike Lašče, Mirna Peč)?

9. Ali ste seznanjeni z ukrepi za odpravo zaraščanj in spodbujanje razvoja kmetijstva in
regije sploh (npr. razpisi za odpravo zaraščanja)? DA NE
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10. Ali se vam zdi, da država kmetijstvu oz. razvoju regije posveti dovolj pozornosti? Če
ne, kaj bi morala še storiti? DA
NE

11. Kakšni so vaši predlogi za razvoj/odpravo kmetijskih površin v zaraščanju (npr.
razvoj drugih področij)?

12. Kaj bi vas prepričalo v to, da bi kmetijske površine v zaraščanju ponovno začeli
obdelovati?

13. Kaj mislite, da bi mlade prepričalo, da postanejo mladi prevzemniki kmetij in
nadaljujejo kmetovanje?

Profil anketiranca:
SPOL:
a) moški b) ženska
OBČINA BIVANJA:
STAROST: a) od 15 do 30 b) od 31 do 40 c) od 41 do 50 d) od 51 do 60
IZOBRAZBA: a) osnovna šola ali manj
b) strokovna/poklicna šola
c) štiriletna srednja šola
d) višja, visoka šola ali več
STATUS: a) študent, dijak
b) zaposlen/-a
c) upokojen/-a
d) brezposeln/-a
Priloga 2: Profil anketirancev

SPOL:
Ženske: 23
Moški: 37
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e) nad 60

Spol anketirancev

38%

62%

Ženske

Moški

OBČINA BIVANJA:
Moravske Toplice 12x
Gornji Petrovci 8x
Cankova 5x
Lendava
Rogašovci 3x

Šalovci 6x
Hodoš 3x
Dobrovnik 2x
Moravci
Grad 2x
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Murska Sobota 3x
Kuzma 3x
Puconci 7x
Kobilje 2x
Radenci

STAROST:
15–30  7
31–40  13
41–50  11
51–60  16
Nad 60  13

15-30 let

31-40 let

41-50 let

IZOBRAZBA:
Osnovna šola ali manj  13
Strokovna/poklicna šola  12
Štiriletna srednja  16
Višja, visoka šola ali več  19
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51-60 let

nad 60 let

Izobrazba anketirancev

21%
32%

20%

27%
osnovna šola ali manj

štiriletna srednja šola

STATUS:
Študent, dijak  2
Zaposlen  42
Upokojen  13
Brezposeln  3 (1 od tega dela na kmetiji)

Status anketirancev

Študent, dijak

Upokojen

Priloga 3: Besedni ključ - anketni vprašalnik, 5 vprašanje

81

Breposeln

višja, visoka šola ali več

težki.naravni.pogoji neperspektivnost opuščanje.kmetovanja staranje.prebivalstva
neperspektivnost razdrobljenost.zemljišč težki.naravni.pogoji slabo.razvito slabo.razvito
razdrobljenost.zemljišč slabo.razvito odsotnost.nasledstva slabo.razvito neperspektivnost
odsotnost.nasledstva ni.posluha.države ni.posluha.države nazadovanje odsotnost.nasledstva
zaraščanje zaraščanje zaraščanje opuščanje.kmetovanja slabo.razvito slabo.razvito
zaraščanje zaraščanje opuščanje.kmetovanja razdrobljenost.zemljišč uporaba.pesticidov
opuščanje.kmetovanja slabo.razvito slabo.razvito opuščanje.kmetovanja
negativen.vpliv.KP.Goričko negativen.vpliv.KP.Goričko negativen.vpliv.KP.Goričko
slabo.razvito opuščanje.kmetovanja težki.naravni.pogoji razdrobljenost.zemljišč slabo.razvito
ni.posluha.države nazadovanje slabo.razvito ni.posluha.države težki.naravni.pogoji
slabo.razvito zaraščanje podcenjeno težki.naravni.pogoji zaraščanje slabo.razvito
slabo.razvito opuščanje.kmetovanja izgubljene.priložnosti propadanje.majhnih.kmetij
propadanje.majhnih.kmetij opuščanje.kmetovanja uporaba.pesticidov izgubljene.priložnosti
negativen.vpliv.KP.Goričko težki.naravni.pogoji podcenjeno staranje.prebivalstva
težki.naravni.pogoji podcenjeno opuščanje.kmetovanja
Priloga 4: Besedni ključ - anketni vprašalnik, 6. vprašanje

