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NOVEJŠE SPREMEMBE DEMOGRAFSKE STRUKTURE 

NA SPODNJEM MURSKEM POLJU 

Borut B e l e c * 

Uvod 
Več kot 20 let je poteklo, odkar so si slovenski geografi na drugem 

zborovanju leta 1954 v Mariboru zastavili nalogo, da sistematsko prouče 
Severovzhodno Slovenijo. Medtem je izšla vrsta samostojnih del in raz-
prav v strokovno-periodičnih publikacijah in zbornikih, ki obravnavajo 
posamezne pokrajine, hkrati pa je bila zajeta SV Slovenija tudi v širše 
raziskave celotnega slovenskega prostora. Med prvimi študijami, ki so 
obravnavale Pomurje, je bila družbena geografija Spodnjega Murskega 
polja (1). Z njo smo prikazali agrarno pokrajino med Ljutomerskimi go-
ricami in Muro od Vučje vasi do Razkrižja, ki po svojem naravnem iz-
gledu sicer močno spominja na sosednje Prekmurje, a se od njega raz-
likuje predvsem po svoji družbenogeografski strukturi. 

Namen sestavka je osvetlitev novejših demografskih strukturnih spre-
memb (2), ki naj omogočijo primerjavo z drugimi podobnimi pokrajina-
mi in njihovim družbenoekonomskim razvojem. Spodnje Mursko polje 
je doživelo v zadnjem obdobju velike spremembe v gospodarskem življe-
nju in znaten napredek, čeprav sodi še vedno med manj razvita območja. 
Leta 1975 je znašal v občini Ljutomer narodni dohodek na prebivalca 
le 20.744 din (v SRS 41.435 din). Manjši je bil samo še v občinah Mur-
ska Sobota, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Ormož in Lenart. Tudi 
delež zaposlenih v družbenem sektorju (20,3 °/o) je bil mnogo nižji od re-
publiškega poprečja 37,5 % (3, 7). 

Gibanje prebivalstva 

Spodnje Mursko polje uvrščamo med agrarne pokrajine, kjer se zara-
di možnosti neagrarne zaposlitve ne zmanjšuje število prebivalstva. Tudi 
v preteklosti je prebivalstvo ob zmernem odseljevanju naraščalo precej 
enakomerno: med leti 1869—1931 za 41,4%, med leti 1931—1953 pa za 
8,5 % ; pri čemer so v rasti med posameznimi naselji precejšnje razlike. 
Prvo povojno obdobje je prineslo hitrejšo rast prebivalstva, med leti 
1948 in 1953 je znašala 5,9 fl/o. Rast pa je bila značilna le za nekatera na-
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selja (npr. Ljutomer 19%) , medtem ko so mnoga druga nazadovala, po-
sebno na območju med Ljutomerom in Gornjo Radgono, a tudi v nepo-
sredni bližini Ljutomera. 

Odtok prebivalstva v mesta se je uveljavil v obdobju 1953—1961, saj 
se je prebivalstvo Spodnjega Murskega polja zmanjšalo za 3,4 °/o, brez 
Ljutomera pa za 5,2 % . Tudi Ljutomer je v tem obdobju komajda pove-
čal prebivalstvo (za 3,5 %) . Y šestdesetih letih, ko se je tudi v Pomurju 
pričel živahnejši proces preslojevanja in urbanizacije, je prebivalstvo 
ponovno poraslo: v obdobju 1961—71 za 9,5 %>. Ta rast je sicer skromna, 
kar dokazuje tudi povečanje prebivalstva naselij brez Ljutomera (3,4 
odstotka), medtem ko je mesto hitro napredovalo. Njegov razvoj je te-
meljil predvsem na industriji, ki je močno okrepila dotlej le skromno 
dnevno migracijo zaposlenih. Tako prihaja dnevno na delo v Ljutomer 
danes nad 2000 ljudi. Y zadnjem obdobju je opaziti zgoščevanje prebi-
valstva v vplivnem območju Ljutomera in ob prometni poti Ljutomer— 
Radenci, saj so tamkajšnje vasi dobro povezane z mestom. Subgravita-
cijski center Križevci je med leti 1971—77 povečal prebivalstvo za 15,2 
odstotka, območje Ljutomera za 9,7 % (mesto za 11 %) , sicer pa je pre-
težno značilna stagnacija; v območju Cezanjevec pa je zaradi slabe pro-
metne povezanosti prišlo celo do nazadovanja za 7,3 °/o. 

