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Haloze 
(Razvoj zemljiškoposestnih odnosov v k. o. Gorca in Dežno v dobi 

od leta 1825 do 1947.) 

Z imenom Haloze označujemo tercijarno gričevje, katerega ome-
jujeta na severu Dravinja in Drava, oziroma gričevje Savinj-

sko in Spodnje Dravsko polje, na jugu Boško pogorje, na zapadu 
Dravinjske gorice, na vzhodu, oziroma na jugovzhodu pa sloven-
sko-hrvatska etnografska meja. Gričevje se sicer nadaljuje še na 
drugi strani etnografske meje, ter prehaja v varaždinsko ravan, 
vendar pa se ne označuje z imenom Haloze. Haloze same so ne-
navadno živahno razčlenjene v sistem nepreglednih goric, ki so v 
vzhodnem delu nekako istih višin kot Slovenske gorice (350 m), 
dočim so v južnem in zapadnem delu znatno višje (na zapadu do 
600 m). — Vodna mreža je v Halozah razvita zelo preprosto. V 
glavnem obstoja samo obilica kratkih potokov in radi tega so Ha-
loze tako zelo razrezane. Daljši, oziroma važnejši so samo štirje 
potoki in sicer Rogatnica, Psičina, Bela in Turški potok, prvi se 
izliva v Dravinjo, ostali trije v Dravo. Geološka zgradba Haloz 
je zelo enostavna. Zgrajene so namreč izključno iz miocenskih 
kamenin (ilovica in glina, lapor, peščenjak, litavski apnenec, groh). 
— Podnebje kaže znake izrazitega panonskega vpliva. Zime so 
precej hladne, poletja vroča. Povprečna januarska temperatura 
znaša —1.7° C, povprečna julijska temperatura 20.6° C. Značilno je 
veliko število jasnih dni; povprečna oblačnost znaša le 4.08, zlasti 
majhna je poleti, vštevši september. Padavin je povprečno 
1000 mm na leto, največ v juniju in oktobru, najmanj v februarju, 
razmeroma malo tudi v septembru. Povprečno je na leto 117 dni 
s padavinami, od tega pada sneg približno 22 dni. Poleti, zlasti v 
juliju, so pogoste nevihte, često združene s točo. Suho in sončno 
pozno poletje in zgodnja jesen ter veliko število poletnih dni s 
temperaturo nad 20° C (povprečno 62.5 dni), vse to je izredno 
ugodno za vinogradništvo. Zato so Haloze znane kot eden najbolj 
vinorodnih predelov. Vendar pa ni v vseh Halozah enaka slika. 
Glavno vinorodno področje je v spodnjih Halozah in v nižjih pre-
delih ob Dravinji. V celem je ll°/o haloške površine zasajene z vi-
nogradi. V Halozah je tudi mnogo gozda in sicer je to predvsem 
bukov gozd. Njiv je v Halozah mnogo manj kot v Slovenskih go-
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ricah, ker so diluvijalne terase slabo razvite. Haloze spadajo med 
najbolj kmetska področja v Sloveniji; s kmetijstvom se bavi 
okrog 90% prebivalstva.Haloze so področje razložene naseljenosti; 
znatnejših zgostitev ne poznajo. 

Celotno oziemlje Haloz je razdeljeno na 52 katastralnih občin, 
katerih prebivalstvo živi več ali manj od vinske trte in v katerih so 
vladale do nedavna posebne gospodarske in sociološke razmere. V 
naslednjem ne bom obravnaval vseh 52 k. o., temveč samo dve 
iz izrazito vinorodnega predela ob Dravinji, to je k. o. Gorco in 
k. o. Dežno. Za ti dve k. o. bom podal sliko razvrstitve zemlje po 
kulturah, oziroma razdelitev iste z ozirom na lastništvo in to za 
1. 1825, 1934 in 1947, ter posredno predočil, kako je vplivalo to sta-
nje na gospodarski položaj ljudstva na tem ozemlju in kako vpliva 
sedaj. Obravnavanje teh dveh k. o. nam bo dalo določene izsledke, 
oziroma zakonitosti, ki veljajo nemara za večje dele Haloz ali celo 
za vse Haloze. 

Nekdanja politična občina Sv. Trojica v Halozah je obsegala 
dve k. o.: Gorco, ki je med največjimi občinami v vinorodnih Ha-
lozah, in Dežno. Prva je merila leta 1825. 612 ha 12 a 75 m2, druga 
262 ha 10 a 94 m3, obe skupaj 874 ha 23 a 69 m2. Sedaj pa meri 
k. o. Gorca 617 ha 34 a 22 m2, Dežno 261 ha 32 a 75 m2, obe skupaj 
878 ha 66 a 97 m2. Isto površino sta imeli katastralni občini tudi 
leta 1934. 

Celokupna površina k. o. G o r c a je bila razdeljena po kul-
turah sledeče: 

Leta 1825: 
Vrtovi in sadovnjaki 35,2222 ha ali 5,8% 
Vinogradi 104,7364 ha „ 17,3% 
Travniki 52,8330 ha „ 8,6% 
Pašniki 42,8207 ha „ 6,9% 
Njive 53,8142 ha „ 8,7% 
Gozdovi 301,6803 ha „ 49,2°/o 
Stavbišča 2,2609 ha „ 0,4% 
Ceste in vode 18,7598 ha „ 3,1% 

Skupaj 612,1275 ha ali 100.0% 
Leta 1934: 

Vrtovi in sadovnjaki 8,9519 ha ali 1,4% 
Vinogradi 65,3500 ha „ 10,5% 
Travniki 114,5942 ha „ 18,6% 
Pašniki 85,0079 ha „ 13,8% 
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Njive 
Gozdovi 
Stavbišča 
Ceste in vode 

Skupaj 
Leta 1947: 

Vrtovi in sadovnjaki 
Vinogradi 
Travniki 
Pašniki 
Njive 
Gozdovi 
Stavbišča 
Ceste in vode 

