UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO

Barbara DOBIČ

PREOBLIKOVANJE RAZVREDNOTENE KRAJINE
V VRTNO MESTO NA PRIMERU
ŠIRITVE MARIBORA PROTI PRAGERSKEM

DIPLOMSKO DELO
Univerzitetni študij

Ljubljana, 2013

I
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO

Barbara DOBIČ

PREOBLIKOVANJE RAZVREDNOTENE KRAJINE
V VRTNO MESTO NA PRIMERU ŠIRITVE MARIBORA PROTI
PRAGERSKEM
DIPLOMSKO DELO
Univerzitetni študij

REDESIGNING DEGRADED LANDSCAPE INTO
A GARDEN CITY ON THE EXAMPLE OF EXPANSION FROM
MARIBOR TO PRAGERSKO
GRADUATION THESIS
University studies

Ljubljana, 2013

I
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

Diplomsko delo je zaključek univerzitetnega študija krajinske arhitekture. Delo je bilo
opravljeno na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo je za mentorja diplomskega dela
imenovala prof. dr. Davorina Gazvodo.

Komisija za oceno in zagovor:
Predsednica

prof. dr. Mojca GOLOBIČ
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko
arhitekturo

Član

prof. dr. Davorin GAZVODA
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko
arhitekturo

Članica

prof. dr. Tatjana VIDMAR CAPUDER
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko
arhitekturo

Datum zagovora:
Diplomsko delo je rezultat lastnega raziskovalnega dela. Podpisana se strinjam z objavo
svojega diplomskega dela v polnem tekstu na spletni strani Digitalne knjižnice Biotehniške
fakultete.
Izjavljam, da je delo, ki sem ga oddala v elektronski obliki, identično tiskani verziji.
Barbara DOBIČ

II
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
ŠD
DK
KG
AV
SA
KZ
ZA
LI
IN
TD
OP
IJ
JI
AI

Dn
UDK 711.163:711.3:712.5(497.4 Maribor) (043.2)
vrtno mesto/razvrednotene krajina/Dravsko polje/vodna telesa/somestje/
programska razmestitev dejavnosti/zeleni pas/krajinsko oblikovanje
DOBIČ, Barbara
GAZVODA, Davorin (mentor)
SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
2013
PREOBLIKOVANJE RAZVREDNOTENE KRAJINE V VRTNO MESTO NA
PRIMERU ŠIRITVE MARIBORA PROTI PRAGERSKEMU
Diplomsko delo (univerzitetni študij)
XIV, 119 str., 4 pregl., 86 sl., 5 pril., 91 vir.
sl
sl/en
Ideja soodvisnih vrtnih mest Ebenezerja Howarda (1898) pomeni enakovredno in
uravnoteženo dolgoročno načrtovanje mestnega in zunajmestnega prostora. Preden
mesto razpade na posamezne fraktale in s tem uniči podeželje, ga je hotel omejiti z
zgornjo poselitveno mejo in razbremeniti s suburbanimi območji ob prometnih
vpadnicah. Vmesna cezura kulturne krajine predstavlja nepozidan zeleni pas, ki
varuje poljedelske površine pred nenadzorovano degradacijo okolja. Danes ne
gradimo več novih naselij, ampak poskušamo idejo vrtnih mest implementirati v
manjša naselja v razvoju. Velik potencial za takšno kakovostno izrabo imajo
razvrednotene krajine, ki lahko z ustrezno sanacijo postanejo pomemben del
vrtnega mesta. Območje obdelave leži ob glavnih (južnih) prometnih vpadnicah v
mesto Maribor (železnica, avtocesta). Obseg in številčnost razvrednotenih območij
v, ob in zunaj naselij opredeljuje stik treh geomorfoloških enot, kjer so nastali
številni kopi gline in gramoza ter dve zajezitvi vodotokov. Vloga nekdanjih
rudarskih naselij Pragersko, Rače in Spodnje Hoče (vzhod) se je spremenila, saj so
danes ta območja spalna naselja gravitacijskega jedra Maribor. Izhodišče naloge
predstavlja umestitev oziroma vključitev pozidave (suburbanizacija) in s tem
potrebo po zelenih površinah na območja razvrednotene krajine. Širši kontekst
območij s podobnim zgodovinskim in strukturnim ozadjem ponuja preglednost in
primerjavo podatkov, kar omogoča lažje opredeljevanje dolgoročnih smernic
razvoja. Iz rezultatov analiz je bila ugotovljena stopnja degradacije okolja, ki s
presekom razvojnih smernic iz občinskih načrtov pogojuje kriterije za razmestitev
dejavnosti v prostoru. Rezultat naloge je krajinsko-urbanistični predlog širitve
zelenih in grajenih vsebin neodvisno ob občinskih meja, ki upoštevajo specifične
lastnosti razvrednotene krajine: vodne površine, reliefne razlike, mikroklimatske
razmere itd. Sanirane površine razvrednotene krajine v longitudinalni smeri so
vozlišča novega povezovalnega pasu, ki poleg prepoznavnosti območja še dodatno
opredeljuje rob naselij oziroma njihove širitve – somestja 'Novi Maribor'.
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The idea of interdependent garden cities of Ebenezer Howard (1898) suggests an equally
balanced and long-term planning of urban and extra-urban space. Before the city
disintegrates into individual fractals and thus destroys the countryside, Howard wanted to
limit it by an upper boundary of settlement, and unburden it with the suburban areas at
the arterial roads. The transitional cultural landscape caesura represents an open green
belt, which protects agricultural areas from an uncontrolled environmental degradation.
Today we are not building more new cities, we are rather trying to implement the garden
city idea into smaller developing settlements. There is a great potential for this kind of
quality use in degraded landscapes. With appropriate remediation, these can become an
important part of a garden city. The treated zone is located along the main (southern)
arterial roads to the city of Maribor (railway, highway). The extent and abundance of
degraded areas in, near, and outside the settlements, defines the junction point of three
geomorphological units, where a number of open-cast mining of clay and gravel and two
reservoir waters were built. The role of the former mining settlements Pragersko, Rače
and Spodnje Hoče (east) has changed – these areas are today dormitory villages of the
Maribor gravitational centre. The placement or inclusion of the settled areas
(suburbanization), and thus the need for green spaces in the area of degraded landscape,
present the basis for the thesis. A broader context of areas with similar historical and
structural background provides transparency and enables a comparison of data, which
facilitates the identification of the long-term development trends. The level of
environmental degradation has been determined from the analyses results. At the
intersection with the municipal plans developmental guidelines, it provides the criteria
for spatial location of activities. The result of my thesis is a proposal for an urbanisticlandscape expansion of the green belt and the settled area, independently of the
municipal boundaries, which takes into account the specific characteristics of the
degraded landscape: water surfaces, differences in topography, micro-climate conditions,
etc.. In a longitudinal direction, the restored surfaces of degraded landscape present the
nodes of a new connecting band. This, apart from contributing to the visibility of the
area, further defines the edge of the settlement and its expansion - it establishes the
conurbation of 'Novi Maribor'.
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ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje
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TTN5 – Temeljni topografski načrt
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IBA - Important bird area
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1 UVOD
Ideja vrtnih mest (Howard, 1898) je nastala v času industrijske revolucije zaradi velike
ekspanzije mest. Vrtna mesta so bila predvidena kot na novo zgrajena mesta, kjer so se
vpeljale nove težnje po združitvi kakovostnih značilnosti podeželja in mesta. Nastali so
različni modeli vrtnega mesta, a vsem je bilo skupno ustvariti boljše bivanjske razmere.
Večina teoretičnih modelov je bila idealno zastavljenih, težava pa se je pojavila pri prenosu
teorije v prakso, to je na konkretno lokacijo.
V današnjem času poskušamo idejo o zelenem mestu implementirati v nastali prostor
znotraj naselja oziroma mesta. Velik potencial za takšno kakovostno izrabo imajo
razvrednotene krajine, ki lahko z ustrezno sanacijo postanejo pomemben del bodočega
vrtnega mesta.
Območje obdelave v diplomskem delu leži na zahodnem delu Dravskega polja pod
Pohorjem, kjer potekata glavni vpadnici v mesto Maribor (železnica, avtocesta). Pregled
zračnega posnetka pokaže ponavljanje umetnih jezer pod pobočjem Pohorja. Ob prometnih
komunikacijah se razprostirajo številna umetna vodna telesa, nastala kot posledica
intenzivnega izkoriščanja mineralnih snovi, glinokopi, gramoznice in peskokopi, ki jih je
pozneje zalila voda.
Zaradi močvirne zemlje sta bila v preteklosti južni in zahodni del Dravskega polja
primernejša za živinorejo, severni in vzhodni, ki sta prodnata, pa za poljedelstvo. Zaradi
potreb po kmetijskih površinah so regulirali potoke in zajezili vodotoke, močvirna območja
pa izsušili. Dravsko polje spada med intenzivna poljedelska območja in je hkrati
vodovarstveno območje na državni ravni.
V tem sklopu umetnih jezer pod pobočjem Pohorja so osrednja naselja (Spodnje Hoče,
Rače, Hotinja vas, Orehova vas in Pragersko), ki imajo podoben zgodovinski in strukturni
razvoj. V preteklosti so ravno na tem delu Dravskega polja, kamor so potoki s Pohorja
prinašali veliko glinenih in ilovnatih snovi, delovale številne opekarne (npr. Opekarna
Pragersko in Opekarna Rače).
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Območja nekdanje izrabe mineralnih surovin in z njimi povezane površine za separacijo in
obdelavo materiala so danes degradirana območja znotraj ali zunaj naselja. Središčna in
robna lega industrijskega območja brez funkcije predstavlja prostorsko prepreko, tako
funkcionalno kakor zaznavno (neurejeno, nevarno, neprivlačno območje). Kljub temu pa
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degradirana območja členijo prostor in predstavljajo velik potencial za ureditev novih
zelenih površin.
Naselja južno od Maribora so se razvila z industrijo in izkoriščanjem naravnih danosti.
Razvila so se ob železnici in glavnih prometnih poteh, ki so hkrati glavne mestne vpadnice
Maribora. Vozlišče prometne infrastrukture oziroma dobra prometna dostopnost na
območju obdelave povečuje pritisk na fizični prostor, na njegovo spreminjanje in hkrati
prilagajanje trenutnim zahtevam. Pojavlja se proces suburbanizacije, beg iz mesta v bližnja
manjša naselja in bivanje v enodružinski hišah.
Urbani način življenja na podeželju omogoča drugačno preživljanje prostega časa kot v
urbanem območju. Novonastale vodne površine v odprtem prostoru predstavljajo privlačen
prostor. To se kaže v številnih spontanih ureditvah, kot so pomoli, ribiške oziroma vrtne
hišice, privezi za čolne, različna sedišča ipd. Tam se izvajajo različne dejavnosti kot npr.
ribolov, kopanje, deskanje na vodi, vožnja z vodnimi skuterji, drsanje itd. Te dejavnosti
lokalnega prebivalstva izkazujejo njihovo željo po drugačnem in kakovostnejšem
preživljanju prostega časa v neposredni bližini doma.
Zaradi opustitve rudarske dejavnosti so se na območju razvrednotenj posledično razvili
tudi številni vodni in obvodni habitati, ki danes predstavljajo območja varstva narave.
Zaradi pomanjkanja razvojnih smernic in opredelitve namenske rabe prostora so območja
brez večjih strukturnih povezav. Območja vodnih in obvodnih habitatov dodatno ogroža
postopno zaraščanje oziroma izginjanje vodnega telesa.
1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE
Cilj diplomskega dela je predlog izrabe/vključitve razvrednotenih območij glinokopov,
gramoznic in vodnih zadrževalnikov v zasnovo novega vrtnega mesta v prostoru združenih
naselij Pragersko, Rače in Spodnje Hoče.
Opredelitev podrobnejših ciljev:
 Urediti 'Novi Maribor' kot bodoče sonaravno urejeno mesto (somestje), ki bo hkrati
nasprotje strnjene zasnove 'starega' mesta Maribor. Naselja na obravnavanem
območju smiselno programsko in strukturno dopolniti in jih povezati v
prepoznavno celoto s skupnimi razvojnimi cilji zahodne Podravske regije.
 Sanirano krajino urediti kot športno-rekreacijski prostor v vsakdanjem življenju
lokalnega prebivalstva.
 Opredeliti nova stanovanjska območja na razvrednotenih površinah in zunaj njih
kot grajene dopolnitve sedanje pozidave.
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Predstaviti predlog celostne programske in strukturne prenove razvrednotene
krajine na območju 'Novi Maribor' v preglednem merilu 1 : 20 000.
S premišljeno izrabo prostora se razvrednotena območja predvidijo za boljšo
bivalno okolje in hkrati zmanjšajo poseg na kmetijska zemljišča. Opredelitev
programov na saniranih območjih predstavlja varovalni ukrep, ki ohranja krajinsko
kakovostna območja (območja vodnih in obvodnih habitatov, močvirja, travniki
ipd.).

1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Sanacijo razvrednotenih območij je mogoče urediti tako, da predstavlja novi povezovalni
zeleni pas, okrog katerega se lahko razvija novo naselje – vrtno mesto, s čimer dosega
boljšo programsko in strukturno povezanost naselja z obdajajočo krajino.
1.4 DELOVNA METODA
Podobno kot snovalec vrtnih mest Ebenezer Howard (1989) lahko grobi potek
diplomskega dela prikažemo v časovni vertikali: včeraj, danes in jutri. Kjer so prepoznani
prostorski problemi del včerajšnjega dne, današnji dan ponuja možnost spremembe in
jutrišnji dan (lahko) prinaša bivanje v kakovostnem in predvsem zdravem okolju.

Slika 1: Propagandni plakat za vrtno mesto Welwyn (Howard, 1920, cit. po Ward, 1992: 147)
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Na vprašanje »Kaj pojmujemo kot ideal bivanja?« poskušamo odgovoriti s pomočjo
pregleda zgodovinsko-slikovnega gradiva posameznih zasnov modelov urejanja zelenega
mesta. Analiza podrobnosti in razlik izbranih teoretičnih modelov prikazuje njihov
strukturni doprinos, predvsem v vključevanju odprtih zelenih površin in vodnega motiva.
Poudarek je na temeljnem delu o idealni družbi Thomasa More – Utopiji, Howardovem
vrtnem mestu in reinterpretaciji vrtnih mest v Sloveniji (Nova Gorica, Velenje in
Kidričevo). Na osnovi referenčnih primerov prenove površinskih kopov je prikazan možen
pristop k urejanju tovrstnih razvrednotenih območij.

Slika 2: Potek diplomskega dela

Na začetku projektnega dela določimo meje območja 'Novi Maribor'. Povečan pritisk na
območje obdelave oziroma podeželje je prikazan s posameznimi izseki preoblikovanih
krajinskih vzorcev rabe prostora. Smotrno urejene grajene in vodne površine so razvidne iz
posameznih primerov naselij iz franciscejskega katastra.
Proces razvrednotenja in stanje območij (referenčno stanje) se ugotavlja s pomočjo:
 arhivskih kart (franciscejski kataster iz leta 1825, karte iz let 1935 in 1975) in
 karte rabe prostora (DOF, 2010 oziroma RABA, 2010 in TTN5,1995).
Sedanja prostorska raba je bila preverjena s terenskimi ogledi (fotografiranje, opazovanje,
kartiranje itd.). Kot dodatno gradivo so bili uporabljeni tudi balonarski posnetki. Zaradi
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številčnosti in različnih tipov vodnih teles smo območja razvrednotene krajine analizirali
glede na spremenjene reliefne oblike, velikosti in izoblikovanost vodnega roba. Opisano
nam omogoča razumevanje nastanka in delovanja vodnih teles in njuno umeščanje v
prostor. Problematika sanacije razvrednotenih površin z vidika rudarske stroke je bila
izpostavljena v pogovoru s predsednikom Društva tehničnih vodij za površinsko
odkopavanje Vladom Železnikarjem, dipl. univ. rud. Preostali podatki za poplavna
območja in zavarovano naravo so bili pridobljeni na spletni strani Geoportal ARSO.
Podatki so bili združeni v posamezne tematske karte, ki so vezane predvsem na stanje in
možnost souporabe različnih prostorskih dejavnosti.
Pregled razvojnih smernic v strokovnih podlagah služi kot preveritev širitve stanovanjskih
oziroma zelenih površin na območja razvrednotenih površin. Splošni geografski oris,
inventura podatkov, analiza preteklega in trenutnega stanja razvrednotene krajine na
zahodnem delu Dravskega polja opredeljuje kriterije oziroma zasnovo prenove in ureditve
'Novi Maribor'. Rezultati analiz služijo kot podlaga za končni predlog:
 prostorske razmestitve dejavnosti,
 prometne ureditve in
 celostnega predloga krajinsko-urbanistične prenove razvrednotene krajine.
Obvladovanje različnih meril je prikazano s posameznimi abstrahiranimi strukturnimi
analizami. S pomočjo diagramov in skic je poenostavljen določen problem, proces oziroma
oblikovalsko izhodišče novega predloga ureditve. Pri tem se upoštevajo le bistvene poteze,
pomembne za obravnavani problem. Sposobnost sintetičnega razmišljanja/usklajevanja je
bila uporabljena pri sestavljanju programov v smislu bodoče rabe prostora.
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2 UTOPIJA IN IDEALNO MESTO
Utopični modeli so nastali večinoma ob krizah, prelomnicah in ob splošnem
nezadovoljstvu družbe, kar je neposredno povezano s tehničnim momentom. Tako lahko
izpostavimo hipotezo, da je sprememba družbenih razmer učinkovita šele takrat, ko se
posamezne ideologije uresničijo v prostoru (Schumpp, 1970: 13). Tafuri (1985: 4) dodaja,
da je vključevanje posameznih ideologij legitimizacija posegov v prostor, kot integralni del
političnih mahinacij. Kljub temu je utopija (utopični modeli) temeljno razmišljanje o
idealnih bivanjskih razmerah in njeni implementaciji v prostor. Ohranja »princip upanja«
in s tem odganja negotovost kot grozečo izkušnjo prihodnosti (Kos, 2002: 29).
2.1 ISKANJE IDEALNE ZASNOVE MESTA
Kadar se srečujemo z iskanjem idealne zasnove mesta, naletimo na splošno razširjen mit
Raja oziroma mita o Arkadiji. Oba pojma označujeta podobo, željo vsakega posameznika o
lepšem življenju. Arkadija pomeni iz antike obujeno podobo pastirske (pastoralne) krajine
miru in sreče. Klasična podoba pastoralne krajine (brezskrbnost, brezčasnost, neskončen
pogled v krajino ipd.) vključuje v prostoru ugodja bogove in bajeslovna bitja (Cafritiz in
sod., 1989). Marušič (1998b: 9) razlaga Arkadijo kot vzor neokrnjene narave in
nekonfliktnega okolja, kjer mit ne slika nedotaknjene divjine, temveč kultivirano in
urejeno naravo. Arkadija nam omogoča doživljati človeka kot del civilizacije in hkrati kot
del naravnega biotopa. Danes se arkadijski ideal obuja predvsem zaradi človekove
zaskrbljenosti glede hitrega fizičnega spreminjanja oziroma izginjanja naravnega okolja,
kjer je ogrožena tudi njegova civilizacija. Prostorska opredelitev Arkadije se v veliki meri
sklada s tradicionalno kulturno krajino, ki je vidno privlačna z raznolikimi, celo izjemnimi
vegetacijskimi in vodnimi krajinskimi prvinami. Voda je eden najprivlačnejših členov tudi
zato, ker je nanjo neposredno vezanih veliko rastlinskih členov in pojavov, ki jo še dodatno
poudarjajo (Gazvoda, 1993: 57).
Iskanje idealne zasnove mesta se je začelo v obdobju renesanse. Takrat so hoteli z redom
odgovoriti na nered temačnega srednjega veka. Eno izmed idealnih renesančnih mest je
nastalo nedaleč od slovenske meje z Italijo kot koncentrična (teoretična) zasnova mejne
utrdbe Palmanova iz leta 1593 (Košir, 1993). Obdobje renesanse ni pomenilo zgolj
preporoda antike, temveč je bilo tudi čas zemeljskih odkritij in potovanj v neznano. V
mestih sta se začeli krepiti trgovina in obrt, kar je povečalo ekonomske razlike med
mestnim in kmečkim prebivalstvom. Poleg neposrednih trgovskih zaslužkov, kjer so nova
živila (koruza, paradižnik, krompir itd.) postala temeljna za evropsko prehrano, so novo
odkrita ozemlja onstran luže za nekatere predstavljala aluzijo za nove srečne kraje.
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Aluzija idealno oziroma pravično urejene države na istoimenskem izmišljenem otoku
Utopija je delo angleškega humanista Thomasa Mora (1478-1535). To filozofsko literarno
delo se s kritiko obrača na takratne slabe družbene razmere na Angleškem (podoba otoka
ni naključna). Naraščajočo polarizacijo med mestom in vasjo je hotel preprečiti z ukinitvijo
lastnine in stalnega poklica kmeta. Kmečka opravila opravlja vsak prebivalec z dobo dveh
let (More, 1516).

Slika 3 (leva): Policentrična razporeditev na otoku Utopija (Holbein, 1518, cit. po Schumpp, 1970: 26)
Slika 4 (desna): Tipičen 'zadušljiv' tloris delavskega naselja v 19. stoletju na Angleškem (Posener, 1968: 18)
»Vsaka hiša ima vrata z ulice in izhod na vrt. Zasebne lastnine ni, celo hiše menjavajo vsakih deset let, s tem
da zanje žrebajo. Meščani zelo skrbe za svoj vrt. V njem gojijo trto, sadno drevje, zelenjavo in cvetje s
tolikšnim okusom in s tolikšno prizadevnostjo, da nisem nikdar videl boljših sadežev niti izbranih nasadov;
njihovega delavnega poleta ne podpira le privlačnost samega dela, marveč ga še podžiga medsebojno
tekmovanje posameznih ulic, kje bo najbolje obdelan vrt. In res, prav težko bi našel v mestu nekaj drugega,
kar bi meščanom bolj koristilo ali jih bolj razveseljevalo kakor obdelovanje vrtov; zato se mi zdi, da je
ustanovitelj mesta prav vrtovom posvetil največ skrbi. Celotno mesto se deli na štiri enake okoliše. V
središču vsakega okoliša je tržnica za vse blago. Semkaj prinese vsaka družina svoje proizvode; tu v
posebnih skladiščih prejme vsak gospodar vse, kar potrebuje zase in za družino, ne da bi za to kaj plačal ali to
s čim drugim povrnil« (cit. po More, 1958: 113–114).

Iz odlomka lahko razberemo, da ima v More-ovi Utopiji vrt velik socialni in ekonomski
pomen (pridelava vrtnin, pijače, cvetja ipd.) s poudarkom na ohranitvi stika z naravo. More
sicer ni podal shematskega modela idealne zasnove mesta, vendar lahko na podlagi
osnovnih potez krožne prostorske organizacije in 'delitve na štiri enake okoliše' trdimo, da
je zagovarjal racionalno urejanje naselij.
Čeprav je ideja o racionalnem in funkcionalnem mestu že stara, se širše spremembe na
področju načrtovanja mesta pojavijo v drugi polovici 19. stoletja po razmahu industrijske
revolucije. Korenite spremembe v organizaciji dela so ustvarile številčni delavski razred.
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Prenaseljenost, industrija v mestnih središčih (hrup, onesnaženost) in številne arhitekturne
prezidave so še dodatno povečale bedo delavskega razreda. Eco (2008) jih primerja s
stanjem v slumih oziroma favelah. Nastala človeku neprijazna urbana središča so
potrebovala temeljite socialne rešitve predvsem pri reševanju higienskih zagat. Ob tem
dogajanju se pojavi kritika industrijskega sveta, katerega najznamenitejše delo je
Komunistični manifest (1848). Vplivno politično besedilo nemških filozofov Karla Marxa
in Friedricha Engelsa, poleg Morove Utopije, služi kot podlaga za snovanje imaginarnega
idealno urejenega mesta utopičnih socialistov. Utopični socialisti so hoteli na planski ravni
izrabiti tehnološke pridobitve in hkrati uveljaviti velike socialne ideje za nastale družbene
in ekonomske probleme predvsem v delavski družbi (Kos, 2002). Eden izmed utopičnih
socialistov je bil tudi snovalec vrtnih mest Ebenezer Howard.
2.2 IDEJA VRTNIH MEST
Ideja vrtnih mest sodi med najodmevnejša načela pri iskanju idealne zasnove mest. Na
prelomu stoletja je Anglež Ebenezer Howard izdal knjigo Jutri (1898), ki je v drugi izdaji
dobila naslov Vrtna mesta jutrišnjega dne – »The Garden Cities of To-morrow«. Model
vrtnih mest je bil priljubljen predvsem v anglosaškem svetu, reinterpretirali pa so ga v
mnogo drugih državah (Garden City Mowement) (Ward, 1992).

Slika 5 (leva): Sistem linearnih obrečnih parkov »Emerald necklace« v Bostronu ustvarja prepoznavno
zeleno potezo, ki nosi raznolik socialni program (Olmsted in Vaux, 1860, cit. po Park system …, 2012).
Slika 6 (desna): Zazidalni polotok Riverside v Chicagu in spontana parcelacija četrti in oblikovanje cest
prevzemajo amorfne oblike toka reke (Olmsted in Vaux, 1868, cit. po Košir, 1991: 256).

Pod vplivom ameriškega pristopa, kjer so na ogromnih osvojenih ozemljih gradili nova
naselja, in pod vplivom slikovitosti parkovnih zasnov krajinskega arhitekta Fredericka Law
Olmsteda, je Ebenezer Howard snoval novo idealno zasnovo mesta oziroma mest – ideja
vrtnih mest. Olmsted je v nastalih širnih aglomeracijah utemeljil vlogo mestnega parka v
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krajinskem slogu. S tesnim sodelavcem Calvertom Vaux-om sta poleg slovitega predloga
za razširitev in preureditev Centralnega parka v New Yorku snovala tudi sistem obrečnih
parkov »Emerald necklace« v Bostonu in zasnovo mestne četrti v Chicagu, Riverside
(Illinois) (Slika 5 in 6). Slikovitost oziroma privlačnost zasnov je dosežena z ohranjanjem
poplavnih ravnic in vključevanjem rečnih brežin in posameznih gozdnih sestojev, ki skupaj
tvorijo razgiban odprti prostor na saniranih površinah predmestja. Sklenjenost celotne
zasnove predstavljajo skrbno zasnovane ceste pod senco drevja, ki hkrati umirjajo promet.
Imenujejo se »parkways«. Izogibanje pravim kotom (trikotni ostanek) je pripomoglo k
večjemu obsegu javnega oziroma zelenega prostora kot prehodnega območja (Emerald …,
2012).