Tab. 1. Gibanje prebivalstva 

Število prebivalstva 

1953 1961 1971 1977 

Porast oziroma padec 
1953— 1961— 1971— 
1961 1971 1977 

Yasi Sp. Mur. polja 7455 7069 7312 7365 - 5 , 2 3,4 0,7 

Ljutomer 1964 2033 2656 2948 3,5 30,6 11,0 

Skupaj 9419 9102 9968 10313 —3,4 9,5 3,5 

Spodnje Mursko polje sodi potemtakem v depopulacijski tip prebival-
stvene rasti (4, 57, 59; 5, 6, 88), ki ga označuje negativen migracijski sal-
do, katerega vrednost pa je manjša od naravnega prirastka. 

Starostna sestava prebivalstva 

Spremembe v starostni sestavi prebivalstva so dober kazalec družbe-
nogeografskih procesov. Na Spodnjem Murskem polju so v obdobju 1961 
do 1971 nazadovale starostne skupine od 5 do 9 (za 17,1 %) , 10 do 14 
(za 13 % ) in 45 do 54 let (za 9,3 %) . Prvi dve sta močno pod republiškim 
poprečjem zmanjšanja in sicer za 6,8 % in 5,5 %>. Starostna skupina od 
0 do 4 let je napredovala za 4 , 4 % (v SRS za 0,7%), skupina od 15 do 
24 let pa za 40,1 % (v SRS za 20,9 %) , kar je verjetno posledica povečane 
rodnosti pred letom 1961. Starostna skupina od 25 do 34 let, ki jo se-
stavlja prebivalstvo z največjo fertilnostjo in delovno ustvarjalnostjo, 
je porasla za 2 ,9% (v SRS je padla za 5,3 %) , skupina od 35 do 44 let 
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pa za 32,5°/» (v SRS za 43,8%). Slednja predstavlja generacijo iz deset-
letja pred drugo svetovno vojno, ko je bil naravni prirastek tudi zelo 
visok. Starostna skupina od 45 do 54 let je trpela predvsem zaradi po-
sledic vojne in je po letu 1945 tudi močno emigrirala. Njeno zmanjšanje 
je blizu republiškega poprečja 10 , 6 % . Prebivalstvo, staro od 55 do 64 
let, je poraslo za 9 , 6 % (v SRS za 7 % ) , starejše od 65 let pa za 28,5 od-
stotka (v SRS za 36,7 %) . Od teh poprečij močno odstopajo nekatere vasi. 
Tako se je zmanjšalo mlado prebivalstvo v območju Cezanjevec: za 
28,2 %, medtem ko se je staro prebivalstvo povečalo za 45,4 %. 

Tab. 2. Starostna sestava leta 1961 in 1971 

S k u p i n e p r e b i v a 1 i s t v a 

mlado delov no staro 

Leto Skupaj štev. % štev. °/o štev. % 
Vasi Sp. Mur. polja 1961 7066 2116 30,0 3507 49,6 1443 20,4 Vasi Sp. Mur. polja 

1971 7292 1840 25,2 3813 52,3 1639 22,5 

Ljutomer 1961 2033 637 31,3 1098 54,0 298 14,7 Ljutomer 
1971 2651 654 24,7 1574 59,4 423 15,9 

Skupaj 1961 9099 2753 30,3 4605 50,6 1741 19,1 Skupaj 
1971 9943 2494 25,1 5387 54,2 2062 20,7 

Spremembe socialne sestave prebivalstva — Premiki v sestavi pre-
bivalstva glede na dejavnosti 