69,8400 ha „ 11,4°/. 
250,1000 ha „ 40,5% 

3,1482 ha „ 0,5%> 
20,3500 ha „ 3,3°/q 

617,3422 ha ali 100,0% 

10,6713 ha ali 1,7% 
66,6434 ha „ 10,8% 

112,4037 ha „ 18,2% 
83,9611 ha „ 13,6% 
69,8471 ha „ 11,4% 

249,2500 ha „ 40,4°/» 
3,1889 ha „ 0,5°/o 

21,3767 ha „ 3,4% 

Skupaj 617,3422 ha ali 100,0% 

CORCA 
1825 193^ 19V7 

18,2^ 

11Л 

Razdelitev zemlje na Gorci leta 1825, 1934 in 1947 
1. Sadovnjaki, vrtovi 5. Njive 
2. Vinogradi 6. Gozdovi 
3. Travniki 7. Stavbišča 
4. Pašniki 8. Ceste in vode 

v 

Celokupna površina k. o. D e ž n o je bila razdeljena po kul-
turah sledeče: 

Leta 1825: 
Vrtovi in sadovnjaki 
Vinogradi 
Travniki 
Pašniki 
Njive 

2,6165 ha ali 1,0% 
39,7698 ha „ 15,2% 
41,4334 ha „ 15,8% 
29,8713 ha „ 11,4% 
46,5160 ha „ 17,7% 
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Gozdovi 95,2096 ha „ 36,3% 
Stavbišča 1,2561 ha „ 0,5% 
Ceste in vode 5,4367 ha „ 2,1% 

Skupaj 262,1094 ha ali 100,0% 
Leta 1934: 

262,1094 ha ali 100,0% 

Vrtovi in sadovnjaki 2,7148 ha ali 1,1% 
Vinogradi 30,6400 ha „ 11,7% 
Travniki 51,2396 ha „ 19,6% 
Pašniki 42,7372 ha „ 16,3°/» 
Njive 41,8800 ha „ 16.0% 
Gozdovi 86,6550 ha „ 33,2% 
Stavbišča 1,4681 ha „ 0,6°/. 
Ceste in vode 3,9928 ha „ 1,5% 

Skupaj 261,3275 ha ali 100.0% 
Leta 1947: 

Vrtovi in sadovnjaki 2,5079 ha ali 0,9% 
Vinogradi 29,8193 ha „ 11,5% 
Travniki 52,1786 ha „ 20,0% 
Pašniki 43,3587 ha „ 16,6% 
Njive 42,1196 ha „ 16,1% 
Gozdovi 85,7989 ha „ 32,8% 
Stavbišča 1,5495 ha „ 0,6% 
Ceste in vode 3,9950 ha „ 1,5% 

Skupaj 261,3275 ha ali 100,0°/o 

DEZNO 
1 Ô 2 5 193V 1947 

' 3 ^ 5 6 7 9 
Razdelitev zemlje na Dežnem leta 1825, 1934 in 1947 

1. Sadovnjaki, vrtovi 5. Njive 
2. Vinogradi 6. Gozdovi 
3. Travniki 7. Stavbišča 
4. Pašniki 8. Ceste in vode 
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Ce si sedaj podatke iz razpredelnic za obe katastralni občini 
in diagrame na str. 122 in 123 ogledamo natančneje, vidimo, da se 
razdelitvi po kulturah v 1. 1934 in 1947 med seboj bistveno ne razli-
kujeta. Popolnoma drugačno sliko pa dobimo, če primerjamo da-
našnje stanje z onim iz 1. 1825. Na prvi pogled opazimo, da so po-
krivali leta 1825 v k. o. Gorca skoraj polovico površine gozdovi; 
sicer se je njih površina do danes skrčila za 8,8%, toda so še daleč 
na prvem mestu. Na drugem mestu so danes travniki, ki so se do 
leta 1934 povečali za celih 10% i n so potem zopet padli za 0.4%. 
Nato slede pašniki, ki so se prav tako kot travniki najprej pove-
čali za 6,9%, nato pa padli za 0,2%. Četrto mesto zavzemajo njive, 
ki so se povečale za 2,7%. Vinogradi, ki so bili nekoč na drugem 
mestu, so sedaj na petem in sicer so se najprej zmanjšali za 6,8%, 
nato pa zopet zvečali za 0,3%. Prav tako kot vinogradi so se zmanj-
šali tudi sadovnjaki in vrtovi in sicer za 4,4%, nato pa zopet zve-
čali za 0,3%. Prav tako kot v k. o. Gor ci pokrivajo tudi v k. o. 
Dežno gozdovi največ površine; njih površina se je od leta 1825 
do danes skrčila za 3,5%. Na drugem, oz. tretjem mestu so tudi 
tukaj travniki, oz. pašniki, katerih površina se je povečala za 4,2%, 
oz. 5,2%. Njive, ki so bile nekoč na drugem mestu so se najprej 
zmanjšale za 1,7%, nato pa zopet povečale za 0,1%. Na petem me-
stu so vinogradi, katerih površina se je zmanjšala za 3,7%. Kateri 
razlogi so bili odločilni pri spremembi površin posameznih kultur, 
je težko reči. Na padec površine vinogradov so poleg drugih mo-
mentov vsekakor deloma vplivale razne elementarne nesreče, ki so 
uničile vinograde in sadovnjake, katere so potem kmetje spreme-
nili v travnike in pašnike, deloma pa v njive. Glede nazadovanja 
njiv v k. o. Dežno sem ugotovil iz katastrskih podatkov, da so bile 
spremenjene v travnike, to pa radi neprikladne lege v dolinici 
brezimenega potoka. 