slab.zaslužek slab.zaslužek odhajanje.mladih slab.zaslužek divjad slab.zaslužek
nizka.odkupna.cena.pridelkov staranje.prebivalstva odhajanje.mladih staranje.prebivalstva
nizka.odkupna.cena.pridelkov divjad nekonkurenčnost slab.zaslužek slab.zaslužek KP.Goričko
nizka.odkupna.cena.pridelkov divjad slab.zaslužek vremenske.ujme slabi.naravni.pogoji
slabi.naravni.pogoji divjad nizka.odkupna.cena.pridelkov divjad slab.zaslužek
odhajanje.mladih slab.zaslužek staranje.prebivalstva slabi.naravni.pogoji divjad
odhajanje.mladih nizka.odkupna.cena.pridelkov divjad razdrobljenost.zemljišč
razdrobljenost.zemljišč slabi.naravni.pogoji odsotnost.razvojne.strategije
odsotnost.razvojne.strategije divjad zaraščanje divjad divjad KP.Goričko zapletena.birokracija
Natura.2000 razdrobljenost.zemljišč odhajanje.mladih staranje.prebivalstva
odhajanje.mladih slab.zaslužek težki.naravni.pogoji divjad divjad divjad staranje.prebivalstva
odhajanje.mladih zapletena.birokracija nizka.odkupna.cena.pridelkov odhajanje.mladih
nizka.odkupna.cena.pridelkov težki.naravni.pogoji slab.zaslužek divjad
razdrobljenost.zemljišč težki.naravni.pogoji KP.Goričko divjad divjad staranje.prebivalstva
vremenske.ujme odhajanje.mladih odsotnost.razvojne.strategije zaraščanje
težki.naravni.pogoji staranje.prebivalstva slaba.kmetijska.politika slaba.kmetijska.politika
KP.Goričko nekonkurenčnost draga.mehanizacija draga.mehanizacija Natura.2000
odhajanje.mladih nizka.odkupna.cena.pridelkov nizka.odkupna.cena.pridelkov slab.zaslužek
odsotnost.razvojne.strategije odhajanje.mladih slaba.kmetijska.politika staranje.prebivalstva
nizka.odkupna.cena.pridelkov
Priloga 5: Besedni ključ - anketni vprašalnik, 7. vprašanje

slab.zaslužek zaposlitev.v.drugih.sektorjih neperspektivnost zaposlitev.v.drugih.sektorjih
slab.zaslužek visoki.davki zaposlitev.v.drugih.sektorjih slab.zaslužek slaba.kmetijska.politika
slab.zaslužek zaposlitev.v.drugih.sektorjih slab.zaslužek zaposlitev.v.drugih.sektorjih
neperspektivnost slaba.kmetijska.politika slab.zaslužek slabi.naravni.pogoji slab.zaslužek
neperspektivnost slab.zaslužek neperspektivnost slab.zaslužek slab.zaslužek visoki.davki
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zaposlitev.v.drugih.sektorjih slab.zaslužek neperspektivnost slaba.kmetijska.politika
neperspektivnost majhne.kmetije zaposlitev.v.drugih.sektorjih slaba.kmetijska.politika
neperspektivnost majhne.kmetije neperspektivnost zaposlitev.v.drugih.sektorjih lenoba
zaposlitev.v.drugih.sektorjih slab.zaslužek zaposlitev.v.drugih.sektorjih lenoba slab.zaslužek
slab.zaslužek lenoba slab.zaslužek zaposlitev.v.drugih.sektorjih slab.zaslužek majhne.kmetije
slab.zaslužek slab.zaslužek slab.zaslužek slab.zaslužek slab.zaslužek zapletena.birokracija
slabi.naravni.pogoji bližina.Avstrije bližina.Avstrije bližina.Avstrije slab.zaslužek slab.zaslužek
slab.zaslužek neperspektivnost zaposlitev.v.drugih.sektorjih slaba.kmetijska.politika
bližina.Avstrije zapletena.birokracija slab.zaslužek visoki.davki
Priloga 6: Besedni ključ - anketni vprašalnik, 8. vprašanje