Spodnje Mursko polje je še danes močno agrarno in njegova social-
na sestava se je le počasi spreminjala. Leta 1931 je bilo agrarnega pre-
bivalstva 67 ,9% in leta 1948 60,9% (1, 95). Do šestdesetih let je bil pro-
ces deagrarizacije šibak. Novi obrtni in industrijski obrati so nastajali 
počasi in niso zaposlili večjega števila ljudi, za to obdobje pa je tudi 
značilno močnejše odseljevanje delovne sile. Zato se ni čuditi, če je bilo 
leta 1961 še vedno 59,8 % agrarnega prebivalstva in da se je njegov de-
lež znižal na 50,1 %, tj. za 16,9%, šele v letu 1971. Y teh podatkih pa je 
zajet tudi Ljutomer, brez katerega je bilo agrarnega prebivalstva v letu 
1961 še 68,8% in v letu 1971 61,7% (prim. 7, 59, 68). Pri tem pa je po-
udariti, da je razvoj družbenega sektorja kmetijstva (KIP Ljutomerčan, 
KZ Ljutomer-Križevci, Mlekopromet ipd.) spremenil tradicionalno sesta-
vo agrarnega prebivalstva: v občini Ljutomer je 644 oseb ali 18,1 % vseh 
zaposlenih v družbenem sektorju, preusmerjenih in moderniziranih pa 
je 335 kmetij (3, 18, 19). 

Do intenzivnejšega preslajanja prebivalstva je prišlo torej šele v zad-
njih petnajstih letih z razvojem kovinske industrije, industrije gradbene-
ga materiala, lesne, tekstilne in živilsko-predelovalne industrije. Y struk-
turi družbenega proizvoda občine zavzema industrija 64,3 % , kmetij-
stvo 23,4 %, trgovina 7,1 % , gostinstvo 2,3 % in komunala 2,9 % . Delež 
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industrije bi se naj do leta 1980 povečal celo na 70,9 %>. Industrija za-
posluje 2098 oseb ali 52 % zaposlenih. Proces deagrarizacije bi naj po-
tekal do leta 1980 po stopnji 1,14% letno, kar pomeni, da bi se preslojilo 
letno 210 kmečkih prebivalcev. Leta 1981 predvidevajo v občini 37,7 % 
kmetijskega prebivalstva, medtem ko ga j e sedaj okoli 43,3 % (3, 2, 7, 8, 
14, 15). 

Število prebivalstva zaposlenega v sekundarnih dejavnostih je na 
Spodnjem Murskem polju v obdobju 1961—71 poraslo kar za 101,9%, v 
kvartarnih za 7,3 % , v terciarnih dejavnostih pa je nazadovalo za 10,7 % , 
kar je posledica izumiranja tradicionalnih obrti. Y Ljutomeru se je delež 
prebivalstva zaposlenega v sekundarnih dejavnostih povečal kar za 155,4 
odstotka, kvartarne dejavnosti so porasle za 8,7 %, medtem ko so terciar-
ne nazadovale za 9,5 % (prim. 8, 82). 

V severozahodnem delu Spodnjega Murskega polja, ki je najbolj od-
maknjen od gospodarskih vplivov Ljutomera in Gornje Radgone oziro-
ma Radenc, presega delež agrarnega prebivalstva še vedno 60 %, prav 
tako v spodnji ščavniški dolini (Cezanjevci), kjer je deagrarizacijski 
vpliv Ljutomera kljub relativni bližini zelo šibek. 

Tab. 3. Prebivalstvo glede na panoge dejavnosti 

d e j a v n o s t i 

primarne sekundarne terciarne kvartarne 

1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971 

Vasi Sp. štev. 2669 2245 410 733 742 418 194 205 
Mur. polja % 68,8 61,7 10,5 20,1 12,2 11,5 5,0 5,6 

Ljutomer štev. 154 101 177 452 264 239 218 237 
% 18,2 9,7 21,0 43,3 31,3 22,9 25,8 22,7 

Skupaj štev. 2823 2346 587 1185 736 6*7 412 442 
% 59,8 50,1 12,4 25,3 15,6 14,0 8,7 9,4 