Sedaj, ko smo obdelali razdelitev zemlje po kulturah, si oglej-
mo, kdo je bil lastnik te zemlje, oziroma kdo je lastnik danes. Iz 
katastrskih podatkov sem dognal, da je bilo 1. 1825 v k. o. Gorca 
235 posestnih listov, od katerih sta odpadla dva na ceste in vode. 
Potemtakem je bilo na Gorci 233 posestnikov, od katerih pa je bilo 
samo 29 domačinov, ali 12,4%. Vsi ostali so bili posestniki iz drugih 
haloških občin, kmetje s polja, Ptujčani in tujci. V k. o. Dežno pa 
je bilo 66 posestnih listov, oziroma 65 posestnikov. Posestnikov 
domačnov je bilo 23 ali 35,4%, torej znatno več kot na Gorci. 
Leta 1934 je bilo v k. o. Gorca 157 posestnih listov, oziroma 155 
posestnikov in od teh 37 domačinov, ali 23,9%. Vsi ostali so bili 
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Ptujčani, kmetje s polja, posestniki iz drugih haloških občin, iz 
ostale Slovenije in Hrvaške, ter končno inozemci. V k. o. Dežno 
je bilo 86 posestnikov, od teh 24 domačinov ali 28°/o. Odstotek do-
mačinov je bil neznatno višji kot na Gorci. 

Danes je v k. o. Gorca 156 posestnih listov, od katerih odpa-
deta dva na ceste in vode. Ostalih 154 posestnih listov pripada 12 
posestnikom, od katerih je 36 domačinov izven zadruge. Ostala 
zemlja pripada posestnikom iz drugih haloških občin, posestnikom 
s polja, Brega in ostale Slovenije, državnemu posestvu in vinograd-
niški zadrugi. V k. o. Dežno je danes 89 posestnih listov, od kate-
rih odpadeta prav tako dva na ceste in vode. Vseh posestnikov je 
84, od katerih je 21 domačinov izven zadruge. Ostali so posestniki 
iz drugih haloških občin, posestniki s polja, Gornje Pristave, Ptuja 
in okolice ter državno posestvo in zadruga. 

Ker iz samega števila posestnikov ne moremo mnogo raz-
brati, zato se moramo lotiti podrobne razčlenitve vse zemlje in vi-
nogradov še posebej, najprej na Gorci, nato pa na Dežnem. 

Gorca. 

V začetku sem omenil, da je k. o. Gorca merila leta 1825 
612,1275 ha, leta 1934, oz. 1947 pa 617,3422 ha. Z ozirom na po-
sestnike je bila ta zemlja razdeljena sledeče: 

Leta 1825: 
29 posestnikov domačinov ima 147,4672 ha ali 24,l°/o 
35-"posestnikov iz ostalih Haloz ima 92,0837 ha „ 15,0% 

107 posestnikov z Dravskega polja ima 133,6070ha „ 21,9°/o 
37 posestnikov z Gornje Pristave ima 41,5783 ha „ 6,7°/o 
14 posestnikov iz Ptuja ima 93,1894 ha „ 15,4% 
5 posestnikov z Brega ima 4,8579 ha „ 0,8% 
3 tujci imajo 15,4714 ha „ 2,5% 

Državno posestvo Turnišče meri 64,2418 ha „ 10,4% 
Cerkveno posestvo Gorca meri 0,8710 ha „ 0.1% 
Ceste in vode merijo 18,7598 ha „ 3,1% 

233 posestnikov ( + 2 pos. lista) ima 612,1275 ha ali 100,0% 

Leta 1934: 
37 domačinov ima 141,30 ha ali 22,8% 
17 Haložanov iz drugih občin ima 48,53 ha „ 7,9°/o 
48 posestnikov z Dravskega polja ima 58,38 ha „ 9,6°/o 
15 posestnikov z Gornje Pristave ima 34,31 ha „ 5,6°/o 
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2 tujca stanujoča na Gorci imata 17,64 ha „ 2,9°/o 
17 Ptujčanov ima 173,48 ha „ 27,9% 
7 posestnikov z Brega ima 29,81 ha „ 4,8°/o 
4 inozemci imajo 62,62 ha „ 10,l°/o 
5 posestnikov iz ostale Slovenije ima 10,00 ha „ 1,7% 
3 posestniki iz Hrvaške imajo 20,92 ha „ 3,4°/o 
1 posestni list odpade na vodovje 10,42 ha „ l,7°/o 
1 posestni list odpade na ceste 9,93 ha „ 1,6% 

155 posestnikov ( + 2 pos. lista) ima 617,34 ha ali 100,0% 

Leta 1947: 
36 domačinov ima 159,6807 ha ali 25,9% 
18 Haložanov iz drugih občin ima 48,8968 ha „ 7,9°/o 
51 posestnikov z Dravskega polja ima 49,4567 ha „ 8,0°/» 
14 posestnikov z Gornje Pristave ima 21,3965 ha „ 3,5%> 
3 posestniki z Brega imajo 24,4756 ha „ 3,9°/e 
2 posestnika iz ostale Slovenije 12,9889 ha „ 2,2°/o 

Razdelitev zemlje na Gorci leta 1825, 1934 in 1947 

Leta 1825: 
i 

1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja 
4. Ptujčani, tujci 
5. Državno posestvo Turnišče 
6. Ceste in vode 

Leta 1947: 
1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja in Gornje 

Pristave 

Leta 1934: 
1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja 
4. Ptujčani, tujci, inozemci 
5. Ceste in vode 

4. Posest, z Brega in ostale Slov. 
5. Državna posestva 
6. Zadruga 
7. Ceste in vode 
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Državno posestvo meri 73,9101 ha „ ll,9°/o 
Zadruga meri 205,1602 ha „ 33,3°/o 
Ceste in vode merijo 21,3767 ha „ 3,4°/o 
126 posestnikov ( + 2 pos. lista) ima 617,3422 ha ali 100,0% 