Slika 7 (leva): Diagram treh enakovrednih magnetov (Howard, 1898, cit. po Posener, 1968: 10)
Slika 8 (desna): Razbremenitev matičnega naselja s satelitskimi naselji – policentrični razvoj (Howard, 1898,
cit. po Howard, 1968: 145)

Nenadzorovana razrast mesta se ni odražala zgolj v nečitljivi mestni organizaciji oziroma
podobi, ki je zahtevala higienski ukrep, temveč tudi v postopnem praznjenju podeželja. To
je narekovalo postopno izgubo podeželskega življenja in s tem poljedeljske krajine.
Preusmeritev oziroma prerazporeditev množičnega toka preseljevanja prikazuje diagram
treh magnetov (Slika 7). Privlačnost poselitvenih oblik (mesto, vas in mesto–vas) je
enakovredno porazdeljena. Ljudje bi se lahko svobodno odločili, kje bodo živeli, oziroma
kam bodo šli – »Where will they go?«. Magnet mesto–vas je oblika poselitve, ki bi z
organizirano in funkcionalno razmestitvijo mestnih površin združila prednosti življenja v
mestih in na deželi. Prav tako bi odvečni čas za pot do dela lahko namenili rekreaciji v
naravi (Howard, 1898).
Vrtno mesto ni bilo zamišljeno zgolj za industrijo in njene delavce. Zasnova vrtnih mest
vključuje celoten sistem organizacije, financiranja in povezovanja za zdravo življenje
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prebivalcev z industrijo. Sožitje med mestom in vasjo je učinkovito šele takrat, ko se
podeželsko zdravje in moč dopolnita z mestnim znanjem, tehniko in predvsem s
kolektivnim duhom. Razvoj samo industrijskih območij ni dovolj, če niso izraženi skupni
razvojni cilji prebivalcev (Mumford, 1968). Načrtna naselitvena politika bi razbremenila
nasičeno mestno aglomeracijo in na povsem novi lokaciji na podeželju ustvarila nova
naselja (Slika 8). Nova deloma neodvisna satelitska naselja imajo zgornjo poselitveno mejo
32 000 prebivalcev. Policentrični razvoj hkrati vpelje pomen medkrajevnega (danes
medobčinskega) povezovanja, kjer glavno komunikacijo predstavlja železniški promet.
Celotno mesto je last skupnosti, kar bi onemogočilo zemljiške špekulacije in omogočilo
njegov nemoten razvoj (Howard, 1898). Howard se je manj ukvarjal s strukturo zasnove in
ni podpiral ključnega mnenja, da se lahko osebnostno spremeniš v novem okolju. Problema
se je lotil sistemsko, saj je soodvisnost mesta in podeželja prepoznal kot premišljen in
predvsem kot dolgoročen proces usklajevanja. Ta ob pravilno usmerjenem cilju pripomore
k boljšemu življenju ljudi (Mumford, 1968: 190).
2.2.1 Odprti prostor v vrtnem mestu
Howardova ideja je bila ustvariti mesto in, kakor navaja Osborn1, je imel z izrazom vrtno
mesto bolj v mislih mesto v angleški slikoviti parkovni krajini kakor mesto vrtov. Med
drugim je hotel zasnovati mesto, ki bi imelo drugačno strukturo kot mesta tedanjega časa,
saj je opredelil vrt kot mestni element (Posener, 1968). Hkrati je obsojal gosto ulično
prepredenost tedanjih mest kot ukradeno zemljo stanovalcev za možnost vzpostavitve
vrtov (Mumford, 1968: 185).

Slika 9: Diagram prikazuje strukturo posamezne četrti (Howard, 1898, cit. po Howard, 1968: 61).

1

Predgovor h knjigi Vrtna mesta jutrišnjega dne (1898).
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Zasnova vrtnega mesta je v obliki koncentričnih krogov, ki ima za razliko od žarkaste
zasnove še pomembne prečne povezave. Prečne zelene cezure se ritmično izmenjujejo z
grajenim tkivom. Z zunanjega roba vodi v središče šest ozelenjenih bulvarjev, ki členijo
mesto na četrti. Osrednji manjši park oziroma trg obkrožajo kulturne ustanove (muzej,
knjižnica, gledališče, koncertna dvorana ipd.), ki skrbijo za kulturno in socialno
udejstvovanje njenih prebivalcev. Sledi večji zeleni odprti prostor centralnega parka, na
zunanjem robu katerega stojijo javne stavbe (»Cristal palace«). Za stanovanjskim
območjem je največja zelena cezura (»Grand avenue«), kjer imajo osrednjo vlogo
izobraževalne ustanove. V zadnjem krogu najdemo območje industrije in posamezne
manjše kmetije, ki nato prek železniških tirov prerastejo v kmetije velikih površin.
2.2.2 Prenos vrtnih mest iz teorijo v prakso
Na temelju ideje vrtnih mest sta bili zgrajeni naselji Letchworth in Welwyn, ki
predstavljata satelitski mesti gravitacijskega jedra Londona. Welwyn je od Londona
oddaljen približno 50 kilometrov in so ga zgradili po prvi svetovni vojni, leta 1920.
Programsko gledano sta se naselji Letchworth in Welwyn razvijali kot spalni naselji, saj je
tudi strukturna zasnova deležna lastne razlage. Howard je upal, da bo monocentričen
model vrtnih mest (»New towns«) postal kot verižna reakcija najprej model za Veliki
London, nato pa strukturni model za celotno Anglijo. Mirna pot do reforme (»A Peaceful
Path to Real Reform) – podnaslov prve izdaje knjige – se ni uresničila (Posener,1968: 35).

Slika 10 (leva): Prvo realizirano vrtno mesto Letchworth (Parker in Urwin, 1910, cit. po Posener, 1968: 39)
Slika 11 (desna): Načrt za naselje Welwyn (Luis de Soissons, 1920, cit. po Posener, 1968: 46)
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Členitev prostora obeh zasnov vrtnih mest izhaja iz podobnih izhodišč razporeditve
namenske rabe prostora. Kljub temu da se je Howard zavzemal za robno lego industrije, je
v obeh primerih industrija v središču oziroma ob železnici. Stanovanjsko območje je
členjeno s posameznimi zelenimi zaplatami (vrtovi, njive in gozdovi). Robno območje
naselja pri obeh zasnovah predstavlja zeleni oziroma kmetijski pas (»green belt,
agricultural belt«). Urwin je v zasnovi za Letchworth uporabil zeleni pas predvsem kot
členitev grajenega tkiva oziroma rob poselitve (oblika kopita) in bi bil zanj primernejši
izraz parkovni gozd (Posener, 1968).
2.2.3 Zeleni (kmetijski) pas – zeleni sistem
Kljub neuresničljivosti celotnega načrta je največji doprinos k načrtovanju prostora
pomenila ideja o kmetijskem oziroma zelenem pasu. Howard (1898) s svojim konceptom
soodvisnih vrtnih mest ni ponujal zgolj prototipa koncentrično zasnovanih naselij.
Ekspanzijo mesta kot nepregledne (rakaste) tvorbe je obravnaval kot enakovredno in
uravnoteženo dolgoročno načrtovanje mestnega in zunajmestnega razvoja oziroma
prostora. Preden mesto razpade na posamezne fraktale in s tem uniči podeželje, ga je hotel
omejiti z zgornjo poselitveno mejo in razbremeniti s suburbanimi območji ob glavnih
prometnih vpadnicah. Vmesna cezura kulturne krajine predstavlja nepozidan zeleni pas, ki
predstavlja varstvo poljedelskih oziroma kmetijskih površin pred nenadzorovano
degradacijo okolja. Zeleni pas je opredelil kot nepogrešljiv sestavni del mestnega ustroja in
ne zgolj kot higienski ukrep ali ukrep o lokalni samooskrbi s hrano. V mesto je s tem
vnesel temeljne biološke kriterije dinamičnega ravnovesja in organske uravnoteženosti
med mestom in deželo v širšem ekološkem vzorcu ter uravnoteženost med različnimi
funkcijami (Mumford, 1969: 190). S tem je kot neizbežna težnja prihodnosti vidno tudi
njegovo prizadevanje po združitvi mestnih in vaških prvin. Danes se sovisnost krajine in
mesta vse bolj uveljavlja v funkcionalni shemi zelenega sistema, kjer je zeleni (kmetijski)
pas njegov del.
Ogrin in sodelavci (1993) opredeljujejo zeleni sistem kot eno od sestavin dolgoročnega
načrtovanja prostorskega razvoja vseh zelenih površin in odprtih prostorov v smiselno in
razpoznavno enoto. Pri zelenem sistemu gre tako za fizično povezanost med posameznimi
sestavinami mestnega zelenja kot tudi za programsko in funkcionalno povezanost v smislu
zadovoljevanja različnih potreb uporabnikov. Na ta način predstavlja zeleni sistem
ustrezno razmerje med potrebami po zelenju v mestu in njegovo prostorsko razmestitvijo.
Zeleni sistem opravlja poleg ekoloških, socialnih, strukturnih in členitvenih vlog tudi
produkcijsko vlogo in vlogo ohranjanja naravnih virov, krajinskih značilnosti. Blaži tudi
naravne in druge katastrofe itd. (cit. po Balantič, 2007). Prekrivanju rab oziroma
večnamembnosti zelenih prostorov sodobnost dodaja kompleksnost zadovoljevanja potreb
meščanov ter upoštevanje naravovarstvenih in ekoloških vidikov razvoja (Zeleni …, 2001).
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Slika 12: Osnovni koncept zelenih klinov zelenega sistema mesta Ljubljana (leva) in skica (desna), ki
opredeljuje kompleksne koridorje (Zeleni …, 2001).

Urejanje naselij večinoma upošteva racionalizacijo in funkcionalnost predvsem grajenega
tkiva. Vključevanje posameznih naravnih elementov, med katere štejemo tudi vodne
elemente, je večinoma omejeno na njihovo členitveno ali estetsko vlogo. Voda je
najprivlačnejši naravni element v krajini, na katerega so pogosto vezani tudi prostori
ugodja (Arkadija). Ameriški krajinski arhitekt Frederick Law Olmsted je na koncu 19.
stoletja izhajal iz narave kot kvalitete. V svojih zasnovah je v učinkovito interakcijo
združeval procesnost narave in grajenega tkiva. Obstoječih vodnih elementov (rek,
močvirij, ribnikov ipd.) ni izoliral ali izsušil, temveč jih je spremenil v novo oblikovano
krajino. Ustvaril je nove javne prostore na nekoč degradiranih površinah s povsem naravi
podobnim značajem in pestrimi vodnimi in obvodnimi habitati. Lahko bi rekli, da je prvi,
ki je realiziral združitev mestnih in vaških lastnosti s tem, ko je izhajal iz narave kot
procesa. Ustvaril je trajno uporabne prostore, ki privlačne naravne ambiente ponujajo v
vseh letnih časih.
Naslednja primera prikazujeta možnost vključevanja vodnega motiva v mestno zgradbo in
razvoj suburbanih območjih ob železniški progi, kar uporabimo v projektnem delu
diplomskega dela.
 Izenačen delež odprtega in grajena tkiva v urbanem kontekstu
Obširni sanacijski oziroma regulacijski načrt mesta Amsterdam je nastal po drugi svetovni
vojni. Gre za zasnovo, kjer se na specifičen način prepletata voda in zemlja2 (Košir, 1993).
Prehod med starim (srednjeveškim) mestnih jedrom in zunanjo novo poselitvijo povezuje
krajinski ambient, kjer je izenačen delež odprtega in grajenega tkiva. Območje porušenih
sosesk mesta se je uspešno odreklo »hausmanizacije« oziroma preoblikovanju starega jedra
v baročno osno zasnovo. V tej celoti je tradicionalni park dobil novo vlogo ali celo postal
prevladujoči element urbanega organizma oziroma prostora. Okrog osrednjega jezera
2

Glej sliki 15 in 16 na naslednji strani.
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Stoterplas je nastala nova stanovanjska soseska, kjer so zasadili drevesa na 900 hektarjih
(Benevolo, 2004: 235). Kanali so izkoriščene za prevozne poti in hkrati predstavljajo
členitev soseske v zaporedju: kanal, breg s cesto in drevoredom, zazidava, vrtovi in nato se
vse zrcalno ponovi (Košir, 1993: 191).

Slika 13 (leva): Shema regulacijskega načrta za Amsterdam iz leta 1934, kjer so črno označene zelene
površine in črtkano nove mestne četrti (Benevolo, 2004: 234).
Slika 14 (desna): Tipični ulični ambient soseske v Amsterdamu (jun., 2008)

 Soodvisnost mestnega in zunajmestnega prostora
Pomen medobčinskega povezovanja je v naslednjem primeru vezan na sistem hitrega
javnega (tirnega) prometa je bil izdelan kot raziskovalno poročilo za severni krak mesta
Ljubljana. Gre za decentraliziran poselitveni model, po prstni zasnovi mesta Københavna,
kjer z oblikovanjem samostojnih poselitvenih jeder z mešano rabo prostora pripomoremo k
racionalnejši zasnovi suburbanih območij (Šašek Divjak, 2002).

Slika 15 (leva): Shema regionalnega načrta Københavna iz leta 1989 (Hartoft-Nielsen, 1995, cit. po Šašek
Divjak, 2002: 30). Poudarjena je decentralizirana regionalna strategija, kjer so centralne dejavnosti
razporejene v lokalnih centrih na prometnih vozliščih ob postajah železnice.
Slika 16 (desna): Shema zgostitve urbanizacije ob postaji tirnega transporta, kjer je hkrati poudarek na radiju
peščeve dostopnosti (Šašek Divjak, 2002: 36).
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2.3 VRTNA MESTA V SLOVENIJI
Čas po prvi svetovni vojni je bil čas moralne, materialne in gospodarske krize. Takrat so
nastale primerne razmere za oblikovanje nove teorije idealnega (zelenega) mesta. Koncepti
zasnov vrtnih mest na slovenskih tleh so temeljili na mednarodni paradigmi
funkcionalističnega mesta, kjer so na njihovo načrtovanje vplivale predvsem urbanistične
ideje Le Corbusierja (Čelik in Di Battista, 2012: 49).
Francoska urbanologinja Françoise Choay spremenjeni odnos do arhitekture oziroma
okolja deli na progresivistični in kulturalistični pristop. Progresivistični pristop, v katerega
spadajo Le Corbusierjeve ideje, pri oblikovanju prostora vključuje nove tehnične dosežke.
Kulturalistični odnos do arhitekture je bolj nostalgičen, saj se naslanja na izročilo
umetniške oziroma tradicionalne kulture (Mušič, 1980). Capudrova (1990: 45) k temu
dodaja, da se že v razsvetljenstvu razum (racionalnost, materializem ipd.) premagal mit
'svetega prostora', na katerem temelji umetnost. Posledica spremenjenega odnosa do
prostora, ki ga je mogoče analizirati in ovrednotiti je, da postane prostor predmet
intenzivnega izkoriščanja.

Slika 17 (leva): Konceptualna skica zelenega, zračnega in sončnega sodobnega mesta (Le Corbusier, 1908,
cit. po Capuder, 1990: 71)
Slika 18 (desna):Časovno spreminjanje grajenega tkiva v izčiščene oblike (Le Corbusier, Plan Voisin, cit. po
Capuder, 1990: 71)

Arhitekt Le Corbusier, predstavnik moderne, je pri snovanju sodobnega zelenega mesta
izhajal iz linearne zasnove, ki se je po večini podrejala prometnim komunikacijam. Za
rekonstrukcijo Pariza je predstavil novo razmerje pozidave in oblikovalsko načelo, ki je
zanikalo predhodne oblikovalske koncepte (Benevolo, 2004). Uporaba novih materialov
(jeklo, beton, steklo ipd.) je omogočila gradnjo v višino. Izredno visoko naselitveno
gostoto je nadomestil z neprekinjenimi zelenimi površinami in podzemnimi garažami
(Pogačnik, 1999), kjer je abstrahiral mesto kot gozd (Tafuri, 1985: 9). Stolpnice in
avtoceste so bile s pomočjo pilotov dvignjene nad okolico, kar je omogočalo razvoj krajine
brez trenja. Socialni program oziroma infrastruktura (rekreacija, šport ipd.) je bila s tal
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prenesena na ravne strehe blokov. Capudrova (1990: 69) navaja, da ulica s tem izgubi
pomen aktivnega urbanega prostora in omogoča zgolj še hitrejši promet. Inženirska
arhitektura je bila prvič v zgodovini namenjena delavskemu razredu. Pomembnost
arhitekture za družbeni razvoj so opredelili na najodmevnejšem srečanju modernistov
CIAM (Congrès International d'Architecture Moderne) leta 1933 v Atenah. Zasnovali so
95 točk načelnih stališč o urejanju mest. Določili so štiri osnovne funkcije oziroma cone
mesta: bivanje, delo, promet in rekreacija, katerih stroga ločitev po namembnosti danes
predstavlja zastarel pristop.
Slovenska reinterpretacija vrtnih mest je bila deležna posebnega 'jugoslovanskega' sloga.
Mesta v Sloveniji niso nikoli dosegla tako velike širitve grajenega tkiva kot mesta razvitih
evropskih držav. Proces je bil obraten, saj so z gradnjo novih mest hoteli spremeniti
razvojni zaostanek do takrat povsem kmečke države. Po ločitvi od Sovjetske zveze je
Jugoslavija iskala novo identiteto, ki je večinoma temeljila na reprezentativnosti. V
ospredju modernizacije so bili industrializacija, elektrifikacija države, povečana
samozadostnost in izkoriščanje naravnih virov. Po vojni so delovali različni odseki in
projektni zavodi, ki so izdelovali tipske urbanistične načrte naselij, industrijskih obratov,
javnih in stanovanjskih objektov. Ker je na delo gradbene in arhitekturne stroke vplivala
politika, ta čas označujemo kot obdobje dirigirane gradnje. Med letoma 1947 in 1956 so
nastala tako tri nova naselja: Nova Gorica, Velenje in Strnišče pri Ptuju (današnje
Kidričevo). Nova Gorica je nastala kot politično naravnan projekt, s katerim so zgradili
sodobno mesto tik ob stari Gorici, ki jo je nova meja med Italijo in Jugoslavijo odrezala od
Posočja, Vipavske doline in Krasa. Naselji Velenje in Kidričevo sta obe odraz
urbanizacije, ki je potekala neposredno z razvojem industrije in rudarstva (Čelik in Di
Battista, 2012: 49).
Vrtna mesta v Sloveniji niso upoštevala razvojnih teženj soodvisnih vrtnih mest po idejah
Ebenezerja Howard (1898). Howard je pri snovanju izhajal iz širšega okolja in s pomočjo
zelenega kmetijskega pasu omejil stopnjo širitve naselij. Velenje, Nova Gorica in
Kidričevo niso bila zgrajena po Ebenezer Howardovem modelu in jih tako ne moremo
imenovati vrtna mesta, kot terminus technicus. Kljub temu jih v diplomskem delu
izpostavimo, kot primer načrtovanih novih mest in jih primerjamo s stanjem danes oziroma
upoštevanjem okolja (npr. rečne struge, vodne površine ipd.).
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Nova Gorica

Nova Gorica je nastala vzdolž magistrale, ki je povezovala naselji Solkan in Šempeter. V
Ravnikarjevih načrtih se je podoba Nova Gorice večkrat spremenila. Osrednjo prometno os
je predstavljalo široko cestišče z zelenimi površinami na levi strani, kjer so bili poti za
pešce, gredice in paviljoni, v katerih bi bile slaščičarne, gostišča, cvetličarne ipd. Vzdolž
ceste bi stale javne in poslovne zgradbe, ki bi oklepale trg. Prvotna tranzitna povezava se
ni uresničila, zato so uredili novo obhodno pot za vzhodu. Zanimiva je predvsem
asimetrična zasaditev zelenja, ki je v nasprotju s čisto zasaditvijo cipres v razdalji 250
metrov, s čimer se je hotel približati tipičnemu mediteranskemu mestu s širokimi in
ravnimi drevoredi (Di Battista, 2011).

Slika 19 (leva zgoraj): Maketa zasnove Nove Gorice (Ravnikar, 1947, cit. po Nedokončane …, 2012)
Slika 20 (desna): Tloris zasnove Nove Gorice (Ravnikar, 1947, cit. po Nedokončane …, 2012)
Slika 21 (leva spodaj): Osrednja poteza zazidalnega načrta Nova Gorica (kart. podl.: Geopedia, 2012)
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Velenje

Po prvotnih načrtih je skozi mesto Velenje potekala široka ozelenjena magistrala, ob kateri
se je razprostiral trg z upravnimi stavbami. Sčasoma so se oddaljili od Le Corbusierovega
motiva cestnega križa in središče mesta s tem rešili prometa, na križišču pa zasnovali
prostoren reprezentativni prostor (Di Battista, 2011).

Slika 22 (zgoraj): Pregledna situacija zasnove Velenja in fotografija makete – pogled iz zraka na današnji
Titov trg (Trenz, 1956, cit. po Nedokončane …, 2012)
Slika 23 (spodaj): Zračni posnetek Velenja z obrisom meje zazidalnega načrta in širno območje treh
industrijskih jezer (kart. podl.: Geopedia, 2012)

Podzemno izkopavanje lignita je povzročilo postopno ugrezanje površja. Nastale
površinske kotanje je počasi zalila rečna voda. Sklenjena rečna mreža v Šaleški dolini se je
v zadnjih letih spremenila v izjemno privlačno jezersko krajino. Ta se razteza na severnem
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robu naselij Šoštanj in Velenje ter predstavlja pomemben potencial za raznolike
prostočasne dejavnosti (Firbas, 2001).
Zasnova Nove Gorice in Velenja izhaja iz stroge geometrije, kjer se struktura podreja
osrednji prometnici. Edino zasnova arhitekta Trenza za Velenje se geometrijsko deloma
prilagaja strugi reke, vendar brez večjih strukturnih navezav na rečno obrežje.


Kidričevo (Strnišče pri Ptuju)

Slika 24 (levo): Urbanistični načrt in maketa zasnove Strnišče pri Ptuju–Kidričevo (Fürst in Ravnikar, 1950,
cit. po Nedokončane …, 2012)
Slika 25(desno): Realiziran je bil zgolj fragment prvotne zasnove (kart. podl.: Geopedia, 2012)

V petdesetih letih so sredi gozda zgradili tovarno glinice in aluminija Talum. Težka
industrija je predstavljala osrednjo razvojno potezo v snovanju vrtnega mesta na vzhodnem
delu Dravskega polja. Industrijski obrat je neposredno vezan na današnjo železniško progo
Pragersko–Središče ob Dravi. Severno od železniške proge je bilo zgrajeno blokovsko
naselje za približno 2000 prebivalcev, večinoma zaposlenih v tovarni. Načrtovanje
stanovanjskih sosesk je bilo sprva izključno s klasično grajenimi, tipiziranimi bloki, ki jim
je v nadaljevanju sledila gradnja polmontažnih in montažnih stolpičev (Di Battista, 2011).
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Zasnova je kljub vplivu formalizma že prevzela določene prvine švedskega stila, mehčanje
zazidalnega vzorca, strukturiran odprti prostor in preplet različnih rab. Osrednja os je
hkrati vozlišče krožne poti, ki povezujejo posamezne sklope individualnih hiš, ločenih z
bloki v zelenju. Današnja podoba zelenih površin je zgoščena ob glavni prometnici.
Nekoliko razgiban teren je na križišču železniške in cestne trase, ki hkrati ločuje območje
industrijske cone od stanovanjskega dela na severu. Lahko rečemo, da gre za usklajen
delež grajenih in odprtih površin.
2.4 KRAJINSKI URBANIZEM
Krajinski urbanizem (»Landscape urbanism«) je nova smer v urejanju prostora, ki se
pojavi v poznih devetdesetih letih 20. stoletja. Disciplina izhaja iz trditve, da krajina
oziroma oblikovanje horizontalnih površin bolje organizira mesto in hkrati krepi mestno
izkušnjo kakor arhitektura (Waldheim, 2006).

Slika 26: Načrt za obnovo mesto Melun-Sénart, ki je skupek posameznih prekritih slojev (Koolhass in
Office for Metropolitan Architecture's (OMA), 1987, cit. po Shannon, 2006).

Natečajnega predloga za razvoj francoskega mesta Melun-Sénart je skupek soodvisnih
prekritih slojev, ki so prikazani kot posamezne strukture mesta oziroma elementi:
povezovalni sistem, sistem prometnih povezav, sistem programov (vsebine), krajinski
vzorci, prazni prostori in obrobni vzorci (Shannon, 2006). Gre za abstrahirane sheme, ki
izražajo soodvisno rabo prostora, ne pa zgolj grajenega tkiva.
V diplomskem delu kot pomembno izhodišče predstavljajo analiza soodvisnih prekritih
slojev, ki nam omogočajo lažje razumevanja prostora. Hkrati pa nam daje preddispozicijo
za njihovo povezovanje in usklajen razvoj3.

3

Glej Poglavje 3.1.2, strani 34–36.
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2.5 REFERENČNI PRIMERI OBNOVE RAZVREDNOTENE KRAJINE
Posamezni predlogi krajinsko-urbanistične prenove služijo kot primeri konceptualnega
reševanja problemov razvrednotene krajine. Poleg kompleksnosti potreb uporabnikov
(večnamembnosti) upoštevajo specifične naravne značilnosti in s tem ekološki vidik
razvoja.


Dopolnitev na območjih varstva naravnih prvin

Urbani park Qunli National Urban Wetland je del širše zasnove novo načrtovane četrti
Qunli New District na vzhodni stani mesta Haerbin City (Kitajska). Mokrotno območje,
veliko 34,2 hektarja, obdaja krožna pot, členjena s posameznimi postojankami ob ribnikih
in umetno oblikovanimi hribi. Krožna pot s posameznimi dvignjeni odseki pešpoti nad
ribnikom omogoča drugačno perspektivo opazovanja umetnih vodnih teles. Vegetacijski
poudarek je na monokulturni uporabi pionirskih vrst (npr. brezov gaj). Robno gosto
pozidano zemljišče (stanovanjska in prometna infrastruktura) preprečuje dotok vode, kar je
ogrozilo postopno izsušitev mokrotnega območja. Specifična urbana rešitev območja
vključuje vodne in obvodne rastline za vzdrževanje vlage (»učinek gobe«). Hkrati območje
uravnava padavinske vode in preprečuje poplave, ki so posledica monsunskih padavin,
zgoščenih na obdobje od junija do avgusta (The Transformed …, 2012).

Slika 27: Qunli National Urban Wetland – 'padavinski' urbani park (Turenscape, 2010, cit. po The
Transformed …, 2012). Iz skice in fotografij je razvidno, da je pomemben sestavni del dvignjena poti.
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Razvrednotene površine kot možnost razvoja prostočasnih in turističnih
dejavnosti

Marušič (1999) v predlogu za prenovo glinokopa v Renčah predlaga tri različice
večnamenske sanacije glinokopa. Delitev s pregradami omogoča večplastno uporabo
različnih interesnih skupin. Programska in strukturna delitev je prenosljiva v urbani
kontekst.

Slika 28: Večplastna obnova zalitih glinokopov v Renčah (kart. podl.: Geopedia, 2012; Marušič, 1999: 33–
35)

Poznani so številni primeri sanacije večjih razvrednotenih površin v športno-rekreacijska
središča. Poleg športnega parka Seiersberg v Gradcu je še kakovostneje prenovljena
gramoznica v središču mesta München – Olympiapark. Na območju nekdanjega letališča
so pred 40 leti zgradili povsem novo oblikovano krajino. Izoblikovani tematski park
predstavlja pomembno prostočasno in turistično ponudbo.