kvalitetnejša.zemlja bližina.večjih.mest bližina.večjih.mest kvalitetnejša.zemlja
bližina.večjih.mest mladi.ostajajo.doma mladi.ostajajo.doma kvalitetnejša.zemlja
mladi.ostajajo.doma kvalitetnejša.zemlja bližina.večjih.mest neperifernost neperifernost
povezanost.kmetov povezanost.kmetov manj.divjadi več.pašništva mladi.ostajajo.doma
bližina.večjih.mest mladi.ostajajo.doma bližina.večjih.mest boljši.razvojni.programi
več.pašništva mladi.ostajajo.doma boljši.razvojni.programi bližina.večjih.mest
povezanost.kmetov boljši.razvojni.programi kvalitetnejša.zemlja mladi.ostajajo.doma
boljši.razvojni.programi kvalitetnejša.zemlja manj.divjadi boljši.razvojni.programi
boljši.razvojni.programi boljši.razvojni.programi bližina.večjih.mest bližina.večjih.mest
boljši.razvojni.programi povezanost.kmetov kvalitetnejša.zemlja manj.divjadi
mladi.ostajajo.doma drugačna.mentaliteta drugačna.mentaliteta bližina.večjih.mest
bližina.večjih.mest mladi.ostajajo.doma mladi.ostajajo.doma kvalitetnejša.zemlja
Priloga 7: Besedni ključ - anketni vprašalnik, 10. vprašanje

svetovanje.pri.črpanju.sredstev svetovanje.pri.črpanju.sredstev
svetovanje.pri.črpanju.sredstev povečanje.odkupne.cene.pridelkov
več.izobraževanja.kmetov spodbude.majhnim.kmetijam spodbude.mladim.kmetom
svetovanje.pri.črpanju.sredstev večja.vlaganja večja.vlaganja spodbude.majhnim.kmetijam
ukrepi.proti.divjadi spodbude.mladim.kmetom spodbujanje.sonaravnega.kmetijstva
spodbujanje.sonaravnega.kmetijstva spodbude.mladim.kmetom ukrepi.proti.divjadi
večja.vlaganja svetovanje.pri.črpanju.sredstev spodbude.majhnim.kmetijam
svetovanje.pri.črpanju.sredstev povečanje.odkupne.cene.pridelkov
poenostavitev.birokracijskih.postopkov poenostavitev.birokracijskih.postopkov
svetovanje.pri.črpanju.sredstev večja.vlaganja poenostavitev.birokracijskih.postopkov
več.izobraževanja.kmetov ukrepi.proti.divjadi svetovanje.pri.črpanju.sredstev večja.vlaganja
večja.vlaganja spodbude.mladim.kmetom spodbujanje.sonaravnega.kmetijstva
več.izobraževanja.kmetov večja.vlaganja poenostavitev.birokracijskih.postopkov
več.izobraževanja.kmetov večja.vlaganja
Priloga 8: Besedni ključ - anketni vprašalnik, 11. vprašanje