V podrobno primerjavo stanja med 1. 1825, 1934 in 1947 se ne 
bom spuščal, ker je to dovolj razvidno iz razpredelnic, še bolj pà 
iz diagramov na str. 126. Radi boljšega razumevanja moram ome-
niti, da sem v diagramu za leto 1825 združil nekatere postavke in 
sicer sem združil Ptujčane, posestnike z Brega in tujce. Prav tako 
sem združil posestnike z Dravskega polja s posestniki z Gornje 
Pristave. V diagramu za leto 1934 so združeni v eno skupino Ptuj-
čani, posestniki z Brega, posestniki- iz ostale Slovenije in Hrvaške, 
ter tujci in inozemci. V drugo skupino so združeni posestniki s 
polja in posestniki z Gornje Pristave. — Tudi v diagramu za leto 
1947 sem združil posestnike z Brega s posestniki iz ostale Slovenije 
in posestnike s polja s posestniki z Gornje Pristave. — Če opazu-
jemo vse tri diagrame, vidimo, da se je stanje vseh skupin močno 
izpremenilo. Samo glede domačinov, se nam zdi, je ostalo stanje 
neizpremenjeno. Toda to je samo videz, kajti pod izsekom »doma-
čini« so označeni samo tisti, ki imajo svoja posestva in so izven 
vinogradniške zadruge. Ker pa so domačini dejansko lastniki tudi 
one zemlje, ki je v zadrugi, se slika močno izpremeni. Če upošte-
vamo to dejstvo, vidimo, da pripada 59,2% zemlje domačinom, 
oziroma da odpade 17,6°/o zemlje na posestnike izven Haloz. 

Res je sicer, da povprečne mere ne zadostujejo za pravilno 
razumevanje razdelitve zemlje, vendar pa si oglejmo razdelitev 
zemlje tudi s te strani in videli bomo, da nam bodo številke mar-
sikaj povedale. Ker že imamo število posestnikov posameznih ka-
tegorij in njim pripadajočo zemljo, si oglejmo, koliko zemlje pride 
povprečno na enega posestnika prej omenjenih kategorij. 

Leta 1825 je imel povprečno: 
posestnik domačin 5,0426 ha, 
posestnik Haložan iz drugih občin 2,6377 ha, 
posestnik z Dravskega polja 1,2450ha, 
posestnik z Gornje Pristave 1,1237 ha, 
posestnik iz Ptuja 6,6268 ha, 
posestnik z Brega 0,9715 ha, 
posestnik tujec 5,0847 ha. 
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Leta 1934 je imel povprečno: 
posestnik domačin 3,79 ha, 
posestnik Haložan iz drugih očin 2,73 ha, 
posestnik z Dravskega polja 1,22 ha, 
posestnik z Gornje Pristave 2,29 ha, 
posestnik iz Ptuja 10,20 ha, 
posestnik z Brega 4,26 ha, 
posestnik tujec 8,82 ha, 
posestnik inozemec 15,65 ha, 
posestnik iz ostale Slovenije 2,00 ha, 
posestnik iz Hrvaške 6,97 ha. 

Leta 1947 je imel povprečno: 
posestnik domačin 4,4355 ha, 
posestnik Haložan iz drugih občin 2,7164 ha, 
posestnik z Dravskega polja 0,9697 ha, 
posestnik z Gornje Pristave 1,5283 ha, 
posestnik z Brega 8,1585 ha. 
posestnik iz ostale Slovenije 6,4949 ha. 

Ako primerjamo sedaj te podatke, vidimo, da ima leta 1825 
največ zemlje Ptujčan, kateremu sledi tujec in šele na tretjem me-
stu je domačin. Nato sledi Haložan, ki ima skoraj dvakrat manj 
zemlje kot Ptujčan, nato posestnik z Dravskega polja, posestnik z 
Gornje Pristave in posestnik z Brega, ki imajo 5—6 krat manj 
zemlie kot Ptujčan. Leta 1934 ima inozemec skoraj petkrat toliko 
zemlje kakor posestnik domačin, Ptujčan skoraj trikrat, tujec več 
kot dvakrat, posestnik iz Hrvaške skoraj dvakrat toliko, posestnik 
s polja pa tretjino tega. Posestnik domačin je takrat na šestem 
mestu. 

Leta 1947 ima povprečno največ zemlje posestnik z Brega, 
nato posestnik iz ostale Slovenije in na tretjem mestu je domačin, 
kateremu sledi Haložan iz drugih občin, posestnik z Gornje Pri-
stave in posestnik s polja. 

Dejal sem že, da so povprečne mere le pomožna metoda in 
kot take ne zadostujejo za našo razpravo. Naša razčlenitev zemlje 
na Corei mora biti podrobnejša ter mora prikazati točno sliko o 
medsebojnem razmerju posestev tudi v okviru kategorij samih. 
Zato sem razdelil vsa posestva po velikosti v pet skupin. V prvo 
skupino sem dal vsa posestva, ki merijo manj kot 1 ha, v drugo po-
sestva, ki merijo 1—2 ha, v tretjo, 2—5 ha, v Četrto, 5—10 ha in v 
peto, posestva, ki merijo nad 10 ha. Sliko razporeditve posestev 
po omenjeni razdelitvi kažejo tabele na str. 129, 130, 131. 
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Leta 1825 

