
KAJ JE DRAVORJE, DRAVORSKA (regija, pokrajina), DRAVORSKO?

"Dravorje" ali "Dravorska" ali  "Dravorsko" ali  "Dravorska  regija"  ali  "Dravorska
pokrajina"  je  zemljepisno  ime  regionalnega  območja,  katerega  najvplivnejše  središčno
naselje  je Maribor in obsega porečje Drave vzdolž njenega daljšega odseka (v Sloveniji)
vključno  z  njenimi  tukajšnjimi  pritoki  (Pesnica,  Dravinja,  Polskava,  Lobnica  ...).  Okvirno
poteka meja tega območja na severu in jugovzhodu po državni meji  Republike Slovenije
(RS), na zahodu preko osrednjih predelov Kozjaka in Pohorja, na vzhodu preko vzhodnih
predelov Slovenskih goric in na jugu preko Boča in Donačke gore. Območje torej okvirno
zajema srednje  Podravje  in  del  spodnjega  Podravja  (v  RS),  obenem pa tudi  manjši  del
porečja Mure (v RS, severno od Maribora). Ime Dravorje oz. Dravorska (regija, pokrajina) oz.
Dravorsko je novotvorjeno zemljepisno ime (toponim, regionim), ki je sestavljenka iz delov
besed DRAVa, pohORJE in mAribOR. V Sloveniji so v uporabi nekatera zvočno podobna oz.
pomensko  sorodna  zemljepisna  imena,  npr.  Podravje,  Prekmurje,  Primorje,  Primorska,
Gorenjska, Savinjsko,  Dravograd,  Gorje, Podgorje, Pohorje, Laporje, Skomarje, Sneberje,
Vižmarje ....

Z modrim pasom zamejeno območje Dravorja oz. Dravorske (regije, pokrajine) oz. Dravorskega (na
državni pregledni karti Slovenije merila 1 : 500.000 (DPK 500), Geodetska uprava RS, 2017) 

Kot vsako drugo regionalno območje ima tudi Dravorje oz. Dravorska (regija, pokrajina) oz.
Dravorsko  nekaj  skupnih  geografskih,  tj.  fizičnih-prirodnih  in/ali  družbenih  lastnosti.  Z
družbeno-geografskega zornega kota se znotraj tega območja odvija večina vsakodnevnih-
vsakotedenskih-vsakomesečnih  dejavnosti  tukajšnjega  prebivalstva,  povezanih  z  delom,
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šolanjem,  oskrbo  (trgovina,  zdravstvo,  kultura  ...),  druženjem,  rekreacijo  in  športom,
prometno  mobilnostjo  (cestni  in  železniški  promet)  itd.  Za  najvišjo  oz.  regionalno  raven
omenjenih  dejavnosti  se  lokacije  njihovega  izvajanja  nahajajo  v  Mariboru  (npr.  univerza,
gledališče in opera, profesionalni športni klubi ...). S prirodno- oziroma fizično-geografskega
zornega kota predmetno regionalno območje zajema Dravsko-Ptujsko polje in del Dravske
doline  z  njunimi  okolišnjimi  deli  Pohorja,  Kozjaka,  Slovenskih  goric,  Dravinjskih  goric  in
Haloz. 

Dravorje  oz.  Dravorska  (regija,  pokrajina)  oz.  Dravorsko  ni  administrativno  opredeljeno
območje  (z  izjemo poteka dela  njegove meje  po državni  meji  RS),  pač  pa je  družbeno-
funkcionalno in prirodno-geografsko opredeljeno regionalno območje.

Raba imena tega regionalnega območja je podobno kot pri imenih drugih regionalnih območij
v Sloveniji razvidna iz naslednjih možnih primerov besednih zvez:
– "Pogoji za delo in bivanje na Primorskem, na Gorenjskem, na Dravorskem ...."
– "Prometne razmere na Notranjskem, na Koroškem, na Dravorskem ..."
– "V nedeljo gremo na izlet v Prekmurje, v Dravorje, v Posavje ...."
– "Vsakodnevno življenje ljudi v Beli krajini, v Prekmurju, v Dravorju ...."
– "Turistična društva v Ljubljanski regiji, v Dravorski regiji, v Gorenjski regiji ...."
–  "To  nedeljo  v  našem  gasilskem  domu  nastop  narodno-zabavnega  ansambla  Veseli
Dravorci!“

Na grafičnih prikazih v nadaljevanju so prikazane zamejitve Dravorja oz. Dravorske (regije,
pokrajine) oz. Dravorskega in meje Podravske statistične regije, Republike Slovenije (RS) in
dela nekdanje avstro-ogrske dežele Štajerske-Steiermark znotraj ozemlja RS.

Modro  črtkano  zamejeno  območje  Dravorja  oz.  Dravorske  (regije,  pokrajine)  oz.  Dravorskega  in
zeleno obarvana državna meja Republike Slovenije (na državni pregledni karti Slovenije merila 1 :
500.000 (DPK 500), Geodetska uprava Republike Slovenije, 2017) 
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Modro črtkano zamejeno območje Dravorja oz. Dravorske (regije, pokrajine) oz. Dravorskega in rdeče
obarvana meja Podravske statistične regije (na državni pregledni karti Slovenije merila 1 : 500.000
(DPK 500), Geodetska uprava Republike Slovenije, 2017) 

Modro  črtkano  zamejeno  območje  Dravorja  oz.  Dravorske  (regije,  pokrajine)  oz.  Dravorskega  in
vijoličasta črtkana meja nekdanje avstro-ogrske dežele Štajerske-Steiermark znotraj ozemlja RS (na
državni pregledni karti Slovenije merila 1 : 500.000 (DPK 500), Geodetska uprava RS, 2017) 
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Okvirno zamejitev in ime regionalnega območja Dravorje oz. Dravorska (regija, pokrajina) oz.
Dravorsko opredelil ter grafično prikazal: 

Jože Kos Grabar, univ. dipl. inž. geod.

V Mariboru, junij / rožnik 2007 – april / mali traven 2019
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