Slika 29: Lahka konstrukcijska gradnja je podprta s slikovito oblikovano krajino (Frei in sod., 1972, cit. po
Olympiapark, 2012).

Naslednji primer izkorišča prednosti suhega kopa in nastalih mikroklimatskih razmer za
vzgojo različnih rastlinskih vrst. The Eden project (Cornwall, Anglija) predstavlja enega
najbolj inovativnih projektov s področja sanacije rudarskih del (Slika na naslednji strani).
Prizadeto območje, veliko 2,3 hektarja, so namesto s športno-rekreacijskimi vsebinami
sanirali v hortikulturno prizorišče svetovne biodiverzitete. Na severovzhodnem delu
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nekdanjega glinokopa je osem ogromnih rastlinjakov. Konstrukcija posamezne kupole je
sestavljena iz šesterokotnih napihnjenih plastičnih celic, ki jih podpira jekleni okvir. Niz
rastlinjakov predstavlja ločena bioma,4 ki posnemata mediteransko in tropsko okolje.
Ogromne količine vode, potrebne za vzpostavitev vlažnih pogojev v tropskem umetnem
biomu, zagotavljajo z meteorno vodo, ki se uporablja tudi kot sanitarno voda. Elektrika
prihaja iz ene od številnih turbin vetrnic (McLeod, 2008). Znanstvenoraziskovalni center
so nadgradili s široko turistično ponudbo (osnove vrtičkarstva, predavanja za šoloobvezne
otroke, trgovina, cvetličarna, številni krožki ročnih spretnosti ipd.) (Eden …, 2012).
Obe zasnovi krajinsko-urbanistične prenove sta neodvisni od okolice, predvsem zaradi
velikosti območja in zaokroženosti oblikovanja, ki z oblikovanjem razgibanega reliefa in
uporabljenimi amorfnimi oblikami izstopa iz urbane ali poljedelske geometrizirane
okolice.

Slika 30: 'Amfiteatralna' zasnova nekdanjega glinokopa je preoblikovana v novo zasnovo The Eden project.
Obnovljene reliefne terase predstavljajo členitev za nove oblike intenziviranja vrtnarske proizvodnje v smislu
raziskovalnih in poskusnih polj (Smit in sod., 2001, cit. po McLeod, 2008: 84–85).

4

Biom je najširša naravna skupnost rastlin in živali, ki nastane pod vplivi okolja, zlasti tal in podnebja
(enoten tip klimatskega rastlinstva) (Rastline, 2008).
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3 PREDSTAVITEV IN ANALIZA OBMOČJA OBDELAVE 'NOVI MARIBOR'
Obravnavano območje je del krajinskega tipa Dravsko polje s hribovitimi obronki, ki je
hkrati del večje krajinske enote subpanonske krajine. Dravsko polje zajema ravninski del
porečja reke Drave, ki ima značilno trikotno obliko. Oglišča trikotnika predstavljajo mesta
Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica. Razvojna jedra pokrajine so se večinoma razvila na
obrobju, tam, kjer so najugodnejše prometne točke, povezane s prečkanjem Drave, in kjer
se stikajo različne pokrajinske enote. Morfološka značilnost dravske krajine je obsežna
ravnina z relativno majhnimi višinskimi razlikami, svet je odprt in z ravnine slabo
pregleden (Marušič in sod., 1998a).

Slika 31 (leva): Poselitvena struktura Dravskega polja (kart. podl.: DMR, 2010; Kataster stavb, 2012)
Slika 32 (desna): Vodna telesa na Dravskem polju (kart. podl.: RABA, 2010 in DMR, 2010)

Dravsko polje je eno izmed najbolj urbaniziranih in kmetijsko intenziviranih območij v
Sloveniji. Poselitvena struktura Dravskega polja ob glavnih prometnicah ima obliko
napetega loka v smeri severozahod-jugovzhod. Osrednji niz poselitve se prilagaja rečni
strugi Drave, ki hkrati predstavlja komunikacijo med glavnima gravitacijskima jedroma –
mestoma Maribor in Ptuj. Večja območja nelinearne zgostitve poselitve, ki se postopoma
širijo na dravsko ravnino, so opazna ob vpadnicah v Maribor in Ptuj.
Povsem drugačno oziroma nenaravno smer imajo vodne površine na zahodni strani
Dravskega polja pod Pohorjem. Sekvenčno ponavljanje vodnih površin poteka v izraziti
smeri sever-jug. Vodne površine so antropogenega izvora. Zaradi zmanjšane ali odvzete
vizualne vrednosti v prostoru jih imenujemo razvrednotena krajina.
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3.1 ŠIRITEV MESTA MARIBOR NA OBMOČJE OBDELAVE
Mesto Maribor se je razvilo ob reki Dravi, pod tamkajšnjim gradom (Maierhof), ki leži pod
hribom Piramida. Gradnja železniške proge Dunaj–Trst leta 1857 je korenito spremenila
podobo mesta Maribor in naselij ob njegovi južni vpadnici. Najsilovitejši razvoj je Maribor
doživel v času vzpona industrije v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Zaradi
morfološke ovire na severu z robom Slovenskih goric se je Maribor postopno širil prek
levega brega Drave na desni breg, globoko v dravsko ravnino.

Slika 33: Enakomeren razvoj stavbnega tkiva in glinokopnih jezer v naselju Pragersko - Gaj (kart. podl.:
Franciscejski kataster, 2012; Arhivske karte iz let 1935 in 1975, 2012; RABA, 2010)

Slovenska mesta niso nikoli dosegla želenega praga urbanizacije, saj se je prej začel proces
suburbanizacije. Proces opredeljuje razseljevanje prebivalcev, delovnih mest in urbanih
dejavnosti iz osrednjih delov mest v predmestja ali širša območja mestne regije. Ravnina
Dravskega polja je tako postala območje intenzivne urbanizacije, ki ji je še dodatno
botrovala gradnja avtoceste. Posledice so predvsem nesmotrna raba prostora, izgubljanje
kakovostnih kmetijskih zemljišč in zemljišč, ki so pomembna zaradi ohranjanja narave in
naravnih virov. Nenačrtovana poselitev je poleg izgube krajinske kakovosti vnesla veliko
razkropitev komunalnih vodov, onesnaževanje okolja in problem komunalnega urejanja
zemljišč (Ravbar, 1993, cit. po Cof, 2003).
V Sloveniji glede na število prebivalcev prevladujejo manjša naselja (naselja z manj kot
sto prebivalci). Posledica tega je razpršena poselitev, kar je izključno negativen pojav. V
sedmih največjih naseljih biva skoraj četrtina vsega prebivalstva Slovenije. Le Ljubljana
ima več kot 100.000 prebivalcev (260.183), Maribor pa ima kar dve tretjini manj
prebivalcev, in sicer 93.584 oseb (Statistični …, 2012). Padanje števila prebivalcev v
mestih nakazuje postopno praznjenje mest in naraščanje števila prebivalcev zunaj njih.
Mesta postajajo vse bolj administrativna regijska središča, lahko bi jih imenovali tudi
'prostori srečevanja'. Med letoma 1991 in 2002 se je na območju občine Maribor zmanjšalo
število prebivalcev za okrog pet odstotkov. V istem razponu desetih let se je v občinah ob
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južni vpadnici (območje obdelave) število prebivalcev povečalo za kar deset odstotkov in
več (Sprememba …, 2002).
Preglednica 1: Porast števila prebivalstva na območju ob južni vpadnici v mesto Maribor med letoma 2002
in 2012 za posamezna naselja (Popis leta 2002, 2002; Registrski …, 2012)
Ime naselja

Popis 2002

Registrski popis 2012

Povečanje števila

(število preb.)

(število preb.)

prebivalcev (%)

Spodnje Hoče

2109

2556

17

Rogoza

1187

1444

18

Hotinja vas

1295

1327

3

Rače

2281

2551

11

Pragersko

1101

1169

6

Iz preglednice je razvidno, da so naselja na obravnavanem območju ob južni vpadnici v
mesto Maribor doživela sunkovit porast števila prebivalstva. Naselji Spodnje Hoče in
Rogoza sta v desetih letih povečali število prebivalcev za 15 odstotkov, naselje Rače za 11
odstotkov, Hotinja vas za tri odstotke in Pragersko za šest odstotkov.
Individualna gradnja se je na območju obdelave začela najpogosteje zgoščevati ob
železniški progi oziroma avtocestnih izvozih. Tipičen vzorec pozidave Dravskega polja,
strnjeno obcestno naselje, je tako pridobilo novo dopolnjeno podobo. Območja novih
poselitev so se oblikovala v zaključenih mrežnih zasnovah, kar ima pretrgan odnos s
kulturno krajino oziroma kmetijskimi površinami5. V zadnjih dvajsetih letih so zrasli novi
stanovanjsko-poslovni kompleksi, trgovska središča, ki pa jim ni v zadostni meri sledila
gradnja zelene infrastrukture (šport in rekreacija) in njihova sklenjenost.
Zaradi pospešenega razvoja informacijske tehnologije in vedno boljših prometnih povezav
se je povečalo tudi število medobčinskih delovnih migrantov, tako med sosednjimi
občinami kakor tudi med bolj oddaljenimi občinami. Vedno manj je zaposlitev v občinah,
kjer imajo ljudje stalno prebivališče, zato se povečujejo tudi dnevne migracije. Občina
Maribor spada med izrazito delovne občine (Delovne …, 2009).
Pojav suburbanizacije in s tem širjenje mestnega načina življenja ni značilen zgolj za
vplivno območje mesta Maribor. Pogačnik (2012) k novemu Prostorskemu planu MOL 20
dodaja, da se je treba posloviti od koncepta zvezdastega radialnega razvoja mesta
Ljubljana, in nadaljuje: »Že v zadnjih desetletjih opažamo fragmentiran razvoj suburbij in
primestnih naselij v okolici mesta brez vidnega koncepta. V prihodnosti predlagamo trdno
5

Glej sliko 44 na strani 35.
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definicijo grajenih naravnih prostorov, "zelenih dnevnih sob" mesta, ki služijo rekreaciji,
agrokulturni pridelavi, rezervatom pitne vode, varovanim habitatom. Največji del novih
stanovanjskih enot bo zgrajen izven prostora mestne občine Ljubljane v obliki primestnih
in satelitskih mest.«
Gazvoda (2011) k temu dodaja, da podeželje ni več kmečko, pač pa so to satelitska spalna
naselja večjih mest, v katera se ljudje vsak dan vozijo na delo in se vračajo na podeželje v
cenejša in kakovostnejša bivalna okolja. Trend poselitve lahko razumemo kot odziv na
družbeno in gospodarsko stanje v državi. Gradnja enodružinske hiše predstavlja večjo
ekonomsko stabilnost v primerjavi z nestabilnim in nerealnim trgom nepremičnin. S
prenosom dejavnosti in funkcij se širi »difuzni prostor«, kjer se prepletajo tako urbani
kakor ruralni elementi, ki zahtevajo oblikovanje kompleksnejših zasnov za nove družbene
razmere (Gabrijelčič in Fikfak, 2002).

Slika 34: Shema vrtnega mesta, preoblikovana v situacijo 'Novi Maribor'

Diagram zasnove koncentričnih vrtnih mest je preoblikovan v linearno zasnovo manjših
naselij (somestje), kjer glavno prometno povezavo predstavlja avtocestni in železniški
promet.
3.1.1 Opredelitev meje območja 'Novi Maribor'
Območje obdelave sega v pet občin: Hoče - Slivnica, Rače - Fram, Slovenska Bistrica,
Majšperk in Kidričevo. Na južnem ravninskem delu se na območju naselja Pragersko
stikajo tri občine. V sklopu območja 'Novi Maribor' so na razdalji 20 kilometrov osrednja
naselja Spodnje Hoče, Rogoza, Orehova vas, Hotinja vas, Rače, Pragersko, Gaj pri
Pragerskem in Spodnji Gaj pri Pragerskem.
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Okvirne meje območja obdelave so določene glede na fizično pojavnost struktur – naravne
robove (gozdni rob, struga vodotoka ipd.), ceste in poljske poti – ter glede na strukturno
pripadnost določenemu naselju. Občinske meje pod Pohorjem potekajo prečno na Pohorje
in zavzemajo vse reliefne oblike: hribovito Pohorje, prehodno območje (oziroma
»izgonsko pokrajino«6) in ravninsko Dravsko polje. Meje občin je v preteklosti določala
povezanost ljudi z naravo, zato so združevale vse reliefne oblike (Priloga A). Danes trasa
avtoceste s protihrupnimi ograjami predstavlja ostro fizično ločnico v prostoru. Prvotna
strukturna komunikacija s smeri vzhod-zahod med vznožjem Pohorja in ravninskim delom
Dravskega polja je tako prekinjena.

Slika 35: Območje 'Novi Maribor' je razpeto med pet občin (kart. podl.: RABA, 2010).7

6
7

Razloženo na strani 37 in 38, slika 47.
Glej sliko 37 na strani 31.
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Nečitljiva meja na severnem delu območja 'Novi Maribor' je posledica zgoščevanja naselij
ob avtocestnem izvozu in vozlišču Slivnica pri Mariboru. Severozahodni rob predstavljajo
naselja ob vznožju Pohorja, ki so na južni strani omejena s fizično ločnico, traso avtoceste.
Naselja Radizel, Čreta, Slivnica pri Mariboru in osrednji del Spodnjih Hoč ob 'stari'
regionalni cesti Maribor–Celje tvorijo skupno aglomeracijo z značilno prostorsko
navezavo na Pohorje. V tem sklopu so tudi zalite kotanje glinokopa Slivniškega jezera.
Zato v diplomskem delu obravnavamo samo vzhodni del poselitve Spodnjih Hoč, ki je
zaradi gradnje avtoceste odrezan od centralnega naselja in tvori strukturno navezavo na
naselje Rogoza.
Drugo nedefinirano območje je na prehodu med 'Novim Mariborom' in starim Mariborom.
Dolgi krak industrijsko-trgovske cone mesta Maribor se širi daleč v odprto krajino.
Primanjkujejo prepoznavne strukture, ki bi zaokrožile ali zmehčale ločnico med območji
tipske kubistične gradnje industrijskega območja in območjem poljedelske in predvsem
vinogradniške krajine na vznožju Pohorja.
Območja nejasnih meja potrebujejo ločeno in podrobnejšo obravnavo. Kljub temu si v
diplomskem delu prizadevamo za določitev strukturne navezave z območjem 'Novi
Maribor', ki predstavlja pomembno prehodno območje oziroma vstopno točko.
Vozlišče prometne infrastrukture oziroma dobra prometna dostopnost na območju
obdelave povečuje pritisk na fizični prostor, na njegovo spreminjanje in hkrati prilagajanje
trenutnim zahtevam. Danes je prometni koridor pod Pohorjem prekinil to povezanost in
ustvaril novo pojmovanje oziroma povezovanje prostora.
V smeri sever-jug se prepletajo železniška proga Zidani Most–Šentilj, trasa avtoceste A1
Šentilj–Srmin (imenovana tudi Slovenika) in odsek nedokončane trase avtoceste A4
Slivnica–Draženci, ki imata osrednje vozlišče na razcepu Slivnica pri Mariboru (slika na
naslednji strani). Avtocesta A1 je hkrati sestavni del petega evropskega koridorja, ki
povezuje mesti Lyon in Kijev (A1 Šentilj–Srmin, 2012). Poleg tega da je območje 'Novi
Maribor' del širšega urbanega prostora mesta Maribor, leži tudi med dvema pomembnima
gravitacijskima (zaposlitvenima) jedroma – Ljubljano in Gradcem, ki je od 'Novega
Maribora' oddaljen 30 kilometrov manj kot Ljubljana (Via Michelin …, 2012). Železniško
vozlišče Pragersko je del V. in X. evropskega železniškega koridorja in je namenjeno
tovornemu in potniškemu prometu v notranjem in mednarodnem prometu (Javna …,
2012). Letališče Edvarda Rusjana Maribor predstavlja drugo največje letališče v Sloveniji,
namenjeno mednarodnemu potniškemu prometu.
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Slika 36: Shema prometnega koridorja na območju 'Novi Maribor' (kart. podl.: RABA, 2010)

Umeščenost obravnavanega območja na križišču pomembnih mednarodnih poti, ki ima
razvito cestno in železniško infrastrukturo ter letališče, pomeni pomembno razvojno
izhodišče. Neizkoriščena prometna dostopnost je najočitnejša slabost regije, ki skupaj s
slabšo organiziranostjo prinaša slabo razvojno učinkovitost (Regionalni …, 2004: 16).
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Slika 37: Opredelitev območja 'Novi Maribor' z glavnimi naselji Spodnje Hoče (vzhodni del), Rače in
Pragersko (kart. podl.: DOF, 2010)
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3.1.2 Sprememba krajine na obravnavanem območju
Podoba podeželske krajine ob glavnem prometnem koridorju v mesto Maribor je med
vsemi območji na Dravskem polju doživela največ fizičnih sprememb. Fizične spremembe
so posledice hitrega razvoja storitvenih dejavnosti, večje dnevne migracije na delo in
priseljevanja ljudi bliže mestu Maribor. Vse našteto vpliva na prostorske spremembe
odprtega prostora in zelenih površin.
Posamezni izseki franciscejskega katastra iz prve polovice 19. stoletja prikazujejo smotrno
in sonaravno urejeno krajino, ki je odraz takratnega samooskrbnega kmetovanja (Petek in
Urbanc, 2004). Prekrivanje kartografskih podlag iz leta 1825 s stanjem iz leta 2010 je
pokazalo manjši obseg kmetijskih zemljišč danes. Manjši obseg je predvsem posledica
širitve pozidave na njivske površine in deloma s posekom tudi na gozdne površine (Priloga
A in B).

Slika 38 (leva): Pripadajoči ribniki na območju gradu Rače so predstavljali dragoceno posest srednjeveških
gospodov in priljubljeno mesto meščanskega družabnega življenja (Firbas, 2001) (kart. podl.: Franciscejski
kataster, 2012).
Slika 39 (desna): Hotinjski ribnik opredeljuje razporeditev naselja Hotinja vas (kart. podl.: Franciscejski
kataster, 2012).

S širjenjem pozidave se niso spremenila nekoč osrednja območja višje reprezentativnosti,
danes območja kulturne in naravne dediščine. O kakovostnih in dominantnih spomenikih
na obravnavanem območju priča profana stavbna dediščina s pripadajočimi delno
ohranjenimi parkovnimi ureditvami. Grad Rače (Kranichfeld) je dvorec s štirimi kraki,
obdan s parkovno površino, ki je zaokrožena z vodnim jarkom in priča o bogati plemiški
zgodovini (Register …, 2012). Zaliti glinokopi južno od gradu so bili namenjeni drstenju
krapov (Firbas, 2001). Edinstven primer pozidave je koncentrična razporeditev parcel okoli
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skupnega ribnika v Hotinji vasi (Ottendorf) z značilno zeleno konturo vrtov. Na zahodni
strani ribnika je parkovna zasnova oblikovana v obliki črke X.

Slika 40: Graščina Pragersko je prav tako izkoriščala vodni vir, do katerega je vodila pot ob drevesih (kart.
podl.: Franciscejski kataster, 2012). Zanimiv je vzorec zarobljenja njivskih površin s tratno rušo, predvsem
zaradi mokrotnih tal.

Manjši kompleks z delno ohranjeno parkovno površino tvori graščino Pragersko. Na
območju je tudi dobro ohranjen kamniti vodnjak (Register …, 2012). Odmaknjenost
graščine od naselja Pragersko je posledica ločenega razvoja. Naselje se je razvilo ob
železniški progi na takratnih mokrotnih tleh vzhodno od graščine. Tako pri gradu Rače
kakor tudi pri graščini Pragersko so vidne strukturne povezave do ribnikov (npr. drevored).

Slika 41 (leva): Nekdanji železniški tir Pragersko–Medvedce in žičnica do Majšperka (Železnica …, 2009)
Slika 42 (desna): Ozelenjen nasip nekdanje železniške proge Pragersko–Medvedce (mar., 2012)
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Izjemen ostanek, ki je razviden iz arhivske karte iz leta 1937, je železniški tir Pragersko–
Medvedce (Slika 41 in 42), ki je ostanek nekdanje povezave naselja Pragersko z
industrijskim obratom na Bregu (Majšperk). Danes je ohranjen le fragment nekdanje
železniške trase, viden kot ozelenjen nasip sredi polj. Del ohranjene železniške trase bi
lahko predstavljal pomemben del kulturne dediščine, ki pa ga trenutno v Registru
nepremične kulturne dediščine še ni.

Slika 43: Raba prostora na območju 'Novi Maribor' (kart.podl.: RABA, 2010)

Številni pretekli posegi (predvsem agrotehnični ukrepi) so preoblikovali razmerja v
prostoru, ki odstopajo od tradicionalnih oblik poljedelske organizacije naselij. S pomočjo
primerjave posameznih namenskih rab je analizirano njihovo odstopanje oziroma
sprememba od leta 18258. Karte so abstrahirane sheme, posplošeni vzorci ki nam
8

Glej Prilogi A in B.
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omogočajo lažje razumevanje obravnavanega prostora, predvsem zaradi razsežnosti
območja (smeri v prostoru, zrnatost vzorca ipd.). Spremenjeni krajinski vzorci
obravnavanega območja so izhodišče za razumevanje, nadaljevanje ali obnovo nekdanjih
kakovostnih struktur v prostoru. Posamezna razmerja dveh namenskih rab so opredeljena
glede na njuno soodvisnost in hkrati kot del celotne zgradbe prostora9.

Slika 44: Spremenjen poselitveni vzorec (kart. podl.: RABA, 2010)

Poselitveni vzorec se ne prilagaja vodnim površinam in rekam, kakor na posameznih
območjih, kjer še lahko sledimo ohranjenemu tradicionalni poselitveni strukturi [0].
Razmerje poselitvenega vzorca ter vodnih ploskev in vodotokov je spremenjeno. Smotrno
urejene trakaste parcelacije vzdolž prometnic se danes združujejo v dolgo obcestno vas [1].
Na določenih mestih tvorijo razpršeno gradnjo. Ponekod je obcestno vas zamenjal sodoben
monoton in zaključen raster enodružinskih hiš [2]. Trikotni poselitveni vzorec lahko
razumemo kot odziv na stičišča prometnih povezav [3]. Poselitveni vzorec vseh naselij na
obravnavanem območju se širi vzdolž glavnih prometnic in s tem slabi funkcionalnost in
racionalnost prostora. Vodne površine so različnih oblik in večinoma zavzemajo lego zunaj
pozidanih območij. Pozidano tkivo in območja vodnih površin niso v nobeni strukturni
navezavi. Podrobnejše analize so v poglavju Odnos grajenega tkiva do vodnih teles
(Poglavje 3.2.5).

9

Glej krajinski urbanizem na strani 20.
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Slika 45: Spremenjena njivska parcelacija in gozdne zaplate(kart. podl.: RABA, 2010)

Berljiva mreža njivske parcelacije na jugu se sklada z ostrim robom gozdnih zaplat, kjer na
severu primanjkuje prepoznavnih oblik (Slika 37 in 39). Gozdne površine se pojavljajo kot
ploskve s pravilnim, geometrijsko oblikovanim (gozdnih) robom, skladnim z
razporeditvijo njiv [0]. Razvejan sistem vodnih kanalov[2] in fragmenti gozdnih zaplat so
ostanek preteklih melioracij, kar je značilno predvsem za južni del obravnavanega
območja. Na severnem delu ne zasledimo razpoznavnih njivskih struktur niti gozdnih
zaplat [2], kar je posledica goste prepredenosti prometnih koridorjev. Širša struktura
njivske mreže ni povsem ortogonalna, ampak se razteza v obliki pahljače.

Slika 46: Spremenjeni oblika travnikov in sadovnjakov (kart. podl.: RABA, 2010)

Trajni travniki (travinje) nakazujejo mokrotnost tal oziroma bližino voda. Drobno členjen
vzorec travnikov in travniškega sadovnjaka je ohranjen na vzhodnem delu osrednje gozdne
zaplate, ki se je oklepa v obliki krivulje (Slika 37). Nejasen vzorec travnikov in
sadovnjakov je okrog naselij [1]. Ostra prekinjenost mokrotnih tal na zahodni strani
železniške trase je posledica zadržane vode iz smeri Pohorja [2]. Posebej izstopata kontura
vodnega zadrževalnika Požeg [3] in Medvedce ter močan rob vzletno-pristajalne steze
Letališča Edvarda Rusjana Maribor na severu [4]. Menjavanje gozdnih in travnatih površin
je značilen vzorec južno od zadrževalnika Požeg in Medvedce.
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3.2 OBMOČJA RAZVREDNOTENE KRAJINE
Vzroke za današnje stanje razvrednotene krajine na Dravskem polju moramo iskati pred
desetletji oziroma stoletji. Obseg in številčnost, razmestitev, ekonomičnost in upravičenost
posegov v prostor izkoriščanja regionalnih virov niso bili dovolj nadzorovani ne na državni
ne na občinski ravni. Raznovrstne škode, ki je nastajala pri čezmernem izkoriščanju
mineralnih surovin, v preteklosti niso raziskali, še manj pa je z učinkovitimi ukrepi
zmanjševali ali odstranjevali. Nastale neuporabne površine na Dravskem polju kljub
relativno velikim in številnim posegom v fizični prostor ne dobijo dovolj pozornosti.
Poleg estetskega (fizične degradacije) zmanjšanja vrednosti okolja Gazvoda (2010) dodaja
poslabšanje bivanjske kakovosti okolja, konfliktnost z drugimi rabami, degradacijo
biotopov in podtalnice. Trajno delovanje negativnih naravnih in antropogenih vplivov ruši
ekološko, gospodarsko in kulturno ravnovesje v ožjem in širšem prostoru. Ogrin (1997:
278) pojem razvrednotene krajine označuje kot stanje krajine, ki je praviloma posledica
določenega prostorskega posega in pomeni odklon od prejšnjega, običajno vrednejšega,
včasih pa tudi od želenega stanja. Pri tem lahko gre za odstopanje od naravne prvobitnosti,
včasih pa tudi za zmanjšanje kulturne vrednosti okolja.
V diplomskem delu zaradi različnega časovnega razpona nastanka območij razvrednotenj
opredelitev ni enotna. Območje razvrednotene krajine, kakor navaja Gazvoda (2010), ni
najustreznejše, saj gre prej za degradirana območja, se pravi območja z zmanjšano
vrednostjo in ne z odvzeto. Natančno opredelitev podamo v zadnjem poglavju Rezultati
analiz – Opredelitev stopnje degradacije (Poglavje 3.3).
3.2.1 Nastanek in trenutna namembnost vodnih teles
Reka Drava je v pliocenu in kvartarju v udornini Dravskega polja začela akumulirati
fluvioglacialni material. Na prehodu iz Dravske doline na Dravsko polje je ustvarila
ogromen vršaj z več kot 30 metri debelimi plasti proda in peska, kjer so se razvila najboljša
kmetijska zemljišča. V geomorfološkem smislu lahko Dravsko polje razdelimo na štiri
večje reliefne enote: osrednji del Dravskega polja s fluvioglacialnimi nanosi, »izgonska
pokrajina«, čretna pokrajina in aluvialna ravnina ob Dravi (Žiberna, 2002).
Izgonska pokrajina je del Dravskega polja, ki leži med Pekrami in Spodnjo Polskavo ter
med vznožjem Pohorja in črto Betnava–Rogoza–Brezula–Podova (Žiberna, 2002). Ta 18
kilometrov in od tri do šest kilometrov širok pas ob vznožju Pohorja je edinstven pojav ne
le na Dravskem polju, ampak tudi v Sloveniji. Izjemen reliefni pojav je hkrati privlačen za
poselitev. Pohorski potoki so prinašali finejši material in ga odlagali na prehodu v ravnino.
Struge potokov so se zaradi premajhnega strmca na lastnih sedimentih dvigale nad okolico.
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Razvoj območij razvrednotenj je nastal v različnih časovnih obdobjih in je hkrati izhodišče
za trenutno rabo prostora. Večina potokov na prehodu na osrednji prodnati del ponikne, kar
predstavlja glavni sestavni del vodne bilance podtalnice Dravskega polja. Dvignjene struge
potokov nad pokrajino so skupaj s številnimi jarki uporabljali za odvajanje preobilne
pohorske vode v dežnem času in za namakanje v sušnem času. Izgonski potoki so čez prod
nanesli debele sloje gline, ilovice in peska, na katere se je naslonila cela vrsta lokalnih
opekarn in poljskih peči od Maribora do Polskave. Med njimi sta bili dve večji v Račah in
ena na Pragerskem (Perko, 1998).
Obseg in številčnost območij razvrednotenj na obravnavanem območju opredeljuje stik
treh geomorfoloških enot, kjer so zaradi ugodnih naravnih pogojev nastali številni
površinski kopi gline in gramoza. Nastanek vodnih zajetij je stranski produkt, saj so pri
izsušitvi mokrotnih tal oziroma naplavin s Pohorja odvečno vodo akumulirali in s tem
pridobili nova kmetijska zemljišča. Firbas (2001) jih opredeljuje kot »bagerska jezera«
(glinokopi, peskokopi, gramoznice) in »kmetijska jezera« (vodna zajetja na vodotokih). Na
severnem delu se »izgonska pokrajina« stika z osrednjim prodnatim delom, južni del pa
spada v nekoč mokrotno območje, imenovano Čreti.