Posestniki do 1 
ha 

1 - 2 
ha 

2 — 5 
ha 

5 - 1 0 
ha 

nad 10 
ha Skupaj 

Domačini 8 
27,6% 

2 
6,9% 

9 
31% 

5 
17,2% 

5 
17,2% 29 

Haložani iz drugih 
obči a 

18 
51,4% 

4 
11,4% 

8 
22,8% 

3 
8,6% 

2 
5,7% 35 

Posestniki s polja 
72 

67,3% 
19 

17,8% 
11 

10,3% 
3 

2,7% 
2 

1,8% 107 

Posestniki z Gor. 
Pristave 

24 
64,9% 

8 
21.7% 

4 
10,8% 

1 
2.6% 

— 37 

Posestniki z Brega 
3 

00% 
1 

20% 
1 

2C% — — 5 

Ptujčani 1 
7,1% 

2 
14,3% 

4 
28,6% 

6 
42,9% 

1 
7.1% 

14 

Tujci 
Državno posestvo 

Turnišče 
Cerkveno posestvo 

Gorca 

1 

33,3% 

2 
100% 

1 
33,3% 

— 

4 

1 
33,3% 

1 
100% 

3 

1 

2 

Celokupno število 
•posestnikov 

129 
55,3% 

37 
15,9% 

3? 
15.9% 

18 
7,8% 

12 
5 1% 

233 

Iz razpredelnic vidimo, da ima leta 1825 posestva do 1 ha 
8 posestnikov domačinov, od 1—2 ha 2, od 2—5 ha 9; manj kot 5 ha 
tedaj 19 posestnikov ali 65,5°/o. Leta 1934 ima posestva do 5 ha 
28 posestnikov domačinov ali 75,6%. Leta 1947 ima posestva do 
5 ha 24 posestnikov domačinov ali 66,7°/o. Mislim, da bi bilo nepra-
vilno, če bi poskušali dognati najmanjšo površino zemlje, na kateri 
se 4—5 članska družina lahko preživlja in pri tem ne bi upoštevali 
velikosti vinograda in njegove kvalitete. Toda kljub temu lahko 
predpostavimo, da je vseh teh 24 posestnikov pod najmanjšo povr-
šino zemlje, ki je potrebna za preživljanje petčlanske družine, po-
sebno če povdarimo dejstvo, da spada haloška zemlja v skupino 
manjvredne zemlje, na kateri uspevajo dobro edino vinogradi. V 
zvezi s tem je treba postaviti vprašanje, ali imajo domačini pose-
stva v drugih občinah in kako spremeni ta posest dosedanjo sliko o 
površinah posestev. Za leto 1825 števila teh posestnikov ni bilo 
mogoče ugotoviti. Leta 1934 je imelo 7 Gorčanov zemljo v drugih 
občinah. Dva od teh sta na Gorci imela samo hišo, ostalih pet je 
imelo tudi zemljo. Vseh sedmero je imelo v drugih občinah 16,57 ha 
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Leta 1934 

Posestniki 
do 1 
ha 

1 — 2 
ha 

2 — 5 
ha 

5 — 10 
ha 

nad 10 
ha 

Skupaj 

Domačini 7 
18,9«/« 

9 
24,3% 

12 
32,4% 

7 
18,9% 

2 
5,4% 

37 

Haložani iz drugih obč. 6 
35,3% 

2 
ll,7Vo 

7 
41,2% — 

2 
11,8% 

17 

Posestniki s polja 32 
66,71/0 

8 
16,7% 

6 
12.5% 

2 
4,1% — 48 

Posestniki z Gornje 
Pristave 

7 
46,6% 

3 
20% 

4 
26,7% 

— 
1 

6,7% 15 

Pos stniki z Brega 
2 

28,6% 
1 

14,3% 
3 

42,9% 
1 

14 2% — 7 

Ptujčani 
3 

15,6% 
-1 

5 9°/q 
1 

5.9% 
5 

29,4% 
7 

41,2% 
17 

Tujci — — — 
2 

100% 
— 2 

Inozemci — — — 
2 

50% 
2 

50% 
4 

Posest, iz Slov. in Hrv. 
3 

37,5% 
1 

12,5% 
2 

25% 
1 

12,5% 
1 

12,5% 
8 

Celokupno število 
posestnikov 

60 
38,7% 

25 
16,1% 

35 
22,6% 

20 
12,9% 

15 
9.7% 155 

zemlje. .Skupine, ki smo vanje razdelili posestva na Gorci po po-
vršini, bi se spremenile samo v dveh primerih, če prištejemo še po-
vršine, ki jih imajo Gorčani v ostalih haloških občinah. Leta 1947 
je imelo zemljo v drugih občinah 8 posestnikov, s skupno površino 
'17,5886 ha. Razvrstitev po skupinah se spremeni vsega trikrat in 
sicer enkrat iz skupine 1—2 ha v 2—5 ha, drugič iz skupine do 1 ha 
v 2—5 ha in tretjič z skupine 2—5 ha v 5—10 ha. Zato lahko trdimo, 
da se prvotna slika, ki smo jo dobili pri razdelitvi posestev na 
Gorci v petero skupin, s tem da prištejemo posest Gorčanov izven 
Gor ce, bistveno ne izpremeni. 

Od 35 posestnikov iz ostalih Haloz ima leta 1825 posestva 
do '5 ha 30, ali 85,6%; leta 1934 od 17 posestnikov 15, ali 88,2°/o; 
leta 1947 od 18 posestnikov 16, ali 88,9°/«. Vidimo, da imajo posest-
niki iz drugih haloških občin še manjša posestva, vendar pa je to 
razumljivo, ker imajo v k. o. Gorca v veliki večini samo dele svojih 
posestev. 

9* 
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Lete 194? 

Posestniki do 1 
ha 

1 — 2 
ha 

2 - 5 
ha 

5 — 10 
ha 

nad 10 
ha Skupaj 

Domačini 
3 

8,34, 
10 

27.9% 
11 

30,6% 
9 

25% 
3 

8,3% 36 

Haložani iz drugih obč. 
6 

33,3% 
3 

16.7% 
7 

38,9% — 
2 

11,1% 18 

Posestniki s polja 37 
72.6% 

7 
13,7% 

6 
11,8% 

1 
1,9% — 51 

Posest, z Gornje Pri-
stave 

7 
50 •/. 