Zaposlovanje v tujini, ki je bilo ob relativno trdni posestni sestavi, vino-
rodni posesti in možnostih neagrarne zaposlitve v bližnjih gospodarskih 
središčih že od nekdaj neprimerno manj razširjeno kot v sosednjem Prek-
murju, je v novejšem obdobju zajelo tudi to pokrajino. Danes se Spod-
nje Mursko polje v tem pogledu skorajda izenačuje z drugimi območji 
Pomurja (9, 26, 27), saj je bilo leta 1971 zaposlenih v tujini 519 oseb ali 
10 % aktivnega prebivalstva. Yedeti je, da je pojav zdomstva v zadnjih 
letih precej oslabel, ker se je število zdomcev ob koncu leta 1976 zmanj-
šalo na 243 oseb (10). Vzroke je iskati ne le v vse težjih pogojih zaposlo-
vanja na tujem, temveč tudi v njegovih motivih. Večina muropoljskih 
zdomcev je namreč odšla na delo z namenom, da si nabavi potrebno 
kmetijsko mehanizacijo. To potrjujeta med drugim socialna sestava 
zdomcev in dejstvo, da jih je najmanj iz najbolj nerazvitih območij. 
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Spremembe v socialni sestavi gospodinjstev 

Število gospodinjstev se je zaradi njihove močne rasti v Ljutomeru 
v poprečju sicer povečalo za 9,4 %>, vendar je še vedno pod republiško vred-
nostjo 12,4 % . Y ostalih naseljih je le neznatno napredovalo ali stagni-
ralo; če izvzamemo Ljutomer, se je njihovo število povečalo le za 2,3 %>. 
Takšen razvojni trend samo potrjuje dosedanje ugotovitve o zmernem 
populacijskem razvoju in zapoznelih premikih v zaposlitveni sestavi 
prebivalstva. 

Stopnja socialne preobrazbe, ki jo razberemo iz posameznih katego-
rij gospodinjstev, kaže na precejšnje zaostajanje za republiškim po-
prečjem. Kmečkih gospodinjstev je še vedno 20,4% (v SRS 10,3%), me-
šanih je 28,2% (v SRS 13,8%) in nekmečkih 51,4% (v SRS 75,9%). Ce 
izvzamemo Ljutomer, je stanje še manj ugodno, ker je nekmečkih gospo-
dinjstev v tem primeru samo 35,3 % . Število kmečkih gospodinjstev se 
je od leta 1961 zmanjšalo za dobro tretjino, nekmečkih pa povečalo za 
blizu polovico. Mešana gospodinjstva so še vedno v porastu, kar govori 
za prvo fazo preslojevalnega procesa ( 1 1 , 66). Y obdobju 1961—71 so se 
povečala za 13,4% (brez mesta za 15,1 %) . Na območju Cezanjevec, kjer 
so populacijske razmere najbolj neugodne, se je njihovo število povečalo 
za 73,7 % . 

Tab. 4. Socialna sestava gospodinjstev 

1961 1971* 

vsa nekm. meš. kmeč. vsa nekm. meš. kmeč. 