Slika 47: Območje obdelave 'Novi Maribor' leži na prehodnem območje treh reliefnih enot dravske ravnine
(kart. podl.: DMR, 2010; RABA, 2010). Na severu so območja gramoznic, na osrednjem in južnem delu so
območja glinokopov in vodnih zajetij.

Na obravnavanem območju 'Novi Maribor' je na razdalji 20 kilometrov 12 območij
(nekdanjega) izkoriščanja mineralnih surovin in dve zajetji vodotokov. Številčnost in
obseg površinskih kopov nista naključni. Nekdanja rudarska mesta opredeljuje skupen
zgodovinski in strukturni razvoj, ki je posledica:
 stika treh geomorfoloških enot in
 ugodne tranzitne lege, zaradi česar se je razvijala industrija oziroma naselja.
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S prekrivanjem arhivskih kart z današnjih stanjem rabe prostora10 lahko opazujemo
spreminjanje in nastanek razvrednotene krajine v obdobju 200 let. Območja smo razdelili v
tri skupine glede na starost in ohranitev posameznih območij vodnih teles.

Slika 48: Razvoj razvrednotene krajine – izvor nastanka obstoječih in izginulih vodnih površin11 (kart. podl.:
RABA; Kataster stavb, 2012)

10

Uporabljeni podatki: Franciscejski kataster, 2012; Arhivske pregledne karte iz let 1937 in 1975, 2012; RABA, 2010).

11

Pregled različnih pisnih virov je pokazal številne neenakosti v poimenovanju posameznih vodnih teles, zato so možne

nepravilnosti.
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Izginule vodne površine opažamo na območju naselja Rače, kjer danes njihovega obstoja
oziroma degradacije v prostoru ne zaznamo več. »Ziegel Teich« oziroma glinokopno
jezero je danes njivska površina, ki tvori zeleno cezuro znotraj naselja. Manjši (divji)
Mešlov ribnik na vzhodnem delu je prav tako zasut in saniran v poljedelsko površino.
Območja izkoriščanja mineralnih surovin starejšega datuma so doživela dve obliki razvoja:
 spremembo v poljedelske površine oziroma rekultivacijo (izginule) ter
 območja varovane krajine (obstoječe oziroma nove).
Južno od naselja Rače v gozdni zaplati so najstarejše še ohranjene vodne površine. Danes
zarasla območja predstavljajo del evropskega ekološkega omrežja (Natura 2000) in so
pomemben del naravne in kulturne dediščine. Izredna ekološka vrednost vodnih in
obvodnih habitatov s površino 459 hektarjev je od leta 1992 pod zavarovanim območjem
Krajinski park Rački ribniki - Požeg (Ohranjanje …, 2012). Na mokrotni in glineni osnovi
so nekdanje kotanje glinokopov napolnili izgonski potoki in deloma padavinska voda.
Nastali so zahodni del današnjih račkih ribnikov, Turnovi ribniki, ribniki ob Grajevniku,
manjša zajezitev na severu današnje akumulacije Požeg in dva manjša ribnika v naselju
Rače. Po zajezitvi so bili ribniki namenjeni intenzivnemu ribogojstvu krapov od drstitve do
vzreje že od leta 1870, ko so bili v lasti račkih ribnikov (Firbas, 2001). Edinstven primer
naravne in kulturne dediščine, ki je hkrati vpet v vaško podobo oziroma strukturo
poselitve, predstavlja osrednji ribnik v Hotinjski vasi12.
Danes najstarejša območja izkopa mineralnih surovin težje opredelimo kot območja
razvrednotene krajine. Kljub temu jih enakovredno analiziramo z ostalimi območji
razvrednotenj. Analiziramo njihovo stanje oziroma morebitne strukturne oziroma
programske pomanjkljivosti. Stanje vodnih teles in splošno vizualno stanje v krajinskem
parku in ostalih območji zavarovane narave opredelimo kot referenčno stanje. Največja
gozdna zaplata južno od naselja Rače je območje krajinskega parka Rački ribniki – Požeg.
Danes se tam nahajajo najstarejše še obstoječe vodne površine. Zaščitni vegetacijski pas je
eden izmed dejavnikov ohranitve dobrega stanja vodnih površin. Hkrati pa vegetacijsko
ozadje nosi pomembno percepcijsko (privlačno) vlogo, saj zabriše videz nekdanje
'poškodbe' v krajini. Več o tej temi se nahaja v poglavju Zavarovana območja narave
(Poglavje 3.2.6).
Največji obseg površinskih kopov oziroma nastanek vodnih površin je nastal v 20. stoletju.
Glede na kratek časovni horizont jih opredelimo kot nove. Sem spadajo območja:
 intenzivnega izkopa gline in gramoza ter
 zajezitve vodotokov oziroma akumulacij.
Začetki izkopa v opekarnah Pragersko in Rače segajo v obdobje na prelomu med 19. in 20.
stoletjem (Firbas, 2001). Obe opekarni ležita ob železniški progi. Neposredno ob nekdanjih
12

Glej izsek franciscejskega katastra iz leta 1825 za naselji Rače in Hotinja vas na slikah 38, 39 in 40 na straneh 32 in 33.
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objektih opekarn so nastala območja številnih glinokopnih jezer. V Račah, vzhodno od
opekarne, je tudi predhodno opisano, danes rekultivirano območje »Ziegel Teich«.
V naselju Rače danes še obstoječa vodna telesa – skupina framskih in račkih ribnikov –
ležijo na zahodnem delu nekdanje opekarne. Območje framskih in račkih ribnikov leži za
nizom enodružinskih hiš ob glavni lokalni cesti Rače–Fram. Območje je hkrati v
neposredni bližini avtocestnega izvoza na magistralno cesto A1. Ribniki so deloma
pretočni, kar za vzgojo rib izkorišča lokalna ribiška družina Fram.
Na območju naselja Pragersko so se opekarna in območja površinskih kopov gline razvila
na vzhodni strani železnice. Severne in vzhodne brežine desnega glinokopnega jezera
Pragersko - Gaj so utrjene in vključene v učno pot, ki vključuje posamezne umetno
ustvarjene rastlinske habitate. Ti so od preostale vodne površine ločeni s pregrado. Levi del
osrednjih ribnikov meji na industrijsko cono in ni saniran. Na jugu, ob glavni prometnici,
so območja spontano urejenih vrtičkov, ki zastirajo pogled na vodne površine.
Sčasoma izkoriščena osrednja lega je na Pragerskem zahtevala novo površino, ki je nastala
na jugu naselja. Nastala so številna manjša vodna polja, ki so v diplomskem delu
poimenovana kot skupina glinokopnih jezer Pragersko - Gaj. Na zgornji, starejši strani, je
brežine zarasla drevnina in danes to območje predstavlja območje varovane krajine tudi na
evropski ravni. Oskrbuje ga ribiška družina Pragersko, ki ima tam tudi svoje prostore. Na
spodnjem, mlajšem delu sanacija površinskih kopov poteka kot nadzorovano zasipavanje z
odpadki (Regijski center za ravnanje z odpadki štajerske regije).
Raven teren na Dravskem polju predstavlja ugodne pogoje tako za poselitev kakor tudi za
poljedelstvo. Z obširnimi agromelioracijskimi deli so mokrotna tla na južni polovici
'Novega Maribora' (čretna pokrajina) izsušili in pridobili nova kmetijska zemljišča. Po
navedbah Melika (1957) je jugozahodni del Dravskega polja (jug območja obdelave) poleg
Ljubljanskega barja predstavljal eno naših najbolj močvirnih območij (Žiberna, 2002).
Zaradi močvirne zemlje sta bila v preteklosti južni in zahodni del Dravskega polja
primernejša za živinorejo, severni in vzhodni, ki sta prodnata, pa za poljedelstvo. Območje
južno od naselja Pragersko je bilo skoraj vse leto poplavljeno, ob nekdanji železniški progi
Pragersko–Medvedce pa so domačini vlažne travnike lahko izkoriščali le nekaj mesecev na
leto. Jelševje in gozdove so posekali, tako da je pokrajina od Pragerskega do gričevnatega
Dravinjskega povsem odprta (Perko, 1998). Odvečno vodo, ki so jo prinašali pohorski
potoki, so akumulirali oziroma zajezili posamezne uravnane vodotoke. Nastali stranski
produkt melioracij predstavlja danes največji vodni površini na območju obdelave –
akumulaciji Požeg in Medvedce. Gradbeni objekt oziroma pregrada akumulacije
Medvedce se dviga med njivskimi površinami južno od naselja Pragersko. Akumulacija
Požeg se nahaja na spodnjem robu osrednje gozdne zaplate (KP Rački ribniki - Požeg).
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Zadrževalnik je nastal z zajezitvijo Framskega potoka in potoka Brezovec ter več manjših
potokov, katerih imena niso navedena.
Sočasno z razvojem kmetijstva se je razvijala tudi gospodarska dejavnost, ki je povečala
potrebo po osnovnem gradbenem materialu, gramozu. Gramoz je bil v zadnjih desetletjih
namenjen predvsem za gradnjo avtocestnega omrežja (avtocestni križ). Severozahodni del
območja obdelave postopoma prehaja iz glinenega na osrednji prodnati del Dravskega
polja, kjer opazimo štiri območja izkoriščanja gramoza.
Deloma sanirane brežine gramoznice Hoče in gramoznice Hoče II desno od avtoceste A1
(Šentilj–Srmin) je zalila talna voda, ki se polni iz pohorskih potokov. V gramoznici Hoče
in Hoče II poteka intenzivna eksploatacija gramoza. Na območju pridobivalne površine
gramoznice Hoče (severna gramoznica) je na južnem robu vodne površine območje
separacije s potrebnimi rudarski objekti. Na severnem robu vodne površine je v neposredni
bližini stanovanjskega naselja asfaltna baza. Stanovanjsko naselje se je zaradi goste
razrezanosti s prometnicami razvijalo ločeno od matičnega naselja, Spodnjih Hoč.
Območje gramoznice tako predstavlja najprimernejšo strukturno širitev naselja oziroma
navezavo na okoliško krajino. Na zahodnem območju gramoznice Hoče je (divje)
odlagališče asfaltnih ostankov in deponija jalovine, verjetno nastala kot odpadni material
pri gradnji avtoceste. V južni hoški gramoznici (Hoče II) potekajo sprotna sanacijska dela,
kjer bo po končani eksploataciji kotanja namenjena izgradnji ponikovalnika. V
ponikovalnik oziroma akumulacijo bo speljan tudi Polanski potok, ki trenutno ločuje hoški
gramoznici. Hoški gramoznici ležita ob letališki cesti, ki vodi do Letališča Edvarda
Rusjana Maribor in je dostopno tudi z avtoceste.
Naslednje območje dveh manjših zalitih gramoznic je na južnem robu odseka avtoceste A4
(Slivnica–Draženci) ob naselju Hotinjska Agrarna. Ribnika sta deloma pretočna, saj ju
polni Rački potok. Območje dveh ribnikov ob Hotinjski Agrarni je prav tako tik ob
avtocesti in je hkrati del manjše poselitvene strukture brez izrazitega vaškega jedra. Rob
vodnih površin predstavlja posamezna odrasla drevnina, ki se neposredno stika z njivskimi
površinami. Ob jezeru se zbirajo predvsem lokalni ribiči.
Zadnja gramoznica leži na skrajnem vzhodnem delu naselja Rače, prav tako ob trasi
avtoceste Slivnica–Draženci. Gramoznica Rače je edini suhi kop na območju obdelave.
Leži ob cestni povezavi Rače–Dravski Dvor, ki vodi tudi do izvoza avtoceste Slivnica–
Draženci.
Lega in obseg dnevnih kopov neposredno ob trasi avtoceste je posledica nizke cene
gramoza in visoke cene goriva. Neizvedena dokončna tehnična sanacija okolja (naklon
brežin 1 : 1) oziroma odpravljanje posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, je
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posledica nestabilnega stanja v gradbeništvu in ostre zakonodaje, ki še dodatno otežuje
položaj nosilcev rudarske pravice. Trenutno slabo stanje na tržišču se kaže v 'prehitro'
zapuščenih gramoznicah. Posledica tega so tudi nedokončana sanacijska dela (Železnikar,
2012).
Na območju obdelave so posamezni manjši (divji) površinski kopi, ki v diplomskem delu
niso zajeti. Sanirani so kot manjša športna igrišča (npr. igrišče za mali nogomet in
košarko), območja razpršene gradnje, območja kmetijskih farm in industrijskih objektov.
Vsa območja so nestrokovno umeščena v prostor.
Na podlagi terenskih ogledov (Priloga C) je bilo ugotovljenih šest najpogosteje izraženih
prostorskih konfliktov:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Nenadzorovano zbiranje ljudi na območjih degradacije reliefa in
vegetacije (lovljenje rib, kopanje na lastno odgovornost, vožnja z motorji,
ipd.) na fizično nestabilnih tleh oziroma nesaniranih brežinah poveča
možnost zdrsa.
Divja odlagališča odpadkov. Vizualna degradacija reliefa in vegetacije se
pogosto sklada z območji divjih odlagališč. Najpogosteje gre za različne
komunalne in gradbene odpadke, zastarele in zapuščene kmetijske stroje.
Neprehodnost. Nesklenjene poti oziroma slepe ulice med stanovanjskimi
območji in med območji vodnih teles povečujejo razdalje med posameznimi
območji. Želena prehodnost se po večini sklada z območji degradiranega
reliefa in vegetacije.
Moteč motoriziran promet na območju zavarovane krajine. Na območju
KP Rački ribniki – Požeg je na najbolj kvalitetni lokaciji ob vodnih
površinah Račkih ribnikov dovoljen osebni in tudi traktorski promet.
Omenjena povezava je bližnjica med sosednjimi naselji ob parku. Vožnja po
delu nasipa zadrževalnika Medvedce je prav tako prevozna za traktorska in
osebna vozila, pri čemer gre za območje visoke biološke pestrosti rastlinskih
in živalskih vrst.
Prisvojitev območja. Najpogosteje so zalite kotanje površinskih kopov v
začasno upravljanja prevzele lokalne ribiške družine in koncesionarji za
intenzivno ribogojstvo. Oboji izkoriščajo vodni potencial za vzrejo rib, pri
čemer koncesionarji z nezakonitimi opozorili prepovedujejo zadrževanje v
in ob vodnih površinah.
Konfliktnost z drugimi rabami. Koncentracija nezdružljivih rab na
območju površinskih kopov južno od naselja Pragersko. V sosednji legi so
deponija komunalnih odpadkov, strelišče in območja zavarovane narave
(Natura 2000). Zmanjšana je tudi vrednost prostora zaradi vizualnih in
predvsem čutnih kakovosti okolja (smrad, hrup, prah ipd.).
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Slika 49: Karta prostorskih problemov (kart. podl.: RABA, 2010)
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3.2.2 Lega razvrednotene krajine glede na naselje
Na podlagi ugotovljenih prostorskih konfliktov trenutne prostorske namembnosti so
posamezna območja razvrednotene krajine13 razmeščene glede na lego na naselje. S to
analizo preverjamo stopnjo fizičnega pritiska s strani obiskovalcev. Spontane ureditve na
razvrednotenih območjih so odraz novih družbenih potreb po drugačnem načinu
preživljanju časa ob in v vodnih površinah.
Največ prostorskih konfliktov se pojavlja na območjih razvrednotene krajine ob naselju.
Nato jim sledijo območja zunaj in šele nato območja v naselju, saj so ta že v celoti oziroma
deloma sanirana.
1. Območja razvrednotene krajine ob naselju predstavljajo značilna območja »vmes«
med poselitvenim območjem in nastalimi novimi vodnimi površinami. Kljub
neposredni bližini stanovanjskih območij ni jasnih strukturnih in programskih
povezav.
2. Območja razvrednotene krajine zunaj naselja predstavljajo območja zajezitve
vodotoka, ki so vezana na njivske površine in zalite kotanje kopov gline v območju
varovane krajine. To so območja brez večjih povezav z naseljem, ki so zanimiva
predvsem za posamezne interesne skupine, bodisi ljubiteljsko (amaterski ribolov,
slikarstvo, opazovanje in fotografiranje ptic itd.) ali iz gospodarskih razlogov
(ribogojstvo).
3. Osrednja lega (v naselju) razvrednotene krajine pripomore k večji težnji po njenem
preoblikovanju oziroma sanaciji.

13

Okvirne meje razvrednotenih območij so določene glede na njihovo vplivno območje, kamor so zajete tudi
gozdne površine.
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1.1 in 2.1

1.2

Slika 50 (leva): Gramoznico Hoče deli most avtoceste A1 (Šentilj–Srmin) (Razcep …, 2012).
Slika 51 (desna): Tanek vegetacijski rob ribnikov ob Hotinjski Agrarni tik ob trasi avtoceste A4 (Slivnica–
Draženci) (Bohak, 2012)

1.3

1.4

Slika 52 (leva): Površinski kop gramoza v Račah leži na robu naselja, obkrožen z njivskimi površinami
(Bohak, 2012).
Slika 53 (desna): Framski in rački ribniki so vpeti med zemljišče skladišča naftnih derivatov Petrol in
mrežno parcelacijo enodružinskih hiš (Firbas, 2001).

1.5

3.3

Slika 54 (leva): Rački ribniki na severu krajinskega parka ležijo na stiku gozdnih površin in členjene
površine travnikov in njiv (Firbas, 2001).
Slika 55 (desna): Številna glinokopna jezera Pragersko - Gaj opredeljujejo krajinsko podobo naselij
(Firbas, 2001).

2.3

2.4

Slika 58: Lega razvrednotene krajine glede na naselje, kjer predstavljajo območja ob naselju največ prostorskih konfliktov (kart.podl.:

Slika 56 (leva): Krakasti pritoki zadrževalnika Požeg na jugu krajinskega parka in ob železniški trasi
(Rački …, 2008)

RABA, 2010). Na desni strani so balonarski posnetki posameznih vodnih teles (npr. 1.1 in 2.1 Gramoznice Hoče).

Slika 57 (desna): Med odprto njivsko krajino leži zadrževalnik Medvedce (Rački …, 2006).
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3.2.3 Spremenjene reliefne oblike
Spreminjanje naravnega reliefa pomeni tudi spreminjanje kulturne reliefne oblike (Marušič
in sod., 2005a). Spremenjene reliefne oblike na območju obdelave poleg novonastalih
reliefnih razmer prinašajo tudi novo doživljanje prostora. Vsaka reliefna razgibanost terena
na ravnem Dravskem polju deluje drugače in predvsem privlačno (spontane ureditve). Na
karto reliefne razgibanosti (DMR) so dodane najpomembnejše zaznave oziroma krajinske
oblike prostora 'Novi Maribor'14. Tukaj so mišljeni predvsem različni tipi pogledov, čutne
zaznave (hrup, tišina, ptičje žvrgolenje itd.) in kakovostni ambienti. Pod pojmom
kakovostni ambienti so mišljeni prostori, ki kljub preoblikovanosti oziroma degradaciji
reliefa zaradi gostega vegetacijskega ozadja onemogočajo širne poglede in ustvarjajo
zaključene odprte prostore v sicer širni dravski ravnini.
Preoblikovane reliefne oblike so predvsem na območju zadrževalnikov in gramoznic. Pri
zadrževalnikih so to dvignjena območja, pri gramoznicah pa govorimo o depresijah.
Kotanje gramoznic so v splošnem večje in globlje od kotanj glinokopa. Večja višinska
razlika (do 25 metrov) in razsežnost gramoznic sta ključna dejavnika, ki povečata stopnjo
degradacije med območjem glinokopov in gramoznic. Višinska razlika pri kopih gline na
obravnavanem območju znaša manj kot en meter in glinokopov zato posebej ne
izpostavljamo.
 Gramoznice
Razgiban teren zgornje hoške gramoznice ne deluje tako odklonilno kot geometrijsko
zaključena oblika vodnega bazena s strmimi brežinami spodnje gramoznice (Hoče II). Na
območju zgornje hoške gramoznice dominantno vlogo v prostoru predstavlja most
avtoceste, ki členi kotanjo gramoznice in s prometnim hrupom še dodatno vleče pozornost
nase. Pogledi so kratki in z višje ležečega obrobja usmerjeni na vodno gladino.
Suhi kop gramoza v Račah je podolgovate oblike. Na vzhodnem delu je najgloblji opazen
po strnjenih reliefnih plastnicah. Postopno nižanje reliefa iz smeri cestnega dostopa je
značilno za vse površinske kope v času izkopa. Kljub neposredni bližini avtoceste
vegetacijska pregrada na vzhodnem robu prepreči širjenje prometnega hrupa do območja
gramoznice. Območje je pregledno in zaradi pomanjkanja vegetacije in vodnih površin
deluje večje in bolj razvrednoteno kakor podobno veliko območje gramoznic v Hočah.
Na območju hoških gramoznic in gramoznice v Račah je zaradi velikih višinskih razlik in
razsežnosti kopa izpostavljena introvertiranost, lastnosti katere sta:
 preglednost (občutek varnosti),
 zmanjšana vetrovnost in hkrati višje temperature od stanja v okolici.
14

Glej sliki 59 in 60 na strani 49.
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Na območju ovodenelih kopov ob Hotinjski Agrarni je slišati hrup bližnje avtoceste.
Pogledi so usmerjeni v tanek vegetacijski rob ob vodnih površinah, kjer je moteč predvsem
ozek prehod med robom vodnih teles in njivskimi površinami.
 Zadrževalnika
Pregrada na jugozahodnem delu zadrževalnika v Požegu se prilagaja železniški trasi, ki
poteka po sredini krajinskega parka. Vodni pritoki so vidni kot trije kraki, ki se prilagajajo
valoviti morfologiji terena, posledici oziroma ostanku izgonov. Na vrhu šestmetrskega
nasipa se nam odpre širen pogled na vodno ploskev. Območje je drugačno od okoliških
območij predvsem zaradi specifičnosti razmerja med morfologijo terena, vodno ploskvijo
in obdajajočo gozdno maso. Menjavanje gozdnih in travnih trakastih površin daje zanimiv
vzorec, ki je opazen tudi na jugu zadrževalnika v Medvedcah.
Območje zadrževalnika Medvedce se v višini dveh metrov dviga nad okoliško poljedelsko
krajino, kjer se na južnem delu deloma prilagaja morfologiji gričevja. Pogledi z nasipa
zadrževalnika so zaradi okoliškega uravnanega sveta in pomanjkanja bogatega
vegetacijskega zaledja izredno pregledni. Odpirajo se različni pogledi na robna hribovja,
kjer Pohorje nastopa v dominantni vlogi. Slikovita panorama, idiličnost jezera in ptice
privabljajo številne obiskovalce, med katerimi so tudi slikarji.
 Glinokopi
Na zahodnem delu naselja Rače je območje framskih in račkih ribnikov. Neprekinjen niz
pozidave ob robu območja vodnih teles zmehča vegetacija, ki ustvari kakovosten ambient.
Kakovostne zaključene elemente, ki so hkrati odmaknjeni od hrupnih prometnic, imamo
predvsem na območju Krajinskega parka Rački ribniki - Požeg. Izrazit osni pogled na
območju račkih ribnikov je usmerjen v stolp račkega gradu, ki je deloma zastrt z
vegetacijo. Preostala območja vodnih površin so sicer kakovostni ambienti, vendar pusti z
vidika posameznih poudarkov (gozdne jase, klopi itd.).
Z vidika odprtega prostora je izjemno zanimivo naselje Pragersko. Vodne površine in
manjše vmesne cezure se od središča vijejo vse do juga naselja. Moteča so posamezna
neprehodna območja spontanih vrtičkov in predvsem neprijetne vonjave regionalnega
komunalnega odlagališča. Neprijetne vonjave hkrati znižajo vrednost sosednjih območij
zavarovane krajine skupine glinokopnih jezer Pragersko - Gaj in območje strelišča na
glinaste golobe Gaj.
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Slika 59: Zaznavna analiza na območjih razvrednotene krajine (kart. podl.: DMR, 2010;
RABA, 2010)
15

Slika 60: Spremenjene reliefne oblike razvrednotene krajine (kart. podl.: DMR, 2010; RABA, 2010). Pri obeh gramoznicah znaša višinska razlika deset metrov15,
pri čemer je pri hoških gramoznicah ta razlika zgolj razlika do vodne gladine.