3 
21,4'/« 

4 
28,6% — — 14 

Posestniki z Brega — — 
2 

66,7% — 
1 

33,3% 
3 

'osestniki iz ostale 
Slovenije — — 1 

50»/. 
1 

50% 
— 2 

Državno posestvo — — — — 
1 

100% 1 

Zadruga — — — — 
1 

100% 1 

Celokupno število 
posestnike» 

53 
42,1% 

23 
18.3% 

31 
24.6% 

11 
8,7% 

8 
6,3% 

126 

Še več manjših posestev, kakor domačini, oziroma ostali Halo-
žani, imajo posestniki z Dravskega polja. Leta 1825 sta imela od 
107 posestnikov 102, ali 95,4%, do 5 ha zemlje. Leta 1934 od 48 po-
sestnikov 46, ali 95,9%. Leta 1947 od 51 posestnikov 50, ali 98,le/e. 
Približno isto stanje velja za posestnike z Gornje Pristave. Vendar 
za kmete s polja in Gornje Pristave to posestno stanje od daleč 
ni tako usodno, kakor za domačine. Zemljo in vinograde v Ha-
lozah imajo navadno premožnejši kmetje s polja, oziroma posest-
niki, katerim pomeni vinograd le nekak priboljšek. Nekateri 
kmetje imajo v Halozah samo gozdove. 

Primerjave s posestvi Ptujčanov, tujcev, inozemcev ne bom 
izvršil, kajti vsa zemlja teh in deloma posestnikov z Brega, ostale 
Slovenije in Hrvaške je sedaj v sestavu vinogradniške zadruge ali 
pa državnega posestva. Ker nameravam o zadrugi podrobno govo-
riti ob koncu razprave, mislim, da smo s tem na prvo vprašanje, 
to je — kako je razdeljena zemlja — odgovorili in lahko preidemo 
na drugo, to je, kako so razdeljeni, oziroma komu pripadajo vi-
nogradi na Gorci. 
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Leta 1825 je bilo na Gorci 104,7364 ha vinogradov, ali 17,3°/o 
od celotne površine zemlje v k. o. Leta 1934 je bilo 65,3500 ha, ali 
10,5°/o. Leta 1947 je bilo 66,6434 ha vinogradov, ali 10,8%. Vino-
grade bomo prav tako razdelili na posamezne kategorije, kakor 
smo to storili z zemljo. Vendar pa moramo ugotoviti že sedaj, da 
nimajo vsi posestniki, ki imajo zemljo, tudi vinograde. 

Leta 1825 so bili vinogradi razdeljeni sledeče: 
24 posestnikov domačinov ima 11,3521 ha 
20 posestnikov iz ostalih Haloz ima 9,1827 ha 
86 posestnikov z Dravskega polja ima 45,1014 ha 
14 posestnikov z Gornje Pristave ima 3,9711 ha 
13 posestnikov Ptujčanov ima 24,4798 ha 
2 posestnika z Brega imata 1,4570 ha 
3 tujci imajo 6,2730 ha 

Državno posestvo Turnišče ima 2,9193 ha 

ali 10,8% 
8,8% 

43,0% 
3,8% 

23,5% 
1,4% 
5,9% 
2,8% 

163 posestnikov ima 

Leta 1934 sledeče: 
28 posestnikov domačinov ima 

8 posestnikov iz ostalih Haloz ima 
22 posestnikov s polja ima 
6 posestnikov z Gornje Pristave ima 

13 posestnikov iz Ptuja ima 
6 posestnikov z Brega ima 
2 posestnika tujca imata 
2 posestnika inozemca imata 
1 posestnik iz Ljubljane ima 
3 posestniki iz Hrvaške imajo 

104,7364 ha ali 100.0% 

7,64 ha ali 11,7% 
1,58 ha »» 2,4% 
8,44 ha »» 12,9% 
0,98 ha »» 1,4% 

23,78 ha >> 36,4% 
7,55 ha »» 11,5% 
2,74 ha ti 4,2% 
6,81 ha »» 10,6% 
1,94 ha »» 3,0% 
3,98 ha 5,9°/'o 

65,35 ha ali 100,0% 91 posestnikov ima 

Leta 1947 pa sledeče: 
28 posestnikov domačinov ima 7,0530 ha ali ll,2°/o 

6 posestnikov iz ostalih Haloz ima 1,3182 ha „ 2,0% 
22 posestnikov s polja ima 7,5055 ha „ 11,3% 
5 posestnikov z Gornje Pristave ima 0,9452 ha „ 1,4% 
3 posestniki z Brega imajo 6,3788 ha „ 9,6% 
2 posestnika iz ostale Slovenije imata 2,4490 ha „ 3,7% 

Državno posestvo ima 7,7378 ha „ 11,6% 
Zadruga ima 32,8059 ha „ 49,2% 
68 posestnikov ima 66,6434 ha ali 100,0% 
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CORCA 
1 8 2 5 1 9 3 V 1947 

Razdelitev vinogradov na Gorči leta 1825, 1934 in 1947 

Leta 1825: 
1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja 
4. Državno posestvo Turnišče 
5. Posestniki z Brega, Ptuja in 

tujci 
Leta 1947: 

1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja in Gornje 

Pristave 

Leta 1934: 
1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja 
4. Ptujčani, tujci, posestniki iz 

Slovenije in Hrvatske 

4. Posestniki z Brega in ostale 
Slovenije 

5. Državno posestvo 
6. Zadruga 

V komentiranje posameznih kategorij in njih primerjavo se 
ne bom spuščal, ker so razlike dobro razvidne iz razpredelnic in 
zgornjih diagramov. 

Če iz prednjih podatkov izračunamo povpreček, dobimo sle-
dečo sliko: 

Leta 1825 je imel povprečno: 
posestnik domačin 
posestnik iz ostalih Haloz 
posestnik s polja 
posestnik z Gor. Pristave 
posestnik Ptujčan 
posestnik z Brega 
posestnik tujec 

Leta 1934 je imel povprečno: 
posestnik domačin 
posestnik iz ostalih Haloz 
posestnik s polja 

0,4730 ha vinograda, 
0,4591 ha vinograda, 
0,5244 ha vinograda, 
0,2836 ha vinograda, 
1,8830 ha vinograda, 
0,7285 ha vinograda, 
2,0910 ha vinograda. 