dodatne.subvencije dodatne.subvencije komasacija ustanovitev.zadrug
pomoč.pri.nakupu.mehanizacije živinoreja manj.okoljevarstvenih.zahtev manj.birokracije
razvoj.trajnih.nasadov živinoreja ugodne.cene.najema.zaraščenih.površin
ugodne.cene.najema.zaraščenih.površin ukinitev.KP.Goričko ukinitev.KP.Goričko
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večje.odkupne.cene.pridelkov dolgoročna.strategija manj.birokracije
spodbude.mladim.kmetom komasacija vzgoja.industrijske.konoplje razvoj.trajnih.nasadov
večje.odkupne.cene.pridelkov živinoreja dodatne.subvencije višje.sankcije komasacija
pomoč.pri.nakupu.mehanizacije manjši.davki živinoreja ustanovitev.zadrug
razvoj.kmečkega.turizma dodatne.subvencije razvoj.kmečkega.turizma
razvoj.trajnih.nasadov živinoreja vzgoja.industrijske.konoplje
Priloga 9: Besedni ključ - anketni vprašalnik, 12. vprašanje

višje.subvencije višja.odkupna.cena.pridelkov višje.subvencije višje.subvencije večji.donosi
višje.subvencije višja.odkupna.cena.pridelkov višje.subvencije višje.subvencije
višja.odkupna.cena.pridelkov višje.subvencije višje.subvencije višje.subvencije
višje.subvencije boljši.zaslužek boljši.zaslužek višje.subvencije višje.subvencije
višje.subvencije višja.odkupna.cena.pridelkov višje.subvencije višja.odkupna.cena.pridelkov
višje.subvencije manj.birokracije višja.odkupna.cena.pridelkov manj.birokracije večji.donosi
višja.odkupna.cena.pridelkov uvajane.donosnejših.sort višje.subvencije strokovna.pomoč
strokovna.pomoč višje.subvencije uvajane.donosnejših.sort višje.subvencije

Priloga 10: Besedni ključ - anketni vprašalnik, 13. vprašanje

komasacije višje.subvencije enostavnejša.birokracija nižji.davki večje.spoštovanje
enostavnejša.birokracija ugodna.posojila večje.spoštovanje boljši.zaslužek boljši.zaslužek
višje.subvencije razvojno.svetovanje enostavnejša.birokracija višje.subvencije
višje.subvencije višja.odkupna.cena.pridelkov razvojno.svetovanje enostavnejša.birokracija
nižji.davki višje.subvencije večje.spoštovanje boljša.infrastruktura boljša.infrastruktura
višje.subvencije višje.subvencije razvojno.svetovanje dolgoročna.strategija
dolgoročna.strategija višje.subvencije višja.odkupna.cena.pridelkov dolgoročna.strategija
večje.spoštovanje enostavnejša.birokracija višje.subvencije višje.subvencije komasacije
boljši.zaslužek enostavnejša.birokracija ugodna.posojila boljši.zaslužek višje.subvencije
enostavnejša.birokracija višja.odkupna.cena.pridelkov višja.odkupna.cena.pridelkov
nižji.davki enostavnejša.birokracija nižji.davki višje.subvencije višja.odkupna.cena.pridelkov
višja.odkupna.cena.pridelkov višje.subvencije večje.spoštovanje dolgoročna.strategija
nižji.davki višja.odkupna.cena.pridelkov višje.subvencije razvojno.svetovanje
razvojno.svetovanje višje.subvencije razvojno.svetovanje izobraževanje.mladih.kmetov
izobraževanje.mladih.kmetov višje.subvencije dolgoročna.strategija enostavnejša.birokracija
enostavnejša.birokracija višje.subvencije višje.subvencije

2016

Priloga 11: Spremembe rabe tale med letoma 2002 in 2016 na Goričkem (ha)
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0,0
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1300

1372,4

0,2

22,2

22,0

184,8

3,8

3431,9

779,5

375,3

47,0

3,7

233,4

143,5

9,7

6,0

0,0

0,2

0,0

1321

5,7

0,0

0,0

0,4

0,1

0,0
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3,9

1,8
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62,7

0,0

1,7

0,4

27,4

0,1

98,2

74,8

361,5

7,3

0,0
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24,5

3,7

0,6
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0,0
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110,3

0,0

2,5
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0,9
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4,9
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70,4