Slikovno gradivo prikazuje plastnice z ekvidistanco dveh metrov, kjer so sivo obarvane površine vodne ploskve.
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3.2.4 Velikost vodne ploskve in izoblikovanost vodnega roba
Različni tipi vodnih teles (gramoznice, glinokopi in zadrževalniki) so razvrščeni po
velikosti in številčnosti vodnih ploskev glede na lego v in ob naselju ter zunaj njega.
Razlika med jezerom in ribnikom izhaja iz velikosti zemeljske kotanje. Ribnik je manjše
vodno zajetje s pritokom in odtokom, namenjeno predvsem gojenju rib in športnemu
ribolovu (Bufon in sod., 2005). Razlikovanje je večinoma skladno z velikostjo posameznih
vodnih teles, le pri glinokopih na Pragerskem se uporablja beseda jezera, čeprav je to sklop
manjših ribnikov (Vodnik …, 2012).
Izoblikovanost vodnega roba prav tako primerjamo glede na posamezen tip vodnega telesa
in opazujemo morebitne podobnosti oziroma razlike (npr. kompozicija).
Preglednica 2: Velikost vodne ploskve in številčnost posameznega sklopa vodnih ploskev glede na lego v in
ob naselju ter zunaj njega.16

VODNA TELESA V NASELJU

Velikost vodne

VODNA TELESA ZUNAJ

ploskve [ha]

NASELJA

Velikost
vodne ploskve
[ha]

Hotinjski ribnik [1]

0,9

Ribogojnica Požeg [4]

0,6

Mala ribnika Rače [2]

0,9

Ribniki ob Grajevniku [4]

1,6

8,7

Turnovi ribniki [3]

5,5

Glinokopni jezeri Pragersko Gaj [2]

Akumulacijsko jezero Požeg [1]
VODNA TELESA OB NASELJU

Velikost vodne
ploskve [ha]

Ribogojnica Rače [12]

2,4

Framski in rački ribniki[5]

4,4

Ribnika ob Hotinjski Agrarni [2]

6,9

Rački ribniki
Območje glinokopnih jezer
Pragersko - Gaj [11]

Akumulacijsko jezero Medvedce
[1]
Gramoznica Hoče [3]

36,4
90,8
33,8

33,7
34

Največji vodni telesi v naselju sta glinokopni jezeri Pragersko - Gaj, ki predstavljata
dominantno vlogo v odprtem prostoru naselja. Razmerje med grajenim tkivom in
16

V oglatih oklepajih je število vodnih teles, z rjavo so označena območja največje velikosti vodne ploskev glede na lego
v in ob naselju ter zunaj njega (Uporabljeni podatki: RABA, 2010).
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območjem vodnih površin je izenačeno. Mala ribnika Rače in Hotinjski ribnik so si glede
na skupno velikost podobni, čeprav ima Hotinjski ribnik zaradi izključno središčne lege
večji pomen v prostoru.
Območje vodnih teles ob naselju si z minimalno razliko v velikosti delijo rački ribniki in
območje glinokopnih jezer Pragersko - Gaj, ki obsega skupno kar 11 manjših vodnih
ploskev.
Pri vodnih ploskvah zunaj naselja ima največjo vodno površino zadrževalnik v
Medvedcah, ki hkrati predstavlja največjo vodno ploskev izmed vseh obravnavanih.
Akumulacija v Požegu in zaliti kopi gramoznice v Hočah so druga največja vodna površina
zunaj naselja. Obseg vodne površine v Hočah vključuje vse tri vodne površine.
Pri velikosti vodnih ploskev so upoštevani tudi bazeni, namenjeni ribogojstvu. V
ribogojnici v Račah je 12 manjših vodnih površin, ki so po obsegu štirikrat večje od
površin za ribogojstvo v Požegu.
Izoblikovanost vodnega roba delimo glede na najizrazitejšo značilnost vodnih teles:
a) zaobljen rob gramoznic,
b) fragmentiran vzorec glinokopov,
c) pravilnost in funkcionalnost zadrževalnikov.
Način oblikovanja robov pri glinokopih in gramoznicah se razlikuje predvsem zaradi
različne granulacije materiala. Pri glinokopih način izkopavanja poteka v plasteh, skoraj v
navpični smeri, zato je končni videz robov oziroma brežin skoraj pravokoten. Pri
gramoznicah se predvsem zaradi sipke značilnosti gramoza izoblikujejo položnejše
brežine. Granulacija materiala je pomembna tudi pri hitrosti zarasti brežin. Brežine
glinokopov se zarastejo hitreje kot brežine gramoznic, kar odločilno vpliva na njihovo
vključevanje v okoliški prostor.
Ob primerjavi hoških gramoznic z gramoznicama v Hotinjski Agrarni gre za podobne
zaobljene robove, kjer je vidno tudi prilagajanje parcelnim mejam oziroma prometnim
komunikacijam. Vidne so tudi poteze neurejenih oziroma nesklenjenih vodotokov. Pri
hoški gramoznici se vodotok prilagaja avtocestnemu razcepu, s čimer je bila spremenjena
njegova naravna pot oziroma struga. Rob vodne površine zgornje hoške gramoznice je bolj
razgiban in členjen. Pri gramoznicah ob Hotinjski Agrarni se vodotok steka v desno zalito
gramoznico in gre za manjši kop gramoza.
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Slika 61: Organski rob gramoznic (kart. podl.: RABA, 2010)

Zalite kotanje glinokopov so po večini manjše in bolj členjene od ovodenelih kopov
gramoza. Hkrati je bolj členjen in organski tudi rob brežin, pri čemer s svojo obliko
izstopajo skupina glinokopnih jezer Pragersko - Gaj in rački ribniki.

Slika 62: Fragmentiran vzorec glinokopov (kart. podl.: RABA, 2010)

Simetrično oblikovanost račkih ribnikov odlikujejo velike in učinkovite ravne,
geometrijske linije ter široko in simetrično oblikovane površine z umetnimi parkovnimi
jezeri. Zgornji zaključek račkih ribnikov predstavljajo členjeni bazeni za potrebe
ribogojstva. Območje račkih ribnikov je izgubilo podobo nekdanjih mestnih parkovnih
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površin z osrednjim sprehajališčem, usmerjenim proti naselju. Kakor navaja Firbas (2001),
je največ mestnih parkov z vodnimi površinami nastalo konec 19. stoletja, saj je takrat
začelo prevladovati prepričanje, da mora mesto meščanom omogočiti tudi priljubljene in
zdravju koristne športe, pozimi drsanje in poleti veslanje, vodne površine pa lahko služijo
tudi kot rezervoar vode v primeru požarov.
Vodna telesa v krajinskem parku (rački ribniki, Turnovi ribniki in ribniki ob Grajevniku)
imajo značilno pojavnost, in sicer tvorijo skupino treh vodnih teles. Usmerjenost Turnovih
ribnikov in skupine framskih in račkih ribnikov je izključno vzhod-zahod, kar pomeni, da
so osončeni izključno severni robovi brežin.
Fragmentiranost glinokopnih jezer Pragersko - Gaj je predvsem posledica izkopa gline do
roba parcelnih meja. Današnji tanki prehodi med posameznimi vodnimi ploskvami so
hkrati meje zemljišč. Sklop 11 manjših vodnih ploskev tvori kakovostno kompozicijo
vodnih ploskev. Zmehčane robove zaradi drevnine je mogoče opaziti na zgornjem,
osrednjem delu, ki hkrati izstopa iz vzorca preostalih ravnih oziroma nesaniranih brežin.
Osrednji glinokopni jezeri Pragersko - Gaj imata različno izoblikovanost vodnega roba
oziroma vodne ploskve. Vzhodna vodna ploskev je širša in krajša, zahodna je daljša in
ožja. Vmesni kopni del tvorita značilna polotoka z ožino, kjer se skoraj stakneta.

Slika 63: Pravilnost in funkcionalnost zadrževalnikov (kart. podl.: RABA, 2010)

Pravilnost in funkcionalnost zadrževalnikov je posledica njihove gospodarske rabe za
izkoriščanje vodnih virov. Na vzhodni oziroma nižji strani je utrjen nasip (pregrada). Pri
zadrževalniku v Medvedcah je zaradi manjših višinskih razlik zajezena večja površina in v
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celoti omejena z nasipom. Zadrževalniki so pretočna jezera. Pri akumulaciji v Medvedcah
poteka glavni pretočni tok po severni strani jezera in se v zgornjem desnem kotu pretaka
naprej. Na južnem delu je rob bolj organski, kar nakazuje akumuliran material oziroma
zarast vegetacije. Preostale vidne poteze namakalne mreže niso uporabne oziroma
povezane z zadrževalnikom.
Pri zadrževalniku Požeg poteka glavni pretočni tok po spodnji južni strani jezera, kjer se
voda tudi izteka iz zadrževalnika. Na iztoku je ribogojnica Požeg. Severna kraka se
zarežeta v gozdno površino. Tam ni vidnih pritokov, saj gre za prilaganje okoliški
morfologiji terena.
3.2.5 Odnos grajenega tkiva do vodnih teles
Odnos grajenega tkiva do vodnih teles je analiziran na območjih, kjer poselitev sega
neposredno do vodnih površin. Iz primerjave sta tako izvzeti območji vodnih teles v
Krajinskem parku Rački ribniki - Požeg in zadrževalnik v Medvedcah.
Stavbno tipologijo in morfologijo objektov povežemo z njihovo namensko rabo prostora.
Območja proizvodnih in industrijskih dejavnosti so večjih in podolgovatih oblik. Objekti
centralnih dejavnosti (šole, vrtci, gradovi itd.) so prepoznavni po njihovi členjeni zasnovi.
Večstanovanjska gradnja (P + 3) ima kvadraten tloris. Točkovna pozidava enodružinskih
hiš (P + 1) je prepoznana po zaključenem vzorcu mreže. Kmetije in enodružinske hiše
ohranjajo prečno lego glede na cesto.
Razvoj nekdanjih rudarskih naselij je pogojen z lego ob železniški progi. Podoben
zgodovinski in strukturni razvoj se kaže tudi v podobni razmestitvi dejavnosti oziroma
grajenega tkiva. Naselja Pragersko, Rače in vzhodni del Spodnjih Hoč imajo skupno
razmestitev industrijskih in proizvodnih dejavnosti ob železniški progi. Hkrati so na
območja industrije vezane zalite kotanje površinskih kopov. Površinski kopi znotraj naselja
predstavljajo območja poškodb v krajini, na katere so se še dodatno vezala druga območja
proizvodnih in industrijskih dejavnosti. Zato se na robovih vodnih površin koncentrira
predvsem industrijska raba. »Vmesne« oziroma industrijske cone med centralnimi
dejavnostmi, vodnimi površinami in območjem enodružinske stanovanjske gradnje slabijo
tako prehodnost kakor tudi funkcionalnost obravnavanih naselij.
Glinokopno jezero na Pragerskem ima osrednjo lego v naselju. Na jugozahodnem delu
jezera je nekdanji objekt opekarne. Danes je območje prestrukturirano v drugo industrijsko
dejavnost, ki omejuje prehodnost. Preostale robove vodne površine od območij
enodružinske pozidave loči tratna površina. Območja centralnih dejavnosti in
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večstanovanjske gradnje se koncentrirajo v bližini železniške postaje. Višinski gabarit
objektov se proti vodni površini dviguje, zgoščuje se tudi večstanovanjska gradnja.
Čeprav se storitvena dejavnost postopoma širi proti zahodu oziroma avtocestnem izvozu,
osrednjo vlogo v naselju Rače ohranja grajski kompleks. Na zahodnem delu grajskega
območja je industrijsko območje tovarne Pinus, ki se postopoma širi v vplivno območje
krajinskega parka in hkrati predstavlja neprehodno območje. Na robovih območja framskih
in račkih ribnikov je niz neprekinjene pozidave. Na zahodu je območje nekdanje opekarne,
na severu in zahodu območje skladišča naftnih derivatov, na jugu pa niz enodružinskih hiš.
Območje je hkrati privlačno za poselitev, saj leži v bližini avtocestnega izvoza in
železniške postaje.

Slika 64: Podobna razmestitev dejavnosti oziroma grajenega tkiva ob železniški progi (kart. podl.: RABA,
2010; Kataster stavb, 2012)

Podobno stanje kot v Račah imamo tudi na območju severne gramoznice v Hočah. Tam je
območje enodružinskih hiš ujeto med železnico, avtocesto, avtocestnim izvozom in lokalno
cesto. Edino odprto stranico predstavlja območje gramoznice. Industrijska cona je na drugi
strani železniške proge.
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Robna lega gramoznice v Račah in zalitih kopov ob Hotinjski Agrarni se odraža tudi v
pomanjkanju grajenega tkiva. Na območju naselja ob Hotinjski Agrarni prevladuje
enodružinska stanovanjska gradnja.

Slika 65: Robna lega gramoznice v Račah in zalitega kopa ob Hotinjski Agrarni (kart. podl.: RABA, 2010;
Kataster stavb, 2012)

Pri gramoznici v Račah je opazna manjša gruča ob manjši vaški kapeli na zahodnem
spodnjem robu gramoznice. V spodnjem manjšem divjem kopu sta območje razpršene
gradnje in manjša kmetijska farma. Na skrajnem južnem delu poteka gradnja novih vrstnih
hiš, ki so popolno nasprotje vzorcu trenutne poselitve. Značilna je predvsem razpršena
gradnja.
3.2.6 Zavarovana območja narave
Površinski kopi se tudi brez človekovih posegov sčasoma omilijo in postopoma vključijo v
naravo. To se zgodi zaradi procesa samoobnavljanja narave, ki pa je dolgotrajen (Marušič
in sod., 2005a). Na obravnavanem območju so tri območja zavarovane narave:
 Krajinski park Rački ribniki – Požeg (Natura 2000, zavarovano območje in EPO),
 skupina glinokopnih jezer Pragersko – Gaj (Natura 2000 in EPO),
 zadrževalnik Medvedce (predvideno IBA območje in EPO).
Žive svetove sredi osiromašene krajine Dravskega polja lahko opredelimo kot območja
izravnave za ekološko izgubo, ki je nastala zaradi številnih preteklih posegov v prostor.
Njihova primarna območja so se zmanjšala predvsem zaradi agrotehničnih ukrepov,
urbanizacije in gradnje infrastrukturnih objektov. Svoje zatočišče so na območju
razvrednotene krajine našli številni plazilci, dvoživke, drobne žuželke, ptice in raznovrstne
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rastline. Ravno tako lahko k tem območjem prištejemo obstoječe gozdne zaplate, sicer
zunaj obravnavanega območja, ki niso nastale zaradi ekološke ozaveščenosti, temveč
predstavljajo ostanke melioracij oziroma predvsem neobnovljenih območij divjih kopov. V
diplomskem delu so območja zavarovane narave opredeljena kot referenčno stanje, kjer se
zavzemamo za njihovo kakovostno programsko in strukturno dopolnitev in manj za večje
prenove.

Slika 66: Območja varstva narave oziroma ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju 'Novi Maribor'
(kart. podl.: RABA, 2010; Vir: Geoportal ARSO, 2010; Božič in Jančar, 2008). Na karti so vidni povezovalni
koridorji, ki potekajo po severnem in osrednjem delu obravnavanega območja.

Današnje zavarovano območje krajinskega parka je le delček dobro ohranjene sonaravne
krajine z ilirskimi gozdovi hrastov in belega gabra, ki se je nekoč razprostirala po večjem
delu Dravskega polja. Danes območje parka zajema nižinski mešani gozd, ribnike, potoke,

58
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

loke, drevesne mejice in občasne vlažne travnike. Na sekundarni gozdni površini na
določenih predelih naletimo tudi na iglaste ali samo listnate sestoje (breze, smreke, rdeči
bor ipd.), kjer menjavanje monokultur ustvarja večplastne ambiente. Na močvirskih tleh
najdemo sestoje hrasta doba in črne jelše. Območje parka opravlja tudi pomembno
gospodarsko funkcijo. Pomeni zaščito pred vetrno in vodno erozijo, izboljšuje retenzijske
sposobnosti tal oziroma pripomore k višjemu nivoju podtalnice, saj območje parka leži na
prehodu glinenih tal v obsežna prodnata dravska tla. V območju parka in tik ob njem so še
vidni ostanki izgonov (valoviti reliefni grebeni) nekoč večje reliefne enote izgonske
pokrajine (Vodnik …, 2012).

Slika 67: Obstoječe izobraževalne poti v krajinskem parku Rački ribniki - Požeg (Vodnik …, 2012)

Obstoječe izobraževalne poti zaokrožajo sklop ribnikov na desni strani krajinskega parka
oziroma desno od železniške proge. Na jugozahodnem delu je območje botaničnega vrta
Tal s široko zbirko vodnih in obvodnih rastlin (Vodnik …, 2012).
Umetno nastale vodne površine sredi obširnih polj dravske ravnine so izredno privlačne
tudi za vse vrste ptic. So pomembne preletne postojanke pri selitvi ptic; številne jih
uporabljajo za prezimovališča ali gnezdišča (Firbas, 2001). Ornitološko izjemno
pomembno območje je poleg krajinskega parka tudi zadrževalnik Medvedce, kjer so
opazili več kot 150 vrst ptic. Zadrževalnik Medvedce izpolnjuje stroga merila za
vzpostavitev Mednarodno pomembnega območja za ptice – IBA (Novo …, 2008). V
Evropski uniji predstavljajo območja IBA (»Important bird area«) ključno strokovno
podlago za oblikovanje mreže Natura 2000, območij po Ptičji direktivi. IBA Črete je
najpomembnejše območje za ohranitev čapljice (lat. Ixobrychus minitus), kostanjevke (lat.
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Aythya nyroca), grahaste tukalice (lat. Porzana porzana) in za gnezditev največjega
evropskega orla belorepca (lat. Haliaeetus albicilla) (Božič in Jančar, 2008).
Zahodno ob območja obdelave je obsežno območje varovane krajine Pohorje, ki zaradi
svoje pomembnosti predstavlja širšo turistično destinacijo Maribor - Pohorje.
Umetna jezera ostajajo v stalni izmenjavi s kopnim, saj se v procesu staranja zasipavajo.
Tarman (1992) opredeljuje tri stopnje: globoko dno, srednje dno in barje oziroma
močvirsko območje. Postopno zaraščanje vodnih ekosistemov je posledica naplavljanja
delcev (predvsem pri pretočnih jezerih oziroma akumulacijah). Usedline povečujejo rast
drugih obrečnih rastlin in s tem dajejo hranilno osnovo za bogatenje voda z organskimi in
anorganskimi snovmi (Firbas, 2001). Posledica dvigovanja tal je postopno izginotje ali
preseljevanje organizmov, kar vpliva na zmanjšanje ekološke pestrosti.
Ogroženost zmanjševanja ekološke pestrosti je mogoče zaznati na zavarovanih območjih
Krajinskega parka Rački ribniki - Požeg in zadrževalnika Medvedce. Opazne so vrbovejelševe združbe, ki so začetni znak postopnega prehajanja v kopno (Firbas, 2001). Na
posameznih delih so vodne površine tako izsušene, da gladine ne zaznamo več. Na
območju krajinskega parka so se ribniki ob Grajevniku spremenili v močvirje, pri Turnskih
ribnikih je osrednjo vodno površino popolnoma prekril vodni orešček (lat. Trapa natans).
Narava teži k ravnovesju, kar na Dravskem polju predstavlja sestoj ilirskih gozdov hrastov
in belega gabra.
Padanje vodne gladine oziroma zakopnjevanje vodnih teles na območju obdelave je
posledica omejene pretočnosti vode. Ta je nastala zaradi neurejenega in nefunkcionalnega
vodnega omrežja. Pretok pohorskih potokov po starih strugah je med drugim onemogočila
gradnja avtoceste A1 Šentilj–Srmin. Neupoštevanje gradnje novih nadomestnih strug
oziroma prebojev pod traso avtoceste se kaže v občasnih poplavah ob (stari) regionalni
cesti Celje–Maribor pri naselju Bohova. Območja redkih poplav so na večjem območju
južno od naselja Pragersko.
Območja katastrofalnih poplav se raztezajo vzhodno od trase avtoceste A1 Šentilj–Srmin
na porečju potokov Črnec in Polskava. V času obilnega deževja se prej mirni potoki
spremenijo v deroče reke, ki popravljajo po večini kmetijska zemljišča in odnašajo
rodovitno prst. Oba zadrževalnika na območju obdelave sta nedokončana projekta in ne
opravljata primarne naloge zadrževanja visokih voda. Zakopnjevanje jezer in neizkoriščen
vodni potencial sta neposredno povezana.
Primer neusklajenega prostorskega načrtovanja vodnih virov je območje zavarovane
narave zadrževalnika v Medvedcah, kjer se kažejo različni interesni rabe prostora. Z
okoljevarstvenega vidika je zadrževalnik izjemno pomemben kot preletališče in gnezdišče
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ptic ter za razvoj in ohranitev vodnih in obvodnih habitatov (Božič in Jančar, 2008).
Nastali ugodni pogoji za razvoj habitatov so posledica nedokončane gradnje zadrževalnika.
Počasen rečni pretok na severni strani jezera je pripomogel k postopni akumulaciji glinenih
delcev na južnem delu. S tem so nastali ugodni pogoji za razvoj vodnih in obvodnih
habitatov.

Slika 68 (zgoraj desno): Območja katastrofalnih in redkih poplav ogrožajo posamezna območja pozidanih
območij (kart. podl.: RABA, 2010; Vir: Geoportal ARSO, 2012).
Slika 69 (zgoraj leva): V slabih štiridesetih letih se je zarasla tretjina zadrževalnika v Medvedcah (kart. podl.:
RABA, 2010).
Slika 70 (spodaj): Novembrske poplave ob zadrževalniku Medvedce (5. nov. 2012)

Na drugi strani je vse pogostejša suša pri agronomih vzbudila zanimanje za revitalizacijo
zadrževalnika za vzpostavitev namakalnega sistema. Prvotni namen akumulacije so bili,
poleg pridobitve novih kmetijskih zemljišč, zaščita pred visokimi vali voda, namakanje
kmetijskih zemljišč in bogatenje rečnih voda. Danes je velika vodna površina namenjena
izključno intenzivni vzreji krapov. Pintarjeva in sodelavci (2010) z ljubljanskega oddelka
za agronomijo so izračunali, da se bo v primeru dokončanja projekta, kot je bilo
načrtovano, v njem za namakanje kmetijskih zemljišč predvidela vodna nabira z
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volumnom 800.000 kubičnih metrov. Podoben položaj lahko zasledimo na območju
akumulacije Požeg, kjer bi ob predhodni ureditvi avtomatskih zapornic na iztočnem
objektu pridobili vodno nabiro 480.000 kubičnih metrov, namenjeno namakanju kmetijskih
zemljišč.
Stanje še dodatno slabi neenakomerna razporeditev padavin, ki povečuje sušo in poplave
na Dravskem polju in s tem še dodatno povečuje upravičenost vzpostavitve namakalnega
sistema. Letni režim padavin pozna dva viška: primarnega v juniju, ki je posledica
konvektivnih padavin, in sekundarnega v novembru, ki je posledica pogostejših frontalnih
padavin (Žiberna, 2002). Posledica viška jesenskih padavin so poplavljena kmetijska
zemljišča. Sočasno poteka tudi izpraznitev akumulacij zaradi letnega ulova rib. Souporaba
akumulacije za gojenje rib ter namakanje poljedelskih površin in tudi njihova zaščita ni
mogoča.
Neučinkovita raba vodnih virov pomeni, da najboljših kmetijskih zemljišč ne bomo
zaščitili pred poplavami oziroma sušami, ki bodo zaradi neenakomernih razporeditev
padavin vse pogostejše. Posledično ne bomo zagotovili vode v kotanjah zavarovanih
območij, s čimer bomo spremenili trenutne pogoje za razvoj vodnih in obvodnih habitatov.
Na intenzivno obdelanem in urbaniziranem območju Dravskega polja je varovanje
naravnih prvin krajine, ki so tukaj krepko v manjšini, nujno. Vendar Marušič in sodelavci
(2005a) navajajo, da preprosto zavarovanje z razglasitvijo katere od varstvenih skupin ni
dovolj. Varstvo je treba vpeljati na dejavnejši način. V diplomskem delu se zavzemamo za
revitalizacijo obeh zadrževalnikov v Požegu in Medvedcah (izgradnja usedalnika,
avtomatske zapornice ipd.) tako za potrebe v poljedelstvu kot tudi za varstvo pred vodno
erozijo. Hkrati zagotovimo stalni dotok vode oziroma višino gladine za ohranitev pogojev
za razvoj vodnih in obvodnih habitatov. Iz tega lahko sklepamo, da je za ohranitev
ekološkega potenciala na območju umetnih jezer in manjših kotanj potreben nadzorovan
tehnični ukrep. Ugodna lega pod Pohorjem daje stalni dotok vode, kar predstavlja
zagotovljeno možnost gospodarjenja z vodnim virom. Trenutna neizkoriščenost in
izpostavljenost lastnine moči vodne erozije je odraz neusklajenih sektorjev oziroma
razvojnih interesov.
Dober ekološki potencial in dobro kemijsko stanje močno preoblikovanih umetnih površin
je predpogoj za njihov prostorski razvoj (Jeršič, 1998). Ažurnih podatkov o kakovosti
kopalnih voda za območje Dravskega polja kljub številnim in obsežnim vodnim telesom
ni. Gramoznici Hoče in Hoče II sta po navedbah Jeršiča (1998) primerni za gradnjo
naravnega kopališča, saj se podtalnica polni s pohorskimi potoki. V splošnem lahko
rečemo, da zalite kotanje glinokopov niso primerne za aktivnosti v vodi, ampak za
aktivnosti na vodni gladini (npr. čolnarjenje, drsanje ipd.), saj se praviloma polnijo z
meteorno vodo. Pri obravnavanih akumulacijah v Požegu in Medvedcah lahko
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predvidevamo močno obremenitev s hranili iz kmetijstva in ribogojstva, zato sta tudi manj
primerni za vodne aktivnosti.
3.3 REZULTAT ANALIZ - OPREDELITEV STOPNJE DEGRADACIJE
Rezultati predhodnih analiz opredeljujejo stopnjo degradacije. Najstarejše zalite kotanje,
katerih rob je zmehčala sekundarna vegetacija, delujejo naravneje (bolj sprejemljivo) kakor
razgaljena površina dnevnih kopov. Neenotna opredelitev razvrednotene krajine je
predvsem posledica vsebnosti vegetacijskega zaledja oziroma lege ob gozdni površini.
Kljub temu različni časovni razpon nastanka razvrednotenj ni sorazmeren z njihovo
stopnjo degradacije.
Ob upoštevanju podatkov območja prostorske konfliktnosti trenutne namembnosti in
območij varstva narave je nastala sintezna opredelitev oziroma razmestitev območij v tri
skupine glede na stopnjo degradacije okolja:
1. območja nedavne degradacije,
2. območja, kjer potekajo procesi zaraščanja in
3. območja s habitatno funkcijo.
Območja nedavne degradacije predstavljajo območja dnevnih kopov gramoza in
komunalno odlagališče odpadkov. Območja gramoznic so območja velikih razsežnosti in
hkrati velikih višinskih razlik. Kljub temu so zaradi svoje specifičnosti izredno privlačna
za obiskovalce. Območje regionalnega komunalnega odlagališča na Pragerskem ob
neposredni bližini slabi tako podobo območij zavarovane krajine skupine glinokopnih jezer
Pragersko - Gaj kakor tudi območje mednarodnega strelišča Gaj (pri Pragerskem).
V območja kjer poteka proces zaraščanja spadajo nekdanji kopi gline in manjši kopi
gramoza, ki jih je postopoma zalila voda. Robove zalitih kopov je zarasla vegetacija,
vendar ni izvedena stabilizacija vodnih teles in terena. Na območjih so manjše višinske
razlike, ki ne presegajo enega metra. Zarast brežin je pri glinokopih hitrejša kot pri kopih
gramoza, predvsem zaradi finih delcev. Večina območij leži ob naselju, kar pomeni
povečan pritisk s strani obiskovalcev. Opaziti je pomanjkanje utrjenih in saniranih brežin
ter urejene vegetacije. Problematična je predvsem prehodnost območij.
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Slika 71: Opredelitev stopnje degradacije glede na rezultate analiz (kart. podl.: RABA, 2010)
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Območja s habitatno funkcijo so zaraščena območja nekdanjih razvrednotenih krajin, kjer
so procesi že vzpostavljeni. Danes ta območja predstavljajo izjemno krajinsko vrednost,
predvsem vodnih in obvodnih biotopov. V to skupino spadajo območja zalitih glinokopov
in območje zadrževalnikov. Kljub estetski in habitatni vrednosti te zaradi pomanjkanja
vsebine izgubljajo tako kakovost kot tudi obstojnost vodnih površin. Območja ohranjanja
vodnih in obvodnih habitatov so izgubila svoje naravne zmogljivosti, vse manjša je tudi
njihova samočistilna sposobnost. Zarasla območja predstavljajo polovico vseh območij
obdelave. Območja zavarovane krajine so večinoma ob poselitvenem območju in zunaj
njega, vendar so omenjena območja od naselja oddaljena manj kot kilometer, kar v krajini
z gosto prepredenimi asfaltiranimi in poljskimi cestami pomeni dobro dostopnost. Dobra
dostopnost na območju varovane krajine ni zaželena, sploh če poteka po občutljivih
območjih biotske raznovrstnosti. Za nastanek teh umetnih pogojev je bil predpogoj
človekov poseg, kar pomeni, da to niso trajni ekosistemi.
3.4 RAZVOJNE USMERITVE IZ OBČINSKIH PLANOV
Morebitna usklajevanja širitve območij stanovanj, zelenih površin in posebnih območij
opazujemo v razmerju z območji oziroma mejami obravnavanih območij. Na karti (na
naslednji strani) so opredeljena tudi območja širitve zunaj obravnavanih območij.
Preveritev tipa zelenih površin (parki, vrtički ipd.) zunaj meja izhaja z namenom njihove
morebitne prenosljivosti na območja degradiranih oziroma razvrednotenih površin.
Razpetost obravnavanega območja med pet občin17 je temeljna ovira za kakovosten razvoj
odprtega prostora, ki ga še dodatno bremeni razdrobljena lastniška struktura. Območja
odprte krajine (predvsem območja predlaganih in obstoječih naravovarstvenih vsebin)
predstavljajo prehod med posameznimi poselitvenimi jedri. Ravno ta prehod se je izkazal
za problematičnega, saj se intenzivnost reševanja degradiranih območij oziroma vodnih
površin glede na občinske meje zmanjšuje ali povečuje.
Občine na območju obdelave trenutno pripravljajo občinske prostorske načrte (v nadalj.
OPN), zato smo imeli na razpolago njihove osnutke oziroma podlage za njihovo pripravo
in urbanistične načrte (v nadalj. UN) za posamezna naselja. Reševanje prostorskih
problemov na občinski ravni daje tako manj poudarka na strateške vsebine širše
soodvisnosti območja, večji je poudarek na urbanističnem urejanju posameznih vasi
oziroma naselij. Vmesna, regionalna raven prostorskega načrtovanja in planiranje, ki nas v
diplomskem delu zanima, je trenutno razvijajoče se področje, kar opredeli že v
diplomskem delu Balantičeva (2007).