Vasi Sp. 
Mur. polja 

štev. 
% 

1838 
100,0 

649 
35,0 

679 
36,9 

510 
27,8 

1976 
100,0 

408 
22,7 

590 
32,9 

798 
44,4 

Ljutomer štev. % 802 
100,0 

707 
88,2 

67 
8,3 

28 
3,5 

617 
100,0 

503 
81,5 

68 
11,0 

46 
7,5 

Skupaj štev. 
% 

1640 
100,0 

1356 
51,4 

746 
28,2 

538 
20,4 

2413 
100,0 

911 
37,7 

658 
27,3 

844 
35,0 

Zemljiškoposestna sestava prebivalstva po agrarni reformi ni doži-
vela večjih sprememb, kar potrjuje tudi posredna primerjava z letom 
1953( 1, 150), Ce izločimo gospodinjstva brez zemlje lin tista do 0,11 ha, 
pride na kategorijo gospodinjstva do 1 ha zemlje kar 25,3 % vseh gospo-
dinjstev. Čeprav je razdrobljenost zemljiške posesti precejšnja in ustvar-
ja nemalo težav pri organizaciji tržne in rentabilne proizvodnje — več 
kot polovica gospodinjstev ima manj kot 3 ha zemlje — ta vendarle v 
tem obdobju ni bistveno napredovala. Pomembnejših premikov, razen v 
kategoriji nad 15 ha, povezanih z zakonom o 10 ha maksimumu in zako-
nom o odpravi viničarskih in drugih razmerij, ni opaziti. Na gospo-
dinjstva s 3 do 5 ha pride 16,9 %, s 5 do 8 ha 13,6%, z 8 do 10 ha 8 ,2% 

* Kategorija ostala gospodinjstva in neznano ni zajeta. Statistika iz leta 
1961 je neznana gospodinjstva zajela skupaj z nekmečkimi gospodinjstvi. 
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in z 10 do 15 ha prav tako 8,2 °/o vseh gospodinjstev. Zemljiška posest je 
torej še vedno dokaj trdna, saj pride na gospodinjstva z nad 5 ha zemlje 
še vedno blizu tretjina gospodinjstev. 

Z naraščajočim preslojevanjem prebivalstva se je močno povečalo 
število gospodinjstev brez zemlje. Teh je 1127 ali 42,8 od tega v Lju-
tomeru 673, kar navedena razmerja močno spremeni. 

Tab. 5. Gospodinjstva po velikosti zemljiške posesti leta 1971 

brez z. 
in do 0,11— 1. ,01— 3,01— 5,01— Nad 
0,10 1,00 ha3. ,00 ha 5,00 ha 10,00 ha 10,01 ha 

Vasi Sp. Mur. polja štev. 1831 454 315 374 235 315 138 Vasi Sp. Mur. polja 
% 100,0 24,8 17,2 20,4 12,8 17,2 7,6 

Ljutomer štev. 802 673 66 28 20 13 2 Ljutomer 
% 100,0 83,9 8,2 3,5 2,5 1,6 0,3 

Skupaj štev. 2633 1127 381 402 255 328 130 Skupaj 
% 100,0 42,8 14,5 15,2 9,7 12,5 5,3 

Povzetek 

Spodnje Mursko polje doživlja kot relativno razvito območje v zad-
njih petnajstih letih z razvojem neagrarnih dejavnosti močno demograf-
sko preslojevanje in socialnoekonomsko preobrazbo. Y obdobju 1953 do 
1961 je njegovo prebivalstvo še nazadovalo za 3,4%, v obdobju 1961 do 
1971 pa je poraslo za 9,5%, v Ljutomeru celo za 30,6 %. Vendar pokra-
jina še vedno sodi med tiste z depopulacijskim tipom prebivalstvene 
rasti. Tendenca koncentracije prebivalstva je opazna v ožjem vplivnem 
območju Ljutomera in ob prometnici Ljutomer—Radenci, razseljevanje 
pa v prometno slabo povezani spodnji Ščavniški dolini'. Y obdobju 1961 
do 1971 so nazadovale starostne skupine od 5 do 9, 10 do 14 in 45 do 54 
let. Staranje prebivalstva je posebno značilno za spodnjo Sčavniško do-
lino. 