1,3

6,3

1,9

250,3

0,9

385,0

38,1

27,7

23,0

0,8

29,8

1866,6

4,4

0,8

0,0

0,0

0,0

4210

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,5

1,4

3,1

0,0

0,0

7000

2,6

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

4,8

31,7

11,8

0,5

0,0

3,5

2,3

141,4

0,8

4,7

0,0

0,0

4220

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

3,8

2,4

0,4

0,0

0,3

0,3

0,1

0,8

0,0

0,0

0,0

1420

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Priloga 12: Površin, ki so se med letoma 2002 in 2016 spremenile v kmetijske ali pozidane površine na Goričkem (ha)

2016
2002

1410
1500

1100

1221

1222

3000

5,36
62,71

0,00
0,81

1,61
54,75

2,50
24,51

Priloga 13: Površine, ki so se med letoma 2002 in 2016 spremenile v kmetijske ali pozidane površine po občinah na Goričkem
(ha)

Občina
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Grad
Grad
Grad
Grad

RABA_ID_2002 RABA_ID_2016 Povrsina (ha)
1410
1100
0,25
1500
1100
4,86
1410
1222
0,02
1500
1222
0,85
1410
1222
0,02
1500
1222
0,85
1410
3000
0,04
1500
3000
3,23
1410
1100
0,01
1500
1100
1,97
1500
1221
0,06
1500
1222
0,56
1500
1221
0,06
1500
1222
0,56
1410
3000
0,00
1500
3000
0,52
1410
1100
0,74
1500
1100
3,53
1500
1222
2,08
1500
1222
2,08
1410
3000
0,01
1500
3000
2,08
1410
1100
2,06
1500
1100
9,34
1410
1222
0,71
1500
1221
0,04
1500
1222
1,67
1410
1222
0,71
1500
1221
0,04
1500
1222
1,67
1410
3000
0,73
1500
3000
1,93
1500
1100
4,02
1500
1222
2,04
1500
1222
2,04
1410
3000
0,01
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Grad
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Kobilje
Kobilje
Kobilje
Kobilje
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci

1500
1410
1500
1500
1500
1500
1500
1410
1500
1500
1500
1500
1500
1410
1500
1410
1500
1410
1500
1410
1500
1410

3000
1100
1100
1221
1222
1221
1222
3000
3000
1100
1222
1222
3000
1100
1100
1222
1222
1222
1222
3000
3000
1100

0,72
0,02
6,58
0,00
0,35
0,00
0,35
0,00
2,71
1,17
1,53
1,53
0,42
0,01
0,79
0,00
1,41
0,00
1,41
0,11
0,13
1,77

1500

1100

11,63

1410

1222

0,02

1500

1221

0,22

1500

1222

8,81

1410

1222

0,02

1500

1221

0,22

1500

1222

8,81

1410

3000

0,42

1500

3000

5,36

1410
1500
1410
1500
1500
1410

1100
1100
1222
1221
1222
1222

0,30
15,62
0,05
0,08
4,28
0,05
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Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci

1500
1500
1410
1500
1410
1500
1500
1500
1410
1500

1221
1222
3000
3000
1100
1100
1222
1222
3000
3000

0,08
4,28
1,16
5,57
0,20
3,20
3,81
3,81
0,01
1,82

Priloga 14: Površine rabe tal glede na ekspozicijo na Goričkem (ha)

Eksp
Ravnina
Ravnina
Ravnina
Ravnina
Osojno
Osojno
Osojno
Osojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno

RABA_ID Povrsina_HA
1100
81,26
1221
0,00
1222
1,60
1300
74,58
1100
239,24
1221
9,37
1222
19,26
1300
423,89
1100
350,04
1221
4,25
1222
30,13
1300
634,72

Priloga 15: Površine rabe tal glede na ekspozicijo po občinah na Goričkem (ha)

Občina
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Kuzma
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci

Eksp
RABA_ID Povrsina_HA
Ravnina
1100
0,95
Ravnina
1300
0,24
Osojno
1100
8,51
Osojno
1221
0,02
Osojno
1222
0,69
Osojno
1300
17,06
Prisojno
1100
14,43
Prisojno
1221
0,18
Prisojno
1222
1,46
Prisojno
1300
28,98
Ravnina
1100
2,35
Ravnina
1300
3,40
Osojno
1100
60,24
Osojno
1221
0,52
Osojno
1222
3,39
Osojno
1300
118,16
Prisojno
1100
58,56
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Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Gornji Petrovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Šalovci
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Rogašovci
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad

Prisojno
Prisojno
Prisojno
Ravnina
Ravnina
Ravnina
Osojno
Osojno
Osojno
Osojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Ravnina
Ravnina
Osojno
Osojno
Osojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Ravnina
Ravnina
Ravnina
Osojno
Osojno
Osojno
Osojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Ravnina
Ravnina
Ravnina
Osojno
Osojno
Osojno
Osojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno

1221
1222
1300
1100
1222
1300
1100
1221
1222
1300
1100
1221
1222
1300
1100
1300
1100
1222
1300
1100
1221
1222
1300
1100
1222
1300
1100
1221
1222
1300
1100
1221
1222
1300
1100
1222
1300
1100
1221
1222
1300
1100
1221
1222
1300

0,63
3,33
142,92
5,62
0,01
2,12
40,08
0,36
4,00
53,60
59,08
0,12
2,52
85,85
1,92
0,55
7,76
0,33
20,18
15,64
0,02
0,35
17,87
4,20
0,03
4,93
19,83
0,21
2,11
21,71
26,02
0,52
3,39
33,33
1,48
0,02
0,53
19,07
0,28
2,23
37,90
21,66
0,11
5,42
60,99
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Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Cankova
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci

Ravnina
Ravnina
Ravnina
Osojno
Osojno
Osojno
Osojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Ravnina

1100
1222
1300
1100
1221
1222
1300
1100
1221
1222
1300
1100

4,15
0,18
2,51
4,55
0,01
0,22
5,43
11,02
0,12
0,91
11,45
25,89

Ravnina

1221

0,00

Ravnina

1222

0,65

Ravnina

1300

26,67

Osojno

1100

41,95

Osojno

1221

6,27

Osojno

1222

3,67

Osojno

1300

90,62

Prisojno

1100

74,40

Prisojno

1221

1,47

Prisojno

1222

6,34

Prisojno

1300

157,97

Ravnina
Ravnina
Ravnina
Ravnina
Osojno
Osojno
Osojno
Osojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno

1100
1221
1222
1300
1100
1221
1222
1300
1100
1221
1222
1300

17,04
0,00
0,28
9,03
32,15
1,69
2,57
53,43
53,98
1,07
6,13
85,68
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Kobilje
Kobilje
Kobilje
Kobilje
Kobilje
Kobilje
Kobilje
Kobilje
Kobilje
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik
Dobrovnik

Ravnina
Ravnina
Ravnina
Osojno
Osojno
Osojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno
Ravnina
Ravnina
Ravnina
Osojno
Osojno
Osojno
Prisojno
Prisojno
Prisojno

1100
1222
1300
1100
1222
1300
1100
1222
1300
1100
1222
1300
1100
1222
1300
1100
1222
1300

6,54
0,02
4,13
3,58
0,01
3,53
10,45
0,03
4,03
11,12
0,40
20,47
1,53
0,03
2,29
4,79
0,24
5,65
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Priloga 16: Kmetijske površine, ki so se med letoma 2002 in 2016 zarasle

Priloga 17: Površine v zaraščanju, ki so med letoma 2002 in 2016 postale kmetijske ali pozidane površine
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Priloga 18: Kmetijske površine v zaraščanju (2002–2016) glede na ekspozicijo pobočij

Priloga 19: Analiza rabe tal na Goričkem
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 4. 9. 2018

Uroš Gostonj
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