17

Glej sliko 35 na strani 28.
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Slika 72: Razvojne smernice iz strokovnih urbanističnih podlag za območje 'Novi Maribor' (kart. podl.:
RABA, 2010)
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Hoške gramoznice spadajo v občino Hoče - Slivnica. Na severnem delu zgornje
gramoznice Hoče oziroma severno od avtocestnega mostu je predvidena širitev
stanovanjskih površin in posebnih območij, ob železniški trasi pa širitev območja drugih
urejenih zelenih površin. Gramoznica Hoče II je namenjena izgradnji ponikovalnika. Na
južnem delu gramoznice Hoče II je predvidena širitev območij nadzemnega pridobivalnega
prostora. Na drugi strani železniške proge je predvideno obsežno območje proizvodnih
dejavnosti, ki jo delijo druge zelene površine. Večje območje širitve zelenih površin zunaj
območja gramoznic je med slivniškim gradom in slivniškimi jezeri, predvideno za golfsko
igrišče. Ob gozdnem robu je predvideno večje poselitveno območje (Občinski …, 2012).
V občini Rače - Fram imamo dve območji degradiranih površin. V zahodnem delu naselja
na območju framskih in račkih ribnikov so predvidene širitve pozidave in zelenih površin.
Na zahodnem delu, na območju suhega površinskega kopa gramoza, je predvidena
vzpostavitev športnega in rekreacijskega centra regionalnega pomena ob vzpostavitvi
vodnega telesa (Urbanistični …, 2011). Za območje krajinskega parka Rački ribniki Požeg ni izveden upravljavski načrt.
Južno območje obdelave z naseljem Pragersko in zadrževalnikom Medvedce ima zaradi
poznega nastanka značilno razpetost med posameznimi občinami. Aglomeracija naselij
Pragersko je razpeta med dve občini, in sicer med Slovensko Bistrico in Kidričevo. V
občino Slovenska Bistrica spadata naselji Pragersko in Gaj pri Pragerskem, kar predstavlja
večino poselitve. Manjši delež enodružinskih hiš na vzhodnem delu naselja Spodnji Gaj pri
Pragerskem spada v občino Kidričevo.
Na južnem robu osrednjih glinokopnih jezer je predvidena stanovanjska gradnja strnjenih
enodružinskih hiš. Na severnem robu oziroma na ožini med obema jezeroma je predvideno
območje zelenih površin. Predlagana je tudi širitev zelenih površin zunaj območij
degradiranih površin, in sicer kot novo pokopališče. Predlagane so tri lokacije, od katerih
je ena na zahodnem delu skupine glinokopnih jezer na jugu naselja, preostali možni
lokaciji pa sta na drugi strani železniške proge; severna lokacija je najbližje cerkvenemu
objektu (Urbanistični …, 2009).
Na državni ravni je predlagana tudi preureditev oziroma posodobitev železniške postaje
Pragersko, ki hkrati predvideva spremembo prometnega režima. Trenutne semaforizirane
zapornice bo zaradi boljše prometne pretočnosti nadomestil novozgrajen večnivojski
podvoz. Pri železniški postaji je načrtovan podhod, ki bi omogočil varen prehod peščev.
Načrtovana je tudi dodatna prometna povezava na jugozahodnem delu naselja, ki bi hkrati
opredelila novi rob naselja. Nova cesta poteka po današnji poljski cesti (Državni …, 2012).
Na območju občine Kidričevo je strelski center Gaj, kjer je predvidena širitev strelišča
proti vzhodu (Občinski …, 2012).
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Zadrževalnik Medvedce leži na tromeji občin Kidričevo, Slovenska Bistrica in Majšperk.
Pri pregledu razvojnih smernic odprte krajine je v obeh občinah predlagana vzpostavitev
turističnega in rekreacijskega potenciala (Občinski …, 2010). V strateškem delu razvoja v
občini Majšperk so natančneje opredelili razvoj odprte krajine v smeri opazovanja ptic in
vzpostavitve osnovne turistične infrastrukture z navezavo na haloško hribovje (Občinski
…, 2012). Hkrati so v teku predlogi za širitev evropskega ekološkega omrežja Natura
2000, kjer je glavna pristopna dokumentacija Mednarodno posebno območje za ptice že
vzpostavljena (Božič in Jančar, 2008).
Območje razvrednotenih površin je pogosto prepuščeno zasebnim investicijam. V
izhodišču to ne predstavlja težav, vendar glede na številčnost, obseg in relativno bližino
posameznih območij nastane problem ponavljanja oziroma neracionalno nasičenje prostora
z dejavnostmi. To kaže primer vzpostavitve rekreacijskih središč s poudarkom na vodnih
in obvodnih športih v hoški gramoznici in v suhi gramoznici v Račah, kjer je za ta namen
prav tako predvideno območje vodnega telesa.
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4 PREDLOG PROSTORSKE PRENOVE IN UREDITVE OBMOČJA 'NOVI
MARIBOR'
Zaradi razsežnosti območja obdelave se manj ukvarjamo s tehnološko-tehničnimi ukrepi
sanacije, temveč bolj s prostorskoureditvenim vidikom. Predlog prenove in razvoja
obravnavanega območja pomeni načrtovanje kakovostnejše prihodnosti, ki bo hkrati
nasprotje strnjene zasnove 'starega' mesta Maribor. Procesi različnih oblik razvrednotenj
hitro naraščajo in se v svojih učinkih vse bolj dopolnjujejo. Prekinitev tega in racionalna
raba prostora je mogoča zgolj ob pravilno usmerjenem in dolgoročnem krajinskourbanističnem cilju oziroma predlogu.
4.1 SUBURBANIZACIJA vs. RAZVREDNOTENA KRAJINA
Vloga nekdanjih rudarskih naselij ob glavni prometni vpadnici v mesto Maribor se je
spremenila. Nekoč so imela naselja podobo industrijskega naselja, ki je privabljala
predvsem delavce. Danes so ista območja spalna naselja gravitacijskega jedra Maribor.
Prostorski konflikti obravnavanih območij so nastali zaradi zastarele/prevzete razporeditve
dejavnosti oziroma grajenega tkiva iz preteklih obdobij18.

Slika 73: Diagram problemske situacije oziroma njuna združitev v nov predlog ureditve.

Območja proizvodnih in industrijskih dejavnosti zavzemajo kakovostna območja ob
vodnih površinah, katerih namen se je danes spremenil. Poleg njih se oblikujejo vedno
nove površine za industrijo, ki še dodatno zmanjšujejo delež in dostopnost zelenih površin
18

Poglavje Odnos grajenega tkiva do vodnih teles (Poglavje 3.2.5).
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ob vodnih površinah. Za kakovostno oblikovanje zelenih prostorov in stanovanjskih
območij je treba dolgoročno omejiti širitev industrijske dejavnosti na oziroma ob območju
vodnih površin ali pa njihovo prestrukturiranje v storitvene dejavnosti. Z morebitno
premestitvijo industrijske dejavnosti na rob naselja ali na lažje dostopna mesta ob izvozih
na avtocesto bi hkrati razbremenili promet znotraj naselja19.
Pojav suburbanizacije oziroma večje povpraševanje po stanovanjskih območjih zunaj
mesta in posledično po zelenih površinah vključimo na območja razvrednotene krajine. S
tem pripomoremo k notranji obnovi naselij in ne k čezmerni širitvi grajenega tkiva v odprti
prostor (Strategija …, 2004). Gazvoda (2010) navaja, da je osnovni cilj urejanja in sanacije
razvrednotenih območij znotraj naselij vzpostavitev boljšega sprejemljivejšega, oziroma
kakovostnejšega stanja. Z novo racionalno rabo prostora se zavzemamo za funkcionalnost
prostora in zmanjšano vizualno degradacijo (relief in vegetacija). Prostorskoureditveni
ukrep obnove razvrednotene krajine pomeni, da z novo rabo v prostoru določimo tudi nova
razmerja v prostoru. S konceptom zgoščevanja znotraj naselij ob glavni prometni vpadnici
se hkrati izognemo pretiranemu razseljevanju prebivalcev po celotnem območju Dravskega
polja, kjer so prednostna območja za kmetijstvo (Strategija …, 2004).
Sanacijo razvrednotenih in degradiranih območij je mogoče zastaviti tako, da predstavlja
pomemben del zelenega prostora oziroma sistema in ob ustreznem načrtovanju pomeni
zeleni pas, okrog katerega se lahko razvije novo naselje – vrtno mesto. V ta namen idejo
vrtnih mest preoblikujemo v sodobni kontekst na primeru manjših naselij v razvoju, kjer je
možno doseči boljšo programsko in strukturno povezanost naselja z obdajajočo krajino. S
sanacijo razvrednotenih območij ustvarimo nove zelene površine in jih oblikujemo v
smiselno in razpoznavno celoto 'Novi Maribor'.
Predlog prenove razvrednotene krajine dejavno povezuje varovalno in razvojno
komponento upravljanja prostora. Z opredeljevanjem namenske rabe na območju
razvrednotenih površin hkrati oblikujemo pogoje in norme, ki zadevajo njihovo varovanje
in negovanje – varovalni ukrep. S tem preprečujemo neželene posege ter usmerjamo
obnovitvene posege preoblikovanja in njihovo infrastrukturno opremljanje (Jeršič, 1999:
13).
4.1.1 Osnovni koncept zelenega pasu 'Novi Maribor'
Poselitvena središča naselij so trenutno med sabo ločena z njivskimi in gozdnimi
površinami ter posameznimi (neurejenimi) skupnostnimi vrtov. Obstoječe stanje na
obravnavanem območju 'Novi Maribor' ustreza zelenemu (kmetijskemu) pasu, kot ga je v
19
Slab primer premestitve oziroma umestitve industrijske dejavnosti zunaj naselja je na območju graščine Pragersko.
Nekdanji reprezentativni pomen profane stavbne kulturne dediščine je popolnoma zabrisal industrijski kompleks.
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svoji ideji vrtnih mest (Poglavje 2.2.3) opredelil Ebenezer Howard (1898). Ta zeleni pas
opravlja predvsem funkcijo ohranjanja napetosti med posameznimi naselji z vključevanjem
njiv, vrtov in gozdov in daje manj poudarka njihovemu povezovanju.
Zeleni pas 'Novi Maribor' poleg funkcije povezovanja hkrati opredeljuje rob naselij
oziroma njihove širitve. Nove stanovanjske površine so programsko in strukturno
povezane z vozlišči zelenega pasu, ki ga predstavljajo vodne površine in mokrišča.
Osrednja vertikalna poteza zelenega pasu je dopolnjena s prečnimi povezavami, ki so
sestavni del ekološko pomembnega območja20. Usmeritev prečnih koridorjev se prilagaja
naravnim smerem vodotokov, kjer sta prva dva del razvodnice proti reki Dravi, preostali
trije pa se nagibajo južneje proti skupni rečni mreži reke Polskave. Izhajajo iz gozdnih
površin Pohorja (zahodno od avtoceste) in se nato sklenejo z gozdno ploskvijo na
vzhodnem gozdnem nizu in ob Dravinjskih goricah na jugu.
Zeleni pas 'Novi Maribor' se lahko glede nadaljuje v mestno občino Maribor, s osrednjim
parkovnim središčem v Stražunu na jugu občine. Povezovalni element bi namesto
degradiranih površin postalo obrežje reke Drave.
Zeleni (povezovalni) pas območja 'Novi Maribor' sestavljajo:
a) novonastale oblike (vodne in reliefne površine, močvirja itd.),
b) nove gozdne površine (zaplate),
c) zelene površine (vrtički, parki, večnamenske tratne ploskev in pokopališča),
d) območja sadovnjakov in
e) območja poplavnih ravnic (revitalizirani meliorirani vodotoki).
Prvotna strukturna komunikacija vzhod-zahod med vznožjem Pohorja in ravninskim delom
je bila zaradi gradnje trase avtoceste prekinjena. Povezovanje naselij sever-jug je sicer
nenaravno, ampak novo pojmovanje prostora oziroma območja obravnave zahteva novo
strukturo. Kakor navaja Kevin Lynch v svoji knjigi Podoba mesta (1960: 69), je
samoumevno, da mora pri načrtovanju oblika krepiti pomen prostora, ne pa ga zanikati.
Čitljivost, struktura in identiteta ter razpoznavnost privedejo k orientaciji v prostoru, da se
z njim poistovetimo, jo cenimo.

20

Glej sliko 66 na strani 57.
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Slika 74: Konceptualni razvoj krajinsko-urbanističnega predloga. Shema vrtnega mesta, preoblikovana v situacijo 'Novi Maribor' [I.] (Poglavje 3.1 Širitev mesta Maribor na območje obdelave); Poselitvena struktura in vodna telesa na zahodnem delu
Dravskega polja pod Pohorjem [II] (Poglavje 3 Predstavitev in analiza območja obdelave 'Novi Maribor); Konceptualna skica zelenega pasu 'Novi Maribor', ki predstavlja osrednjo povezavo in hkrati opredeljuje rob naselij [III].
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Slika 75: Vozlišča zelenega pasu 'Novi Maribor' predstavljajo vodne površine in močvirja (delovna skica).
Vozlišča oziroma območja vodnih površin in močvirij so odmaknjena ob prometnih vozlišč.

V diplomskem delu se sicer navežemo na glavne prometne koridorje in vozlišča, vendar je
poudarek na okolju, kjer območja nekdanjih razvrednotenih zemljišč predstavljajo
poudarek za nemotoriziran promet.
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4.1.2 Opredelitev treh pristopov krajinsko-urbanistične obnove razvrednotene
krajine
Glede na rezultate analiz in razvojne usmeritve iz občinskih planov so opredeljeni trije
krajinsko-urbanistični pristopi oziroma prenove, ki se deloma skladajo z razvojnimi
smernicami iz strokovnih podlag.21


Samostojna območja športne in turistične infrastrukture [1]

Območja razvrednotene krajine gramoznic (Hoče, Hoče II in Rače) in komunalnega
odlagališča na Pragerskem prenovimo v območja samostojne prostočasne oziroma
turistične dejavnosti. Večja območja razvrednotenj zaradi svojih specifičnih lastnosti
preoblikovanega reliefa in lege na robu naselij namreč omogočajo razvoj večje športne in
turistične infrastrukture.


Območja stanovanj [2]

Lega območij ovodenelih kopov ob in v naselju, dobra prometna dostopnost in možnost
komunalnega opremljanja so idealni pogoji za širitev pozidave oziroma območij stanovanj
na degradiranih zemljiščih. Prenovo degradiranih površin opredelimo kot funkcionalno
dopolnitev naselja in manj kot odlagalne površine nezdružljivih dejavnosti (trenutno
stanje). Na obravnavanih robnih območjih vodnih površin so predvsem območja
industrijskih in proizvodnih dejavnosti ter območja enodružinskih hiš. Obojnim je skupna
neprehodnost območij (ograja ob ograji). V diplomskem delu je izpostavljena kakovostna
prenova oblikovanja zunanjih prostorov, ki ga trenutna segregacija prostora ne dopušča.
Kot predlog arhitekturne dopolnitve obstoječemu grajenemu tkivu je predlagan
večstanovanjski tip gradnje, ki poleg zgoščanja prebivalstva omogoča oblikovanje javnih
zelenih površin in tudi dostop do vodnih površin oziroma nemoteno prehodnost celotnega
območja.
Kakor navaja Šašek Divjakova (2002: 102) je zaustaviti trend širitve urbanizacije, ki je
zaradi gravitacijskega jedra (npr. Ljubljana) in tudi zaradi ugodnih reliefnih danosti pod
največjih pritiskom, je praktično nemogoče. Načrtno usmerjana pozidava tako stihinjski
razvoj pozidave, stihijski razvoj, razpršena gradnja omeji.la.

21

Glej Poglavje 3.3. Rezultat analiz – opredelitev stopnje degradacije in Poglavje 3.4 Razvojne usmeritve iz
občinskih planov (stran 61–66).
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Slika 76: Razmestitev posameznih območij razvrednotenj glede na način krajinsko-urbanistične prenove
(kart. podl.: RABA, 2010)

75
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013



Območja s habitatno funkcijo [3]

V prvi skupini so območja varstva narave in območja zadrževalnikov, kjer gradnja ni
dovoljena. Zaradi pomanjkanja vsebine je zmanjšana njihova samočistilna sposobnost, kar
spodbuja proces zakopnjevanja vodnih površin in s tem zmanjšanje vodnih in obvodnih
habitatov. Kot programska in strukturna dopolnitev je mišljena predvsem revitalizacija
območja. Zunajmestna lega obstoječih območij varstva narave v neposredni bližini naselij
nam daje možnost za spremembo okolja in za močnejši stik z naravo, kjer je poudarek na
pasivni rekreaciji na prostem (Jeršič, 1999). Z načrtovanjem odprtega prostora je v
ospredju ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje
biotske raznovrstnosti in ugodno stanje habitatnih tipov (Občinski …, 2010).
Končna rešitev krajinsko-urbanistične prenove oziroma oblikovanja je sorazmerna s
stopnjo degradiranega prostora. Na območju zavarovane krajine predstavlja oblikovno bolj
zadržane, sonaravne in organske oblike. Pri drugih dveh skupinah, kjer je možna pozidava,
pomeni celostno in programsko prenovo. To so oblikovalsko pogumnejše rešitve, kjer
zabrišemo mejo med umetnim nastankom in na videz naravnim nastankom ter ustvarimo
popolnoma novo krajino z bolj prepoznavnimi rešitvami. V tem primeru ni mogoče
govoriti o revitalizaciji, ker se v prostor vnese popolnoma nov program, ki zahteva nov,
povsem drugačen prostor, zato govorimo o oblikovani krajini (Gazvoda, 2010).
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4.2 PROGRAMSKA OPREDELITEV RAZVOJA NASELIJ
Oris kompleksnosti dejavnikov, ki usmerjajo nastanek zgradbe odprte krajine v
predhodnem poglavju, hkrati dajejo izhodišča za oblikovanje razvojnih smernic za
območje 'Novi Maribor'.
Programska izhodišča za posamezna naselja oziroma odprti prostor opredeljujejo krovno
razdelitev dejavnosti. Karta predloga programske razmestitve dejavnosti opredeljuje
skupen obseg obstoječih in novih površin, ki so nato v naslednjem poglavju Spremenjene
strukture 'Novi Maribor' 2100 zaradi preglednosti razdeljena.
4.2.1 Programska izhodišča za posamezna naselja oziroma odprti prostor
Prenova obravnavanih razvrednotenih območij predstavlja del zelenega sistema, ki poleg
fizične povezanosti med posameznimi zelenimi prvinami prostora pomeni programsko in
funkcionalno povezanost v smislu uravnotežene razmestitve zelenih površin. Z novimi
predlogi programske in strukturne prenove dopolnimo naravne in kulturne danosti
obravnavanega območja. Območja športne in turistične infrastrukture ne glede na območja
zavarovane narave opredelimo kot enakovredna drugim namenskim rabam. S tem
pripomoremo k jasni in čitljivi zasnovi zahodnega Podravja in se izognemo nepotrebnemu
podvajanju ter predvsem racionaliziramo in razporedimo investicije posameznih občin
(Jeršič, 1999).
Pri dodajanju centralnih dejavnosti smo se manj ukvarjali z vsebino, saj je poudarek na
oblikovanju zelenega pasu, ki predstavlja dopolnitev obstoječih naselij, ki že imajo
potrebne centralne objekte (šole, vrtce, trgovine itd.). Dodane bodo zgolj posamične
dejavnosti, vezane na oblikovanje zelenega pasu.
Konceptualno izhodišče razvojnih smernic odprtega prostora za posamezna urbana
središča je opredeljeno na podlagi naravnih in kulturnih danosti.
 Vzhodni del Spodnjih Hoč: bližina mesta Maribor in gost preplet prometnih
komunikacij (hrup) daje videz urbanega prostora, ki hkrati predstavlja prehodno
območje med starim in novim Mariborom, kjer se zavzemamo za fizične povezave
za nemotoriziran promet.
 Aglomeracija Rače: izjemne kulturne in naravne vrednote območja spodbujajo
razvoj v bolj tradicionalne oziroma mirne dejavnosti razvoja.
 Aglomeracija Pragersko: pozen nastanek in obseg fizičnih sprememb je potreben
povsem nove sodobne preobrazbe, ki bo zaokrožila turistično ponudbo že
obstoječega mednarodnega strelišča za glinaste golobe.
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Akumulacije Medvedce: poleg velike doživljajske vrednosti in ornitoloških vsebin
predstavlja območje zadrževalnika prehodno oziroma izstopno območje, ki se nato
priključi zaledju haloškega gričevja.