0,28 ha vinograda, 
0,19 ha vinograda, 
0,38 ha vinograda, 
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posestnik z Gor. Pristave 
posestnik Ptujčan 
posestnik z Brega 
posestnik tujec 
posestnik iz Slov. in Hrv. 
posestnik inozemec 

Leta 1947 je imel povprečno: 

posestnik domačin 0,2679 ha vinograda, 
posestnik iz ostalih Haloz 0,2197 ha vinograda, 
posestnik s polja 0,3411 ha vinograda, 
posestnik z Gornje Pristave 0,1890 ha vinograda, 
posestnik z Brega 2,1262 ha vinograda, 
posestnik iz ostale Slov. 1,2245 ha vinograda. 

Leta 1825 

Posestniki Nič 
do 10 

a 
10—20 

a 
2 0 - 5 0 

a 
50 — 1*0 

a 
nsd 100 

a 
Skupaj 

Domačini 
5 

17,2% 
1 

3,4% 
3 

10,4% 
15 

51,7% 
3 

10,4% 
2 

6,8% 29 

Ostali Haložani 
15 

42,9% — 
6 

16,9% 
6 

16,9% 
7 

20»/« 
1 

2,9% 35 

Posestniki s polja 
21 

19,6 Vo 
— 

11 
10,3% 

50 
46,7% 

16 
14,9% 

9 
8,4% 

107 

Posest, z Gor. Pristave 
23 

62.1% 
1 

2,7% 
4 

10,8% 
8 

21,6% 
1 

2,7»/« — 37 

Posestniki z Brega 
S 

60% — — 
1 

20% — 
1 

20% 
5 

Ptujčani 
1 

7,1% — — — 
3 

21,4% 
10 

71,4% 
14 

Tujci — — 1 
33,3% 

1 
33,3% — 

1 
33,3% 

3 

Drž. posest. Turnišče — — — — — 
1 

100% 
1 

Cerkveni posestvi 2 
100% 

— — — — — 
2 

Skupaj 70 
S0% 

2 
0,9% 

25 
10,7% 

81 
34,8°/o 

30 
12,8% 

25 
10,7% 

233 

0,16 ha vinograda, 
1,83 ha vinograda, 
1,26 ha vinograda, 
1,37 ha vinograda, 
1,49 ha vinograda, 
3,41 ha vinograda. 
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Leta 1934 

Posestniki Nič do 10 
a 

10—20 
a 

2 0 - 5 0 
a 

50 — 100 • nid loo 
a Skupaj 

Domačini 
9 

24,3% 
5 

13.5% 
6 

16,2% 
13 

35,2% 
4 

10,8% — 37 

Ostali Haložani 
9 

53,5% 
2 

11,9% 
3 

17,8% 
3 

17.8% — — 17 

Posestniki s polja 
26 

54% 
2 

4,2% 
3 

6,3% 
13 

27% 
3 

6,3% 
1 

2,1% 48 

Posest, z Gor. Pristave 
9 

60% 
2 

13,3% 
3 

20% 
1 

6,7% — — 15 

Posestniki z Brega 
1 

14,3% 
1 

14,3% 
1 

14,3% 
1 

14,3% 
1 

14,3% 
2 

28,5% 
7 

Ptujčani 
4 

23,5% 
1 

5,8% 
1 

5,8% 
1 

5,8% 
10 

58,9% 17 

Tujca — — — — — 
2 

100% 2 

Inozemci 2 
50% 

— — — 
2 

50% 4 

Pos. iz Slov. in Hrv. 4 
60% 

— 
1 

12,5% 
1 

12,5% 
— 

2 
25% 8 

Skupaj 64 
41,3% 

12 
7,7% 

18 
11,6% 

33 
21.3% 

9 
5,8% 

19 
12,3% 155 

Iz povprečnih mer za leto 1825 in 1934 razberemo že na prvi 
pogled dve veliki skupini vinogradov in sicer majhno domačinov, 
Haložanov iz drugih občin, posestnikov s polja in Gornje Pristave, 
in veliko posestnikov z Brega, Ptujčanov, tujcev, posestnikov iz 
Slovenije in Hrvatske ter inozemcev. Ta slika se v letu 1947 bi-
stveno izpremeni; res je, da na eni strani še obstojajo majhni 
vinogradi domačinov, ostalih Haložanov, posestnikov s polja in 
Gornje Pristave, ki ne nudijo dovolj pogojev za preživljanje vsaj 
za posestnika domačina ne, toda na drugi strani je skoraj popol-
noma izginil veliki meščanski vinograd, katerega površina je pri-
padla, ali državnemu posestvu, ali zadrugi. 

Kakor nam povprečne mere niso zadostovale pri obravnava-
nju zemlje, tako se ne moremo zadovoljiti z njimi niti sedaj. Zato 
sem radi točnejše razčlenitve gospodarskega stanja razdelil vino-
grade v nekaj skupin po njihovi površini in sicer v skupino do 
10 arov, 10—20 a, 20—50 a, 50—100 a in nad 1 ha. Vinograde nad 
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Leta 194? 

Posestniki Nič 
do 10 

a 
10—20 

a 
2 0 - 5 0 

a 
50—100 

a 
nad 100 

a 
Skupij 

Domačini 8 
22,2 »/t 

7 
19,5% 

3 
8,3% 

15 
41,7% 

3 
8,3% — 36 

Ostali Haložani 12 
66,7% 

1 
5,5'/. 

2 
11,1% 

3 
16.7% — — 18 

Posestniki s polja 29 
56,8% 

3 
5.9% 

2 
3,9% 

13 
25.5% 

4 
7,9% — 51 

Posest, z Gor. Pristaye 9 
6 4 , 3 % 

1 
7,1% 

2 
14,3% 

2 
14,3% — — 14 

Posestniki z Brega 
— — 

1 
33,3% 

2 
66,6% 

— — 3 

Posest, iz ostale SIOT. 
— — — — — 

2 
100% 2 

Državno posestvo 
— — — — — 

1 
100% 1 

Zadruga 
— — — — 

1 
100% 1 

Skupaj 58 
46% 

12 
9,5% 

10 
7.9% 

35 
27,8% 

7 
5,6% 

4 
3.2% 126 

1 ha bom pozneje obravnaval posebej. V razpredelnice bom uvrstil 
tudi posestnike brez vinogradov. Glede na to razvrstitev, so bili 
vinogradi razdeljeni, kakor kažejo tabele na str. 134, 135 in 136. 