Še leta 1961 je bilo Spodnje Mursko polje močno agrarno s 58,8 % 
kmetijskega prebivalstva, vendar se je njegov delež znižal do leta 1971 
na 50,1 %, kmečkih gospodinjstev pa na 20,4 %, pri čemer se je ob raz-
voju družbenega kmetijstva močno spremenila tradicionalna struktura 
tega prebivalstva. Intenzivnejše preslajanje je povzročal posebno raz-
voj kovinske industrije, industrije gradbenega materiala, lesne, tekstilne 
in živilsko-predelovalne industrije v Ljutomeru, saj odhaja tja dnevno 
na delo nad 2000 ljudi. Y strukturi družbenega proizvoda zavzema in-
dustrija 64,3 %.. Število prebivalstva, zaposlenega v sekundarnih dejav-
nostih, je v obdobju 1961—71 poraslo za 101,9 %, v kvartarnih za 7,3%, 
v terciarnih pa je nazadovalo za 10,7%. Pokrajina je ostala ponekod 
še naprej močno agrarna z nad 60 % kmetijskega prebivalstva, posebno 
v stičnem območju z radgonsko občino in ob spodnji Ščavnici, kamor 
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deagrarizacijski vpliv Ljutomera zaradi slabe prometne povezanosti ni 
segel. Tudi zaposlovanje v tujini jo je v novejšem času zajelo v komaj 
kaj manjšem obsegu kot druga območja Pomurja, saj so zavzemali zdom-
ci leta 1971 10 °/o aktivnega prebivalstva. Y zadnjih letih je opaziti ob-
čutno zmanjšanje tega pojava. 

Stagnacija števila gospodinjstev in naraščanje mešanih gospodinj-
stev potrjujeta zmeren populacijski razvoj in zapoznele premike v zapo-
slitveni strukturi prebivalstva. Tudi zemljiškoposestna struktura po 
agrarni reformi ni doživela večjih sprememb. Razdrobljenost posesti je 
sicer precejšnja. Več kot polovica gospodinjstev ima manj kot 3 ha zem-
lje, vendar poseduje tretjina gospodinjstev še vedno nad 5 ha zemlje. 
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RECENT CHANGES OF THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE 
IN THE LOWER MURSKO POLJE (PLAIN OF THE MURA) 

Borut B e l e c 
(Summary) 

With the appearance of non-agrarian activities the Lower Mursko polje, as 
a relatively less developed territory, has experienced a strong demographic 
class-shift and social-economic transformation during the last fifteen years. 
Between 1953 and 1961 its population has still diminished for 3.4 %, between 
1961 and 1971 it has increased for 9.5 %, at Ljutomer even for 30.6 %, though 
the region has still belonged to the depopulational type of the growth of in-
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habitants. The tendency to concentrate the inhabitants is to be seen in the nar-
rower influential territory of Ljutomer and along the thoroughfare of Ljuto-
mer—Radenci, while the displacement may be seen in the Valley of the Sčav-
nica, which has bad communications. In the period from 1961 to 1971 the age 
groups from 5 to 9, from 10 to 14 and from 45 to 54 years retrograded. The 
aging of the inhabitants has been especially characteristic for the Lower Valley 
of the Ščavnica. 

In 1961 the Lower Mursko polje was still strongly agrarian with 59.8 % 
peasant inhabitants, but its share had been diminished to 50.1 % till 1971, the 
part of peasant households to 20.4 %, and with it, along with the development 
of the socialized farming, the traditional structure of these inhabitants has 
been much changed. A more intensive class-shift has been conditioned particu-
larly by the development of the metal industry, the industry of building ma-
terial, the wood industry, the textile and the food-manufacturing industry at 
Ljutomer, where daily more than 2000 people go to work. In the structure of 
the social product the industry takes 64.3 %. The number of inhabitants en-
gaged in secondary activities has increased for 101.9 % between 1961 and 1971, 
in quarternary activities for 7.3 %, in tertiary activities it has diminished for 
10.7 %. In some places the region has still remained strongly agrarian with 
over 60 % of peasant inhabitants, especially in the convergent territory with the 
community of Radgona and along the Lower Ščavnica, where the influence 
of the deagrarization from Ljutomer did not reach because of the bad commu-
aications. The occupation abroad has also hardly taken a smaller extent than 
in the other regions of Pomurje in recent times, so the workers employed ab-
road amounted to 10 % of the active population in 1971. During the last years 
we have noticed a considerable reduction of this phenomenon. 

The stagnation of the number of households and the increase of mixed 
households confirm a moderate populational development and belated move-
ments of the employment structure of the inhabitants. The structure of the 
landed property did not experience greater changes after the agrarian reform 
either. The dismemberment of the estates has been considerable because more 
than a half of the households have less than 3 hectares of land, but nearly a 
third of the households are still in possession of more than 5 hectares of land. 
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