Preoblikovane razvrednotene krajine predstavljajo aktivni socialni prostor predvsem za
lokalno prebivalstvo in posamezne interesne skupine, za njihov kakovostno preživet prosti
čas in manj za turistično rabo. Majhnost in omejena kapaciteta turističnih središč nam
onemogoča konkurenčnost sosednje turistične destinacije Maribor - Pohorje, kjer je
možnost za daljše oddihe ob koncu tedna.
4.2.2 Razmestitev dejavnosti
Razmestitev dejavnosti kot predloga prenove razvrednotene krajine na območju 'Novi
Maribor' predstavlja poskus usklajevanja razvojnih smernic v strokovnih podlagah.
Opredelitev dejavnosti izhaja iz izvedbenega dela občinskih prostorskih načrtov za
grafično prikazovanje (Legenda, 2012). Legenda je dopolnjena glede na ugotovljene
specifične lastnosti oziroma novo rabo posameznih območij na obravnavanem območju
'Novi Maribor'.
Na območjih širitve stanovanj ob vodnih površinah je namesto predvidene gradnje
enodružinskih hiš predlagana večstanovanjska gradnja. Predlagana so štiri nova območja
pozidave. Večstanovanjska gradnja poleg zgoščevanja poselitve dopušča oblikovanje
javnih odprtih prostorov, kar hkrati omogoča javni dostop. Sprememba je predvsem na
severnem delu hoške gramoznice, kjer ne razvijamo območij za turizem, temveč končamo
širitev večstanovanjske gradnje na položnih terasah gramoznice in s tem dopolnimo
odrezano poselitveno območje vzhodnega dela Spodnjih Hoč. Podoben razvoj
stanovanjske gradnje je predlagan tudi na območju ribnikov ob Hotinjski Agrarni.
Dopolnitev grajenega tkiva hkrati omogoča oblikovanje središča, ki ga trenutno ni.
Na obrobju naselij, kjer je območje največje verjetnosti širitve poselitve, so dodane
površine novih stanovanjskih območij enodružinskih hiš. Predlagane širitve poselitve na
njivske površine so nastale z namenom vključitve razvrednotene krajine, predvsem v in ob
naselju. Širitev pozidave hkrati oblikuje krajinsko kakovostna območja s prepletom
novonastalih gradnikov prostora območij razvrednotenj.
Rob območij nove poselitve poleg območij razvrednotene krajine opredeljujejo:
 linijski elementi (namakalni sistemi ali vodotoki, močvirja, obstoječe drevesne in
grmovne živice njivskih površin) in
 ploskovni elementi (območja vrtičkov, sadovnjakov in travnikov).
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Območje centralnih dejavnosti je v osrednjem naselju v Spodnjih Hočah in manj v
odrezanem območju v skrajnem vzhodnem delu naselja ob hoških gramoznicah. V naselju
Rače se je oblikovalo središče okrog račkega gradu in industrijskega obrata, ki leži
zahodno od grajskega kompleksa. Na območju naselja Rače so k centralnim dejavnostim
dodane površine za znanstvene in raziskovalne dejavnosti na območju suhega kopa Rače.
Na Pragerskem se centralne dejavnosti zgoščujejo na območju železniške postaje oziroma
na levi strani železniške proge. Na območju krajinskega parka Rački ribniki - Požeg je
območje centralnih dejavnosti na severnem robu doma za starejše občane.
Območja proizvodnih dejavnosti se zgoščujejo na območjih nekdanjih opekarn Rače in
Pragersko. Nova industrijska območja so nastala in se še vedno širijo ob izvozih na
avtocesto, predvsem na območju naselij Spodnje Hoče in Rače. Na območju Spodnjih Hoč
ni predlagano tako razsežno oblikovanje industrijske cone, kot je razvidno iz strokovnih
podlag. Ob nadaljnji širitvi industrijske cone bi to pomenilo neprekinjen petkilometrski niz
industrijske dejavnosti ob vpadnici v mesto Maribor. Predlagana je premestitev
industrijske cone iz občine Hoče - Slivnica v območje občine Rače - Fram na ozek koridor
med avtocestno in železniško traso, kjer je najprimernejša lega za razvoj industrije. Na
Pragerskem se industrijska območja razvijajo počasneje predvsem zaradi odmaknjenosti od
najbolj prometne avtoceste Šentilj–Srmin. Predlagana je omejitev širitve industrijskih
površin do roba vodnih teles z namenom oblikovanja zelenih površin in s tem prehodnosti
območja. Podobna omejitev širitve industrije je predlagana na območju nekdanje opekarne
v Račah.
Posebna območja oziroma območja za potrebe turizma so razdeljena v štiri podskupine.
Območja za turizem na območju varstva narave (npr. infotočke, kavarne, večnamenski
objekti itd.) so manjša grajena infrastruktura na območjih naravne in kulturne dediščine, ki
jo širimo s posegom na gozdna zemljišča. Predlagane so posamezne, predvsem turistične in
prostočasne postojanke, ki hkrati krepijo vertikalno povezovanje obravnavanih naselij.
Območja za namestitev (apartmajsko naselje, hoteli itd.) so večji objekti na ali ob območjih
športnih centrov. Športni centri so območja večjega obsega pozidave za večjo športno
infrastrukturo. Površine, namenjene območjem za turizem, se sorazmerno večajo proti
jugu. Na območjih razvrednotene krajine oziroma v športnih centrih so z razporeditvijo
programskih dejavnosti upoštevane specifične naravne danosti območja (relief,
(ne)ovodenelost, mir, hrup ipd.), ne glede na občinske meje. Občine se zavzemajo za
povečanje turistične ponudbe, čeprav po večini ne izhajajo iz okvirov naravnih danosti in
predvsem njihovih zmogljivosti.
Razvrednotena krajina je primerna za razvoj samostojne športne infrastrukture. Ta je
predvidena na območju gramoznic Hoče, suhega kopa v Račah in na območju odlagališča
odpadkov na Pragerskem. Vzpostavitev športnih središč na območju gramoznic v Hočah in
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suhe gramoznice v Račah smo razporedili glede na prednosti ovodenelega in
neovodenelega kopa.
 Na območju hoških gramoznic je urejen center vodnih in obvodnih športov. Na
robu je območje športnih igrišč s poudarkom na urbanih vsebinah (tekaška steza,
plezalna stena, fitnes na prostem itd.).
 Prednosti suhega kopa (mikroklimatske razmere, preglednost, mir, zavetrje itd.) je
izhodišče za vzpostavitev znanstvenoraziskovalnega in konjeniškega centra Rače.
Združene so tradicionalne in predvsem mirne oblike prostočasnih in turističnih
vsebin.
 Predvideno območje za vzpostavitev golfskega igrišča med slivniškim gradom in
slivniškimi jezeri je iz občine Hoče - Slivnica prestavljeno v občino Slovenska
Bistrica. Sanacija komunalnega odlagališča na Pragerskem za vzpostavitev
golfskega igrišča je z vidika varstva narave ter zmanjšanega posega na kmetijska
zemljišča ustreznejša. Hkrati je oblikovana zaključena turistična ponudba modernih
športov – športni center Gaj, ki združuje strelišče, golf in tekmovalni ribolov.
K posebnim območjem dodamo še najkrajšo prometno povezavo za nemotoriziran promet,
ki si utira pot ob železniški progi in tako povezuje vsa tri naselja. Direktna kolesarska steza
je enakovredna vsem drugim rabam.
Območja zelenih površin imajo poleg oblikovanja zaključenih javnih površin tudi vlogo
povezovanja med posameznimi rabami. Na območju večstanovanjske pozidave ob vodnih
površinah so zelene površne namenjene oddihu, rekreaciji in športu. Večje parkovne
površine so na območju zgodovinskega parka Rače in na severnem delu osrednjih
glinokopnih jezer na Pragerskem. Večja gostota prebivalstva v večstanovanjskih naseljih
poveča potrebo po površinah, namenjenih vrtičkarstvu. Nekdanja območja spontano
oblikovanih vrtičkov na degradiranih območjih v središču naselja so premeščena na
nadomestne robne lokacije. Predlagane so robne in hkrati povezovalne lokacije med
poselitvenimi območji v vseh treh naseljih, ki hkrati omogočajo njihovo morebitno potrebo
po širitvi. Novo pokopališče Pragersko je predvideno na severozahodnem delu naselja. To
območje je hkrati najbližja predlagana lokacija sakralnemu objektu. Druge zelene površine
so predvsem območja povezovalnih koridorjev in območja linearne vegetacije, kjer so
zastrti pogledi na industrijske komplekse v naseljih Rače in Pragersko. Zelenim površinam
so dodane površine z ornitološkimi vsebinami, ki poleg pasivne rekreacije nakazujejo tudi
na specifično infrastrukturo (npr. ptičje opazovalnice). Poleg trenutnih močvirnih območij
so predlagana tudi nova območja. Večje območje močvirij in grmišč je na območju
prometnega razcepa Slivnica pri Mariboru in na območju vozlišča Pragersko. Na
posameznih odsekih vodotokov so urejene specifične ekološke rešitve (npr. poplavne
ravnice, travinje oziroma mokrotni travnik ipd.).
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Različna velikost posameznih vodnih ploskev omogoča souporabo različnih dejavnosti in
določenih športnih aktivnosti (npr. veslanje na vodi in ribogojstvo). Območja voda so
glede na namen razdeljena na pet podkategorije vodnih površin:
 površine za ribogojstvo (pretočne večje kotanje),
 površine za razvoj vodnih in obvodnih habitatov (nepretočne manjše kotanje),
 površine za plavanje (večje vodne površine) in
 druge vode (vodotoki in namakalni sistemi ipd.).
Intenzivno izkoriščanje vodnih virov za gojenje rib je predvideno na vseh večjih pretočnih
ribnikih in v obeh zadrževalnikih ter na območju ponikovalnika v Hočah. Omejitve so
predvsem z vidika dostopnosti za motorni promet (osebna in traktorska vozila). Souporaba
ribogojstva z vodnimi površinami varstva narave ni usklajena ter se lahko rešuje kot
ločitev na:
 ločene vodne površine ali
 dodatno izgradnjo pregrade (predvsem velike površine).
Območju zelenih površin ni dodana nova površina z izobraževalno vsebino, saj je ta
razvidna iz opredelitve vodnih površin (površine za razvoj vodnih in obvodnih habitatov).
Preplet vodnih površin, namenjenih za ribogojstvo in razvoj vodnih rastlin, je na območju
predlagane večstanovanjske gradnje, kar lokalnim ribiškim družinam še naprej omogoča
uporabo vodnih površin (Pragersko in Rače), ki so po večini največje in pretočne. Za
plavanje je primerna zgornja hoška gramoznica, ki se polni iz talne vode pohorskih
potokov.
Območja kmetijskih zemljišč so razdeljena na manjše in večje parcele. Manjše trakaste
kmetijske površine so večinoma na območju obcestne ali razpršene poselitve, vezane
predvsem na kmetije. To so manjše poljedelske površine, na katere so pogosto vezani tudi
trajni travniki z drevesnimi mejicami, ki bi ščitile tako njive kakor naselja pred vetrno
erozijo. Večje kmetijske površine so območja, ki so urejena z namakalnim sistemom in
izkoriščajo vodni potencial zadrževalnikov. Gre za opredelitev območij z drobno in manjšo
členjenostjo poljedelskih površin, kot odziv trenutno postopno prehajanje iz manjših v
večje parcele in s tem ekološko in vizualno siromašenje krajine.
Širitev gozdnih zemljišč je poleg členitvene in socialne vloge v prostoru uporabljena
predvsem z vidika varovanja narave, kjer je za učinkovitost potreben vsaj 30 metrov širok
pas za:
 utrditev brežin,
 povečanje samočistilnih sposobnosti vodnih teles,
 zmanjšanje hrupa z avtoceste in
 zmanjšanje vetrovnosti.
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Slika 77: Predlog programske razmestitve dejavnosti na območju 'Novi Maribor'

82
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

4.2.3 Spremenjene strukture 'Novi Maribor' 210022
Spremenjeni strukturni vzorci obravnavanega območja opredeljujejo novo razporeditev in
funkcionalnost območja. Območja razvrednotenj se v obstoječi prostor vključujejo s
strukturnimi navezavami in postopnim prehodom, predvsem reliefnih teras, v novo
dopolnjeno obliko. Celoten oblikovalski pristop bi lahko označili kot proces usklajevanja
oziroma izenačevanja. Krajinsko-urbanistični predlog ureditve vnaša v trenutni prostor
omejitve in načelo združevanja, kjer je izpostavljena predvsem interakcija med poljedelsko
in urbano krajino.
Nova poselitvena območja zaokrožajo obstoječo zasnovo naselij in območja vodnih
površin, kjer je podrobnejši opis v naslednjem poglavju (4.2.3 Dopolnitev pozidave).
Spremenjene strukture obravnavanega območja 'Novi Maribor' poleg povečanega
grajenega tkiva opredeljujejo večje strukturne povezave z območji vodnih površin.
Vmesne trikotne (prazne) prostore vzdolž prometnic glede na posamezno naselje
zaokrožimo z območjem enodružinskih hiš in jih hkrati členimo z zelenimi površinami
(npr. območja vrtičkov, sadovnjakov itd.). Tradicionalna (trakasta) obcestna poselitev se
ohranja (revitalizira) in je ločena s površinami individualne stanovanjske gradnje z
območji vrtičkov, sadovnjakov, večnamenske trate, drevoredi, poplavne ravnice in
posameznimi parkovnimi ureditvami. Lahko jih imenujemo mikrostrukture zelenega pasu
'Novi Maribor', ki so ključne za utrditev zelenega pasu.
Na celotnem območju je spremenjena usmeritev in razporeditev kmetijskih zemljišč, ki je
dosežena z ločitvijo tradicionalnih in agrokombinatskih kmetijskih površin, ki se
nakazujejo v postopnem združevanju, vendar ne strukturirano. Drobna (tradicionalna)
členjenost njivskih površin obdaja obcestno poselitev in s tem ohranja trakasto členjenost
parcel in hkrati postopen prehod oziroma členitev prostora s pomočjo drevesnih in
grmovnih mejic. Zunaj teh območij so območja večjih njivskih površin, ki so skladna s
funkcionalnostjo namakalnega sistema (padec vode) in s tem izkoriščajo vodno bilanco iz
Pohorja23. Nekdanji nečitljivi vzorec njivskih površin na severnem delu je preoblikovan v
nov namakalni sistem za potrebe v kmetijstvu in za namakanje tratne površine, ki obdaja
vzletno-pristajalno stezo Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Na severnem delu
obravnavanega območja je pogozdovanje obsežnejše. Območje je deležno močnejše
degradacije okolja z vidika prepleta prometnih koridorjev in industrije in je hkrati na ožjem
vodovarstvenem območju.

22
23

Sprememba krajine na območju obdelave (Poglavje 3.1.2) na straneh 32–36.
Glej stran 59 – 61.
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Območja travnikov in sadovnjakov ohranjajo in še izraziteje tvorijo napeto krivuljo na
vzhodnem delu krajinskega parka Rački ribniki - Požeg. Nova območja travnikov in
sadovnjakov so predvsem na območju novih poselitvenih območij na obrobju naselij.
Največji nasad sadnega drevja je na območju graščine Pragersko.
Novo industrijsko območje predstavlja ozek pas med traso avtoceste in železnice v smeri
sever-jug. Območje prečno členijo obstoječi vodotoki s posameznimi novimi gozdnimi
zaplatami, ki opravljajo varovalno (ekološko) funkcijo in hkrati zmanjšujejo hrup iz
prometnic in med posameznimi industrijskimi predeli.
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Slika 78: Spremenjene strukture prostora 'Novi Maribor'24
24

Posamezne povečane spremenjene strukture so v Prilogi D.
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4.2.4 Dopolnitev pozidave
 Večstanovanjska pozidava ob vodnih površinah
Širitev večstanovanjske pozidave je predlagana na degradirane površine ob vodnih
površinah. Predlagana tipološka enota je vila blok, ki združuje kakovost bivanja v lastni
hiši in prednosti bivanja v večstanovanjski hiši s skupnimi prostori in skupnim
vzdrževanjem, ki se odraža v centralno organizirani arhitekturi (Azinović in sod., 2009).
Hkrati etažnost P + 2 + 2M ohranja obstoječi gabarit okoliških stavb.
Zelene površine na območjih večstanovanjske pozidave ob vodnih površinah se razlikujejo
glede na to, ali so načrtovane kot dopolnitve grajenega tkiva ali hkrati opredeljujejo novo
vaško središče. Obema območjema sta skupni prehodnost in oblikovanje točk srečevanja,
pri čemer je pri oblikovanju vaških središč dopolnitev programa in strukture večja in bolj
raznolika.
Preglednica 3: Območja dopolnitev večstanovanjske pozidave ob vodnih površinah
Stanovanjsko območje

Stanovanjsko območje in oblikovanje vaškega
jedra

Severni rob oziroma območje zgornje hoške

Območje osrednjih glinokopnih jezer Pragersko -

gramoznice

Gaj

Območje framskih in račkih ribnikov

Območje ribnikov ob Hotinjski Agrarni

Rob vodnih površin na območju večstanovanjske pozidave ni enakomerno pozidan in
zgoščen. S postopnim mehčanjem grajene strukture je omogočeno oblikovanje zelenega
prehoda z namenom, da ustvarjamo zelene povezave med neprehodnim območjem
enodružinskih hiš, vodnimi površinami in poljedelsko krajino. Nekdanje ločene, slepe ulice
povežemo s posameznimi strukturnimi preboji.
Ekstenzivna oziroma zmerna raba vodnih virov dopušča kompleksnost zadovoljevanja
potreb različnih interesnih skupin. Delitev dejavnosti na posamezne ribnike oziroma
delitev večjih podnih površin (pregrada) omogoči načelo večnamembnosti. Prostorska
infrastruktura zelenih površin na površinah večstanovanjske poselitve je urejena kot
parkovni površine z:
 otroškimi igrišči (gugalnice, tobogani, peskovniki ipd.),
 večnamensko ploskvijo za igre z žogo,
 urbano opremo (klopi, koši za smeti itd.) ter
 ribiškimi logi.
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 Enodružinska pozidava na robovih naselij
Območja enodružinskih na robovih naselij je dopolnitev obstoječe pozidave. Širitev
pozidave vključuje posamezna kakovostna območja in se strukturno navezuje na območja
razvrednotene krajine. Zasnova oziroma parcelacija površin prevzema prvotne strukture v
prostoru, kjer so mišljene smeri vodotokov, linijo drevesnih in grmovnih mejic.
 Objekti na območju posebnih in centralnih dejavnosti
Obstoječe višinske razlike se izkoriščajo pri gradnji objektov. Stavbe centra za vodne in
obvodne športne in znanstvenoraziskovalnega centra so delno vkopane v zemljo. Parkirišča
so nad objekti in so na isti ravni kakor okolica.
Preglednica 4: Predlagani objekti na območjih posebnih in centralnih dejavnosti
Posebna območja
Center vodnih in obvodnih športov Hoče
Hostel Hoče
Gostinski objekt Rače
Čolnarna Rače
Apartmajsko naselje Požeg
Kavarna Požeg
Hotelski kompleks Pragersko
Večnamenski prostori Medvedce
Kavarna Medvedce

Območja centralnih dejavnosti
Znanstvenoraziskovalni center Rače
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4.3 PROMETNO FUNKCIONALNI DIAGRAM
Nekdanja prostorska prepreka območij razvrednotenj je preoblikovana v novo
funkcionalno in prehodno območje za nemotorizirani promet, ki hkrati omejuje
motorizirani promet. Z novo rabo bo hkrati povečan pritisk na prostor v smislu povečanega
števila prebivalstva. Ne glede na to, ali smo na območju varstva narave ali novih
oblikovanih zelenih površinah, je v ospredju racionalizacija poti na najnujnejše oziroma na
osnovne poteze. Izhodišče je predvsem ustvariti nasprotno stanje trenutnemu stanju goste
prepredenosti prometnih komunikacij na obravnavanem območju.
4.3.1 Omejitve za motorizirani promet25
Ureditev prometne mreže za motorizirani promet izhaja iz omejitve dostopnosti, predvsem
na območju varstva narave. Promet je preusmerjen na druga prometna vozlišča, ki ne
povečajo bistveno razdalje. Na vstopnih območjih so urejena parkirna mesta.
Na območju krajinskega parka Rački ribniki - Požeg je severni del neprevozen za osebne
avtomobile. Promet je preusmerjen na južno že obstoječo cesto, ki povezuje Brezulo in
naselje Požeg.
Na območju zadrževalnika v Medvedcah je večnamenski objekt s kavarno s pripadajočim
parkiriščem. Dostop je z južne strani, s ceste Podlože–Črešnjevec ob vznožju Dravinjskih
goric. Pot do zadrževalnika se nadaljuje po novih utrjenih poteh.
Na območju športnih centrov so dostopi in parkirišča urejeni tik ob prometnicah.
Prednostni dostopi so na južni strani, saj so severne lege opredeljene za razvoj prostočasnih
in turističnih vsebin.
 Na območju centra vodnih in obvodnih športov Hoče so dostopi in parkirišča
neposredno ob glavni prometnici – Letališki cesti.
 Na območju suhega kopa Rače je na vzhodnem robu povezava čez celotno
območje.
 Območje golfskega igrišča se razvija na nasprotni strani strelišča Gaj, kar omogoča
dostop s severne strani.
Novo poselitveno območje večstanovanjske gradnje na Pragerskem leži na južnem robu
glinokopnih jezer. Na južnem robu so hkrati parkirišča in preusmeritev ostrega ovinka z
uvedbo krožišča na glavni prometnici.

25

Glej sliko 79 na strani 91.
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4.3.2 Nemotorizirani promet
Na območju varstva in ohranjanja narave so obiskovalci usmerjeni na posamezne
koridorje, ki ne posegajo v vitalna območja razvoja vodnih in obvodnih habitatov. Na
posameznih predelih, kjer je prehod neizbežen, ga omogočimo z dvignjenimi potmi.
Posebej privlačna območja raznolikosti narave približamo s pogledi z razglednega stolpa,
ki hkrati omogoča tudi širen razgled na dravsko ravnino.
Osnovni koncept sistema prometne mreže za nemotorizirani promet je sestavljen iz daljših
vertikalnih kolesarskih poti in krajših prečnih pešpoti. Osrednja kolesarska steza je
najkrajša direktna kolesarska steza oziroma povezava med naselji Spodnje Hoče, Rače in
Pragersko. Steza si utira pot ob strogi vertikalni liniji železniške proge in jo imenujemo
koridor impulzov. Osrednji trak premikanja kolesarske steze je hkrati stičišče prečnih
krožnih pešpoti, ki vodijo do posameznih vodnih površin. Krožne poti predstavljajo
posamezne utrjene poti ob vodnih površinah s posameznimi vsebinami (izobraževalne,
športne, sprehajališča itd.).
Vozlišča predstavljajo:
a) stičišča poti ali vodotokov s potmi (npr. mostovi in razpotja),
b) parkirišča, kjer je omogočeno nadaljevanje po pešpoteh, predvsem na območju
varstva in ohranjanja narave,
c) razgledni ali ornitološki stolpi in
d) most čez avtocesto.
Zaradi boljše dostopnosti in prepoznavnosti je dodana nova železniška postaja v
krajinskem parku Rački ribniki - Požeg.
KOLESARSKE STEZE


Direktna kolesarska steza

Direktna kolesarska steza oziroma povezava predstavlja trajnostno obliko (športne)
mobilnosti med obravnavanimi naselji, ki hkrati predstavlja spodbudo za zmanjšanje
uporabe osebnih vozil in nagovarja ljudi k aktivnejšemu in bolj zdravemu vsakdanjiku.
Ogrin (2011: 136) daje trajnostno mobilnost predvsem v kontekst zavarovanih območij,
kjer predstavlja pomemben pogoj za razvoj in prepoznavnost (dostopnost) območja.26
Neposredna bližina železniške proge ponuja možnost kombinirane mobilnosti (npr. v eno
smer s kolesom, nazaj z vlakom). Trajna oblika mobilnosti med obravnavanimi naselji ima
ekološke, estetske, socialne in ekonomske učinke. Kolesarska steza, ki si utira pot ob

26

Opozarja, da večina ponudnikov v Sloveniji niti v zavarovanih območjih niti zunaj njih ne prepozna trajne
mobilnosti kot del niše, ki bi lahko povečala vrednost turističnih storitev (Ogrin, 2011: 136).
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železniški progi, pomeni najkrajšo razdaljo med naselji, kjer trenutno ne poteka nobena
povezava, kar ji daje še dodatno enkratnost.


Medkrajevna kolesarska steza

Medkrajevna kolesarska steza je krožna kolesarska pot, ki povezuje naravno in kulturno
dediščino obravnavanega območja. Kolesarska pot povezuje mikrostrukture, ki ustvarjajo
kakovostne ambiente. Na relativno kratki razdalji nam kolesarska pot ponuja različne
oblike krajinske členjenosti poljedelske krajine, ki so pomembne za scensko menjavanje
oziroma doživljajsko vrednost prostora. Poleg tega da kolesarska steza povezuje vodne
površine, poteka tudi po obnovljenem nasipu nekdanje železniške proge Pragersko–
Medvedce, glavnina poti pa poteka ob rečni mreži melioriranih vodotokov. Steza ima
sistem dveh osmic, kjer predstavljajo posamezna vozlišča glavna naselja – vzhodni del
Spodnjih Hoč, Rače in Pragersko. Ob stezi so urejene posamezne postojanke z urbano
opremo in preglednimi informacijskimi tablami. Steza ima obliko osmice tudi zato, ker ni
v celoti namenjena zgolj dolgotrajnemu kolesarjenju, temveč je tudi skupek krožnih poti
posamezne enote, ki jo lahko prekolesarimo na primer po službi (10–20 minut). Vmesne
(krajše) povezave medkrajevne kolesarske poti so prečne povezave, ki še dodatno mrežijo
in omogočajo prehodnost na obravnavanem območju.
PEŠPOTI


Steza ob drevoredu

Pomembnejši odseki poti so poudarjeni z drevoredom, ki povezujejo posamezne prostorske
ureditve.


Sprehajalna (kopalna) pešpot

Sprehajalna (kopalna) pešpot je sklenjena pot okoli naravnega kopališča v Hočah.


Aktivne pešpoti

Trim steze in tekaške steze predstavljajo možnost za aktivno preživljanje prostega časa. Na
območju krajinskega parka Rački ribniki in zadrževalnika Požeg je trim območje s trim
stezo, otokom in jaso. Bolj urbana vsebina je na območju vodnih in obvodnih športov
Hoče, kjer predstavlja del ureditve tudi tekaška steza.


Izobraževalne pešpoti

Izobraževalne poti so vezane na območja vodnih površin za razvoj vodnih in obvodnih
habitatov. Obstoječe izobraževalne poti (ponikrova, grajska in močvirska pot)27 na
območju krajinskega parka Rački ribniki - Požeg ohranimo in jih povežemo z novo trim
stezo. Nove izobraževalne poti so na območju zadrževalnika Požeg,
27

Glej sliko 67 na strani 62.
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znanstvenoizobraževalna pot pa ob raziskovalnih poljih v znanstvenoraziskovalnem
središču Rače in na območju zadrževalnika v Medvedcah. Na območju mokrišč in grmišč
predstavljajo posamezne povezovalne odseke dvignjene poti. Južno od zadrževalnika je
razstavniško območje forme vive, ki je povezano s potmi in razglednima stolpoma.
PROMET Z VPREGO
Promet z vprego omogoča povezovanje konjušnice Rače z območjem krajinskega parka,
kjer je onemogočen promet za osebna vozila. Severno od račkih ribnikov, na območju
trikotnika, so urejeni privezi in zagrajene tratne površine za izpust konjev.
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Slika 79: Prometno-funkcionalni diagram 'Novi Maribor'. Dodana so imena naselij in glavni prometni koridorji28 oziroma smeri.

28

Glej sliko 33 na strani 28.
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4.4 POSAMEZNI VSEBINSKI SKLOPI29
Poleg razmestitve dejavnosti na območja razvrednotenj je poseben poudarek na
povezovanju in prehodnosti območja. Zaokroženost in sklenjenost celotnega območja
'Novi Maribor' je dosežena z oblikovanjem vmesnih oziroma prehodnih območij. Orisi
posameznih vsebinskih sklopov oziroma prostorskih rešitev si sledijo od severa proti jugu
in opredeljujejo sklenjenost celotnega območja. Opisi posameznih vsebinskih sklopov si
sledijo ob severa proti jugu.
Oblikovanje zelenega povezovalnega pasu temelji na povezovanju in prehodnosti
predvsem za nemotorizirani promet, s čimer je sklenjeno celotno območje 'Novi Maribor'.
Spremljajoče aktivnosti na prostem so po večini že obstoječe ali manj izrazite krajinske
odlike, ki so z novo krajinsko-urbanistično ureditvijo poudarjene. Lega razvrednotenih
območij ob in v naselju je tudi tista prednost, ki v končni ureditvi pomeni najbolj dostopno
in hkrati ustrezno (uporabno) prepletenost zelenih površin, ki dopolnjuje in gradi
vertikalno usmerjenost zelenih površin.

29

Glej Prilogo E (merilo 1 : 50 000).
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Slika 80: Celostni predlog krajinsko-urbanistične ureditve in območja petih izsekov na območju 'Novi
Maribor'
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4.4.1 Center vodnih in obvodnih športov Hoče, industrijska cona Rače in poselitev ob
Hotinjski Agrarni
Na severovzhodnem delu hoške gramoznice ob Letališki cesti je center vodnih in obvodnih
športov Hoče. Poleg osrednjega objekta so razporejeni nastanitveni in gostinski objekti,
hostel in infotočka. Omenjene objekte med sabo povezuje vstopna ploščad s parkiriščem.
Objekti so usmerjeni proti vodnim površinam oziroma proti jugu in gledajo proti Pohorju.
Na južnem delu gramoznice sta restavracija in kopalno obrežje s pomoli, otoki za sončenje
in nasadi borovega gozda. Na zahodnem delu na nekdanji deponiji asfaltnih odpadkov je
nogometno igrišče z naravnimi tribunami. Betonska konstrukcija mostu je uporabljena za
namestitev plezalne stene in koncertnega odra, ki izrablja akustiko mostu. Celotno
območje gramoznice obkrožajo gozdne površine in nasadi sadnega drevja in oljk. Krožna
pot povezuje vso obstoječo infrastrukturo. Naselje Spodnje Hoče je z vzhodnim delom
povezano s pešpotjo, ki poteka po severni strani razcepa Slivnica, na stičišču z regionalno
cesto Celje–Maribor pa čez cesto vodi most.
Obstoječi vodni zbiralniki meteorne vode30 na razcepu Slivnica pri Mariboru so razširjeni v
manjše linijske ureditve obvodnih in vodnih habitatov s posameznimi skupinami dreves.
Zaprti značaj prepleta prometnih koridorjev na zahodni strani železniške trase omogočimo
s prehodom za potek direktne kolesarske steze, ki se konča na manjši ureditvi med obema
hoškima vodnima ploskvama.
Nova industrijska cona je prav tako ujeta med avtocesto in železniško traso, kar je z vidika
prometne dostopnosti ugodno. Členjenost parcel nove industrijske cone se prilagaja
obstoječim drevesnim in grmovnim mejicam31. Večje gozdne zaplate so na območju
vodotokov, ki hkrati predstavljajo del prečnih koridorjev in prehajajo na območja
stanovanj na vzhodni strani železniške trase. Ob levem robu industrijske cone si pot utira
direktna kolesarska steza. Intenzivnost industrijske cone se stopnjuje od južnega dela
območja proti severnemu delu oziroma razcepu Slivnica. Težka industrijska območja so na
južnem delu, kjer je skladišče naftnih derivatov. V osrednjem delu je območje
gospodarskih con (npr. trgovski centri), na severnem delu pa območje upravnih enot.
Gozdna zaplata in poplavna ravnica na južnem robu naselja Orehova vas je hkrati rob
širitve povezave. Pot ob vodotoku poteka do novega poselitvenega območja ob Hotinjski
Agrarni in novega vaškega središča. Na zahodnem delu gosta zasaditev dreves preprečuje
hrup z avtoceste. Na skrajnem severnem robu oziroma zahodno ob koncentrične poselitve
Hotinje vasi je urejen most za prečkanje avtoceste, ki omogoča prehod pešcem in
kolesarjem. Od območja vodnih površin ob Hotinjski Agrarni do območja gramoznice v
Račah vodita drevored in nov vodotok za manjšanje vodnih potreb vrtnarskega centra in
konjušnice.
30
31

Glej sliko 61 na strani 52. Na južnem robu gramoznice Hoče in Hoče II je vidna preplet vodotokov.
Glej sliko 53 na strani 45.
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Slika 81: Izsek [1] severnega dela območja 'Novi Maribor' oziroma območje prenovljene gramoznice Hoče, Hoče II in ribnikov ob Hotinjski Agrarni
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4.4.2 Znanstvenoraziskovalni, vrtnarski center in konjušnica Rače s povezavo do
severnega dela KP Rački ribniki - Požeg
Na južnem robu suhega kopa gramoza v Račah je območje znanstvenoraziskovalnega
centra. Na severnem delu oziroma južnem pobočju je območje za intenzivno pridelavo
vrtnin, ki pomeni ohranjanje kulturne krajine in kmetijske proizvodnje z možnostjo
intenziviranja v smislu raziskovalnih in poskusnih polj, posameznih rastlinjakov in drugih
tehnološko bolj specifičnih objektov. V osrednjem območju sta učilnica na prostem in
pripadajoča izobraževalna pot. Na vzhodnem, strmejšem delu je območje za intenzivno
pridelavo vrtnin, na vmesnem položnem pa je konjušnica s hipodromom in naravnimi
tribunami. Prostor je členjen s posameznimi gozdnimi zaplatami in pašniki.
Območje za tekmovalno preskakovanje ovir je na sredini hipodroma, kjer vodno oviro
predstavljajo tudi posamezni vodni jarki. Klubska stavba in sodniški stolp sta na zahodni
strani, kjer je hkrati usmerjenost hipodroma. Konjeniška pot povezuje območje gramoznice
Rače s severnim delom krajinskega parka Rački ribniki - Požeg, kjer je območje pašnikov,
namenjenih za izpust konjev.
Ob osrednji sprehajalni poti račkih ribnikov na njenem južnem delu v gozdu stoji kavarna.
Čolnarna je urejena na zahodni strani, in sicer na največji vodni ploskvi. Urejen je nov
drevored, ki povezuje oziroma nakazuje vizualno povezavo z račkim gradom.
Med račkimi in Turnovimi ribniki je območje za aktivno preživljanje prostega časa s trim
otoki in stezami. Območje račkih ribnikov povezuje nova sprehajalna pot, ki se vije prek
Turnovih ribnikov do nove železniške postaje v osrednjem delu gozdnega sestoja. Na poti
pod drevoredi od račkih ribnikov proti račkemu gradu je dom za starejše občane. Robna
lega ob parku omogoča krajše sprehode tako starejšim kot tudi njihovim svojcem v času
obiskov. Vitalni starejši, ki bi radi soustvarjali urejeno podobo parka, se bodo lahko
pridružili manjšim opravilom (npr. pletje, grabljenje listja ipd.).
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Slika 82: Izsek [2] na območju prenovljene gramoznice v Račah z navezavo na severni del krajinskega parka Rački ribniki - Požeg
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4.4.3 Učno-rekreacijsko središče v KP Rački ribniki - Požeg s povezavo do graščine
Pragersko
Nova železniška postaja krajinski park Rački ribniki - Požeg je vozlišče poti območja trim
steze in območje sistema mokrišč oziroma pritokov vodne ploskve Požeg. Monotona
gozdna ploskev je členjena s posameznimi jasami in prispeva k usmerjanju obiskovalcev,
prav tako pa ustvarja ugodne pogoje za razvoj posameznih rastlinskih in živalskih združb.
Južno od zadrževalnika Požeg je območje apartmajskega naselja in večnamenskih
prostorov za turizem. Šola v naravi za šoloobvezne otroke na območju zadrževalnika bi
upoštevala prednosti lege ob krajinskem parku (izobraževanje) in s tem veliko možnosti
ogledov, sprehodov in raziskovanja neodkrite narave za otroke iz podravske regije. Poleg
teh prostorov je urejen mladinski center z baliniščem in minigolfom.
Na zadrževalniku Požeg je mogoča aktivnost veslanje na vodi:
 zaradi velikosti vodne ploskve,
 ker zadrževalnik nima večjega ornitološkega pomena,
 ker zaradi vegetacijske odeje ni tako vetrovno.
Sadovnjaki južno od graščine Pragersko prevzemajo 'zarobljanje' njivskih površin, kot je
razvidno iz franciscejskega katastra32. Na zahodni strani dovozne poti z regionalne ceste je
urejeno parkirišče. Vzhodno od območja graščine Pragersko je še vedno obstoječe
industrijsko območje perutnice Ptuj, kjer je ohranjena z namenom vzpostavitve
gostinskega objekta s njihovo gostinsko ponudbo.
Tik ob železniški trasi poteka naslednja zelena povezava. Preko drobno členjene njivske
parcelacije in posameznih gozdnih zaplat se območje zaključi na območju novega
pokopališča v Pragerskem oziroma na vozlišču železniških prog. Čez vozlišče železniških
prog poteka vodotok, ob katerem ni omogočen prehod za pešce, ampak je le ta urejen
oziroma predviden na območju železniške postaje. Na severnem delu železniške postaja je
hkrati vstopna ploščad s kolesarskimi stojali, kjer je tudi začetek direktne kolesarske
povezave med obravnavanimi naselji.

32

Glej sliko 40 na strani 33.
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Slika 83: Izsek [3] južno od območja krajinskega parka z navezavo na območje graščine Pragersko zahodno od železniške proge
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4.4.4 Pot ob vodotoku namakalnega sistema, športni center Gaj, park in poplavna
ravnica Pragersko
Na jugovzhodnem delu krajinskega parka je urejena nova pot skozi gosto gozdno površino,
kjer so na posameznih mestih manjše jase s klopmi. Omenjena pot je hkrati povezana z
območjem botaničnega vrta Tal 2000. Nadaljevanje poti poteka ob vodotoku namakalnega
sistema, ki ima izrazitejše zasajene melioracijske jarke, ki členijo večje kmetijske površine.
Na zahodnem robu naselja Stražgonjca pot v naselje Pragersko preusmeri poplavna ravnica
s posameznimi drevesi in grmišči.
Na severnem delu pred poslopjem nekdanje opekarne Pragersko je oblikovana velika
ploščad, ki lahko služi za prireditve in tržnico (paviljoni). Na vzhodnem robu sta kavarna
in manjša čolnarna, kjer je omogočen prevoz po vodni površini na vzhodu, ki je hkrati
namenjena za ribogojstvo. Vodne površine so glede na namembnost razdeljene na tri dele.
V največji vodni površini sta mogoča ribogojstvo in amaterski ribolov. V srednji vodni
površini sta območje ohranjanja vodnih in obvodnih habitatov ter najmanjši ribnik, ki je
plitev in je predvsem namenjen za drsališče pozimi. Območje proizvodnih in industrijskih
dejavnosti je na severu jezera, zastrto z gostim vegetacijskim nasadom. V preteklosti zastrti
pogledi na opečnate objekte opekarne so znova odprti. Glavna povezava med severnim in
južnim delom je sprehajališče, ki vodi do turističnega središča Gaj.
Razdrobljenost vodnih ploskev je izkoriščena za ureditev in souporabo različnih
prostorskih rab območja. Športno-turistično središče Gaj združuje tri športe:
 strelišče na glinaste golobe,
 golf in
 tekmovalni ribolov.
Igrišče za golf hkrati opravlja vlogo povezovalnega elementa med tradicionalno
razdrobljeno parcelacijo manjših kmetij in gosteje pozidanim območjem enodružinskih hiš.
Pot za vozičke poteka ob robovih, kjer so posamezne dvignjene površine (gomila
odlagališča odpadkov), posamezne vodne ovire in nizi namakalnih sistemov, ki se zajedajo
v samo površino. Golfski klubski prostori so vezani na glavno prometnico, ki je hkrati
nasproti obstoječemu objektu strelišča za glinaste golobe.
Golf igrišče Pragersko in prehodno območje na vzhodni strani je zraven prehodnega
območja tudi območje katastrofalnih poplav voda.33

33

Glej sliko 68 na strani 60.
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Območje graščine Pragersko je v diagonalni smeri povezano z železniško progo
Pragersko–Medvedce, ki je zasajena z drevoredom. Omenjena diagonala je hkrati skrajni
rob poselitve Pragerskega in poteka čez območje športnega centra Gaj. Na severnem delu
je območje namestitvenih objektov, ki so neposredno ob športni infrastrukturi in hkrati del
naselja. Bližina vodnega zajetja v Medvedcah hkrati omogoča namakanje tratnih površin
na golfskem igrišču.
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Slika 84: Izsek [4] vzhodno od železniške proge z navezavo prek polj z namakalnim sistemom prek poplavnih ravnic do novega dela poselitve Pragerskega

103
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

4.4.5 Ornitološko-umetniško središče Medvedce in prenovljena železniška trasa
Pragersko–Medvedce
Na območju zadrževalnika Medvedce je urejena nova pregrada, ki ločuje območje vodnih
površin za ribogojstvo od območij za razvoj vodnih habitatov. Razvoj vodnih in obvodnih
rastlin je omogočen na (lahko nepretočnih) manjših vodnih površinah, kjer je poudarek na
krajinski raznolikosti in izobraževalnih vsebinah. Pregrada na zadrževalniku Požeg, ki
ločuje vodne površine za ribogojstvo in razvoj vodnih in obvodnih habitatov, je hkrati
ptičja opazovalnica, oblikovana kot pokrit hodnik. Na južnem delu zadrževalnika med
pregrado in gozdno zaplato, kjer se izmenjujejo travniki in gozdne mase, je zaradi
slikovitosti območja površina, namenjena za formo vivo.
Posamezni melioracijski jarki segajo do vznožja Dravinjskih goric, kjer so ob liniji treh
jarkov urejene poti ob drevoredu, ki so hkrati povezave med naselji. Skrajno desna pot
vodi do manjše ploščadi ob pritoku reke Polskave oziroma zapornici, kjer je tudi vstopnoizstopna točka močvirske krajine. Naslednja pot vodi neposredno v območje močvirske
krajine. Osrednja pot je na območju večnamenskega prostora z manjšo kavarno za
opazovalce ptičev in slikarje.
Na skrajnem vzhodnem delu je najdaljši drevored, ki poteka po nekdanji trasi železniške
proge Pragersko–Medvedce in hkrati predstavlja meje širitve naselja. Diagonalna povezava
se nadaljuje vse do graščine Pragersko, kjer so na severni strani obsežne površine
sadovnjakov. Prečne povezave v sadovnjaku hkrati služijo kot povezave med naseljem
Pragersko in graščino.
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Slika 85: Izsek [5] južno od naselja Pragersko do območja zadrževalnika v Medvedcah in prenovljena železniška proga kot navezava na obronke Dravinjskih goric
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4.5 VČERAJ [1825], DANES [2010], JUTRI [2100] 'NOVI MARIBOR'

Slika 86: Včeraj (Arhiv …, 2012), Danes (Dof), Jutri 'Novi Maribor'34
34

Glej sliko 1 na strani 3.
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
Izhodiščno grobo opazovanje fizične pojavnosti vzorcev kot koncentracije grajenih in
vodnih struktur pod Pohorjem, se je izkazala za enega izmed možnih in kakovostnih
pristopov reševanja prostorskih problemov na Dravskem polju. Velikost in kompleksnost
obravnavanega območja bi zahtevala širšo raziskavo/obdelavo, ki bi bila v sklopu
diplomskega delu preobsežna. Kljub temu rezultat, oziroma širši kontekst območij s
podobnim strukturnim in zgodovinskim ozadjem, ki ni omejeno na občinske meje, ponuja
preglednost in primerjavo podatkov. To omogoča lažje opredeljevanje dolgoročnih smernic
razvoja.
Proces razseljevanja in postopno spreminjanje kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča je
na prvenstveno kmetijskem Dravskem polju izključno negativen. S sanacijo, s katero so
pridobljene nove zelene površine na območju razvrednotenj, se posledično zmanjša poseg
na kmetijska zemljišča in hkrati izkoristi specifične lastnosti prostora: vodne površine,
reliefne razlike, mikroklimatske razmere itd.. Sanacija razvrednotene krajine je smiselna
tudi z vidika vse pomembnejše vloge rekreacije, turistične in izobraževalne vloge
obravnavanih območij, saj v saniranih območjih te dejavnosti pridobijo nove površine za
širitev svojih dejavnosti. Usklajevanje razvojnih smernic na medkrajevni ravni je poleg
ohranitve in vzpostavitve zelenih površin, potrebno tudi z vidika racionalizacije cestnega
omrežja (npr. slepe ulice) in s tem celotne zasnove naselij. Na obravnavanem območju
številne prometnice delijo prostor, ki zato slabše funkcionira (npr. dostop do kmetijskih
zemljišč).
Možna zadrega se kaže predvsem pri delitvi kmetijskih zemljišč v manjše in večje površine
ter pri pogozditvi. Vse to zahteva veliko administrativnih in strokovnih del. Kljub temu je
odgovor na to vprašanje zaščita naselij in zemlje pred vetrno erozijo in ohranjanje vlage
pred vse pogostejšimi podnebnimi spremembami, ki slabijo bivanje na Dravskem polju.
 Kratkoročne usmeritve
Seznanitev občin o konceptu povezovanja in sodelovanja ter oblikovanje skupne turistične
destinacije, ki je zaradi ravnega terena dostopna za vse generacije. Kratkočasna rešitev je
mogoča z ureditvijo tabel s poimenovanjem celotnega območja, ki jih umestimo v prostor
po vzoru vrta Little Sparta (Pentland Hills, Edinburg). S posameznimi opisi, verzi, aforizmi
in poimenovanji pripomorejo k drugačni percepciji razvrednotene krajine in hkrati
usmerjajo obiskovalce.
 Dolgoročne usmeritve
Z vzpostavitvijo kolesarskih stez bi se postopoma sanirala območja, oziroma parcele ob
vodnih površinah, ki bi zahtevale spremembo planskih dokumentov, prerazporeditev
programov in kupovanje zemljišč s strani občin ali privatnih investitorjev. Možnost
realizacije je smiselna tudi z vidika potniškega in kolesarskega prometa, ki zaradi
okoljevarstvenih in ekonomskih prednosti pridobivata na pomenu.
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6 POVZETEK
Pregled zgodovinsko-slikovnih virov je pokazal različna prizadevanja združitve narave z
mestom (vrtno mesto). Ohranitev besedne zveze vrtno mesto kot ideala bivanja, ki se je
ohranilo skozi različna prizadevanja njegovega preoblikovanja, ni naključje. Načrtovanje
vrtov oziroma poljedelske krajine je prepoznano kot nepogrešljivi del zelenega sistema.
Ebenezer Howard (1898) s svojim konceptom soodvisnih vrtnih mest ni ponujal zgolj
prototipa koncentričnih zasnov naselij. Ekspanzijo mesta kot rakaste nepregledne tvorbe je
obravnaval kot enakovredno in uravnoteženo dolgoročno načrtovanje mestnega in
zunajmestnega prostora. Preden mesto razpade na posamezne fraktale in s tem uniči
podeželje, ga je hotel omejiti z zgornjo poselitveno mejo in razbremeniti s suburbanimi
območji ob glavni prometni vpadnici. Slovenska reinterpretacija vrtnih mest je sicer
ustvarjala nova mesta, ampak je bil proces ravno obraten. Novonastala mesta prvenstveno
niso razbremenila morebitnih gravitacijskih jeder, ampak so bila ustvarjena samostojna
poselitvena območja z razvojem težke industrije in rudarstva. V zasnovah vseh treh vrtnih
mest (Velenje, Nova Gorica in Kidričevo) se odraža vpliv funkcionalističnega mesta,
predvsem Le Corbusierjeve ideje z glavno prometnico, kateri se prilagaja celotna zasnova.
Howard (1898) je imel bolj v mislih zeleni pas (njive, gozdovi in vrtovi), ki predstavlja
nepozidan zeleni pas med več naselji in ohranja napetost med njimi oziroma preprečuje
nenadzorovano degradacijo okolja. Zato ne moremo govoriti o vrtnih mestih.
Podobno stanje manjših naselij v razvoju, kjer lahko hkrati sledimo procesu (hitrih)
fizičnih sprememb in s tem manjšanju zelenih površin, je na območju 'Novi Maribor'.
Obravnavana osrednja naselja Spodje Hoče (vzhodni del), Rače in Pragersko ležijo ob
glavni vpadnici v mesto Maribor (železnica in avtocesta). Hkrati je na tem območju deset
območij (nekdanjega) izkoriščanja mineralnih surovin in dve zajetji vode. Nastanek in
tipologija različnih oblik razvrednotenj (glinokopi, gramoznice in zadrževalnika) v
navpični smeri poleg tranzitne lege opredeljuje predvsem skupna lega pod Pohorjem.
Potoki s Pohorja so nanesli debele sloje gline, ki so se zaradi nizkega padca vode kopičili
na priležni ravnini, kjer se odloženi material stika s prodnatimi nanosi reke Drave. Stik
glinenih in prodnatih nanosov je ustvaril ugodne pogoje za razvoj industrije in s tem naselij
na obravnavanem območju. Vloga nekdanjih industrijskih mest se je spremenila, saj so
danes ista območja spalna naselja gravitacijskega jedra Maribor. Nastali prostorski
konflikti obravnavanih območij razvrednotene krajine so posledica zastarele oziroma
prevzete razporeditve dejavnosti iz preteklih obdobij. Območja proizvodnih in industrijskih
dejavnosti trenutno zavzemajo kakovostna območja ob vodnih površinah, katerih namen se
je danes spremenil. V diplomskem delu proces širitve pozidave (suburbanizacija) in s tem
potrebo po zelenih površinah umestimo oziroma vključimo na območja razvrednotenih
zemljišč. Obravnavana območja razvrednotene krajine zavzemajo (dostopna) območja v in
ob naseljih ter zunaj njih, njihova vključitev pa pomeni racionalen in funkcionalen razvoj
naselij. Definicija razvrednotene krajine kot območje brez vrednosti se je v diplomskem
delu izkazala kot neustrezna. Razvrednotenja v reliefno monotoni kulturni krajini
Dravskega polja predstavljajo novo pridobljena razmerja (voda vs. relief) oziroma
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prostorski potencial, ki, sodeč po številni spontanih ureditvah, oblikuje privlačne prostore.
Različni časovni razpon nastanka razvrednotenj je sorazmeren s stopnjo degradacije.
Najstarejše zalite kotanje, katerih rob je zmehčala sekundarna vegetacija, delujejo bolj
naravno (sprejemljivo) kot razgaljena površina dnevnih kopov. Intenziven človekov poseg
je ustvaril umetne pogoje za razvoj različnih živalskih in rastlinskih vrst. Zarasla območja
danes predstavljajo območja varstva tudi na evropski ravni (Natura 2000). Neurejen rečni
sistem in nedokončani projekti zadrževalnikov za uravnavanje in bogatenje voda so ključni
za proces zakopnjevanja oziroma izginjanja nastale rastlinske in živalske pestrosti.
Vprašljiva obstojnost vodnih in obvodnih habitatov (ki se razprostirajo na polovici območij
razvrednotene krajine) hkrati namiguje, naj drugih območij ne prepuščamo spontani
zarasti, temveč jih vključimo v drugačne koncepte, kot je ameriški krajinski arhitekt
Frederick Law Olmsted v svojih zasnovah v učinkovito interakcijo združeval procesnost
narave in grajenega tkiva.
Obravnavano aglomeracijo treh urbanih središč med seboj že ločuje Howardov (1898)
zeleni (kmetijski) pas. Ta zeleni pas opravlja predvsem funkcijo ohranjanja napetosti med
posameznimi naselji z vključevanjem njiv, vrtov in gozdov in daje manj poudarka
njihovemu povezovanju. Zeleni pas 'Novi Maribor' poleg funkcije povezovanja hkrati
opredeljuje rob naselij oziroma njihove širitve (vrtno mesto). Zeleni pas sestavljajo novo
pridobljeni gradniki prostora: ovodeneli in suhi kopi gline in gramoza, zadrževalniki,
mokrišča in grmišča (zaraščena območja zadrževalnikov razvrednotene krajine).
Oblikovanje somestja 'Novi Maribor' izhaja predvsem iz prerazporeditve in opredelitve
vsebine programov na podlagi predhodnih kriterijev. Programska izhodišča razvojnih
smernic za posamezna urbana središča (Spodnje Hoče – vodni športi, Rače – tradicionalni
športi in Pragersko – moderni športi) so bila določena na podlagi ugotovljenih naravnih in
kulturnih danosti (analize), neodvisno od občinskih meja. Sanacijski predlog dopolnitve
pozidave uvaja večstanovanjske stavbe ob vodnih površinah, kar poveča funkcionalnost
obravnavanih naselij in hkrati omogoča oblikovanje javnih odprtih prostorov. Na obrobju
naselij, kjer je območje največje verjetnosti širitve poselitve, sta določena skrajni rob
širitve in vključitev zelenih površin. Nova oblikovana območja poleg prenove
razvrednotenih območij upoštevajo kompleksnost upoštevanja različnih interesnih skupin,
kjer so uporabljene tudi posamezne konceptualne rešitve iz referenčnih primerov (npr.
delitev vodne ploskve s pregrado, dvignjene poti na območju močvirij, rastlinjaki v suhem
kopu gline itd.). Večplastna raba na obravnavanem območju je hkrati omogočena zaradi
številčnosti in razdrobljenosti vodnih ploskev. Somestje 'Novi Maribor' je povezano s
kolesarskimi potmi in pešpotmi, kjer je na najkakovostnejših predelih omejen dostop za
motoriziran promet. Osrednja kolesarska steza si utira pot ob železniški progi in tako
predstavlja najkrajšo povezavo med naselji (trajnostna mobilnost). Sklenjenost zasnove je
poleg prometno funkcionalne ureditve dosežena z dodajanjem naravnih elementov na
prehodnih območjih zelenega pasu. Posamezni vsebinski sklopi oziroma prostorske rešitve
so podrobneje opisani od najsevernejšega do najjužnejšega dela obravnavanega območja.
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Zložene karte franciscejskega katastra občin od Maribora do Pragerskega ter meja območja 'Novi Maribor' (Franciscejski kataster, 2012)
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Priloga C2 (desna): Gramoznica Hoče II je namenjena za gradnjo ponikovalnice, kjer je rob
pridobivalnega območja že deloma saniran (maj, 2012).

Priloga C3 (leva):Nesanirane brežine je postopoma zarasla posamezna odrasla drevnina (maj, 2012).
Priloga C4 (desna): Obsežno območje (suhe) gramoznice Rače je deležno komunalnih odpadkov,
gradbenega materiala, zemljine in posledično vnosa različnih živalskih in rastlinskih vrst (okt., 2012).

Priloga C5 (leva): Uradna in neuradna tabelna obvestila pričajo o zavedanju občin o pomembnosti
posameznih zalitih kopov, manj pa o njeni racionalni rabi (okt., 2012).
Priloga C6 (desna): Neurejeno območje vrtičkov na južnem delu osrednjih ribnikov na Pragerskem, ki
zastirajo poglede na kulturno dediščino nekdanje opekarne (maj, 2012).

Priloga C7 (leva): Spontane ureditve ob divje zaraslih brežinah nekdanjega glinokopa na Pragerskem s
pogledom na regionalno komunalno odlagališče (maj, 2012).
Priloga C8 (desna): Organski (notranji) rob zadrževalnika v Medvedcah z značilnim pogledom na Pohorje
(maj, 2012).

iii
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

PRILOGA D
Spremenjene strukture oziroma namenska raba prostora 'Novi Maribor' (povečave)

Priloga D1: Dopolnitev območij poselitve in vodne površine na območju 'Novi Maribor'

iv
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

Priloga D2: Nove gozdne površine na območju 'Novi Maribor'

v
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

Priloga D3: Ločitev njivske parcelacije na manjše (tradicionalne) in večje (agrokombinatske) površine na
območju 'Novi Maribor'

vi
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

Priloga D4: Mikrostrukture (drevoredi, večnamenska trata, sadovnjak ipd.) so ključni povezovalni elementi
zelenega pasu 'Novi Maribor'

vii
Dobič B. Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem.
Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013

Priloga D5: Novo območje industrije je členjeno z vegetacijskimi pasovi in posameznimi gozdnimi
zaplatami ob vodotokih.