Pri komentiranju gornjih podatkov v razpredelnicah se bom 
ustavil samo pri nekaterih zanimivostih, ki jih ne moremo in ne 
smemo prezreti. Iz razpredelnic je razvidno, da je bilo leta 1825. 
70 posestnikov, ali 30°/<>, brez vinograda, leta 1934. 64 posestnikov, 
ali 41,3%, in leta 1947. 58 posestnikov, ali 46%. To dejstvo je vse-
kakor najusodnejše za posestnike domačine, ki imajo zemljo brez 
vinogradov. Od 29 posestnikov domačinov jih leta 1825. 5 sploh ni 
imelo vinogradov, leta 1934. od 37 posestnikov 9 in leta 1947. od 
36 posestnikov 8. Do 10 a je imel leta 1825. 1 posestnik domačin, 
leta 1934. 5 posestnikov in leta 1947. 7 posestnikov domačinov. 
Brez vinograda je torej danes še vedno 22,2% domačinov izven 
zadruge; 19,5°/» pa ima vinograd do 10 a, torej površino, ki je veliko 
premajhna za preživljanje družine. Omenil sem že, da bom vino-
grade, ki so merili nad 1 ha, obravnaval posebej. Leta 1825. sta 
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imela na Gorči dva domačina vinograde nad 1 ha; od teh dveh je 
eden meril 2,5489ha. Leta 1934, kakor tudi danes, je meril največji 
vinograd posestnika domačina 0,7114 ha. Prav tako je imel leta 
1825. 1 posestnik iz ostalih Haloz vinograd, ki je meril 1,4329 ha, 
dočim meri danes največji vinograd posestnika Haložana 35 a. Isto 
stanje je bilo leta 1934. Od 9 posestnikov z Dravskega polja, ki so 
imeli leta 1825. vinograde s površino preko 1 ha (največji vinograd 
3,9794 ha), je imel leta 1934. vinograd samo 1 posestnik (1,17 ha). 
Danes meri največji vinograd posestnika z Dravskega polja 
0,7337 ha. Večji vinogradi posestnikov z Brega, oziroma vsi vino-
gradi Ptujčanov, tujcev in inozemcev so danes v okviru vinograd-
niške zadruge, oziroma državnega posestva. 

S tem, mislim, sem podal točno sliko razdelitve vinogradov na 
Gorci, zato prehajam k obravnavanju razdelitve zemlje v drugi ob-
čini, to je na Dežnem. 

Dežno. 

Katastralna občina Dežno je leta 1825. merila 262,1094 ha, 
leta 1934. in leta 1947. pa 261,3275 ha. Z ozirom na posestnike je 
bila zemlja razdeljena sledeče: 

Leta 1825: 
23 domačinov ima 
12 Haložanov iz drugih občin ima 
21 posestnikov z Dravskega polja ima 

1 posestnik s Ptujske gore ima 
1 posestnik z Gornje Pristave ima 
4 Ptujčani imajo 

Državno posestvo Turnišče meri 
Cerkveno posestvo Sv. Lovrenc meri 
Cerkveno posestvo Ptujska gora meri 
Ceste in vode 

145,1169 ha ali 55,6°/o 
18,2863 ha 
21,7447 ha 
30,0174 ha 
0,9938 ha 

15,7237 ha 
22,3432 ha 

1,8046 ha 
0,6424 ha 
5,4367 ha 

7,0°/o 
8,2°/o 

11,4®/. 
0,3% 
6,2°/o 
8,4% 
0,7°/o 
0,2°/» 
2,0% 

65 posestnikov ( + 1 pos. list) ima 262,1094 ha ali 100,0% 

Leta 1934: 
24 domačinov ima 97,67 ha ali 37,4% 
19 Haložanov iz drugih občin ima 29,32 ha „ 11,2% 
29 posestnikov z Dravskega polja ima 36,28 ha „ 13,9% 

2 posestnika s Ptujske gore imata 2,42 ha „ 0,9% 
6 Ptujčanov ima 63,94 ha „ 24,5°/» 
5 posestnikov iz okolice Ptuja ima 26,10 ha „ 10,0% 
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1 posestnik iz ostale Slovenije ima 1,62 ha „ 0,6% 
Ceste in pota 3,39 ha „ 1,3°/. 
Vode 0,59 ha „ 0,2°/o 

86 posestnikov ( + 2 pos. lista) ima 
Leta 1947: 
21 domačinov ima 
23 Haložanov iz drugih občin ima 
23 posestnikov z Dravskega polja ima 
5 posestnikov z Gornje Pristave ima 
1 posestnik iz Ptuja ima 
2 posestnika z Brega imata 
5 posestnikov iz okolice Ptuja ima 
1 posestnik iz Maribora ima 
1 posestnik iz Zagreba ima 
Državno posestvo meri 
Zadruga meri 
Ceste in vode 

261,33 ha ali 100,0°/* 

106,3879 ha ali 40,7°/o 
33,5606 ha „ 12,9e/« 

31,6455 ha 12,1°/« 
2,9539 ha „ 1,1% 
0,7084 ha „ 0,3°/. 
6,5834 ha „ 2,5% 

23,2655 ha „ 8,9% 
1,6228 ha „ 0,6% 
1,8338 ha „ 0,7% 
0,8039 ha „ 0,3% 

47,9668 ha „ 18,4% 
3,9950 ha „ 1,5% 

84 posestnikov ( + 2 pos. lista) ima 261,3275 ha ali 100,0°/« 

DEŽNO 
1825 193^ 1947 

18,7 

Leta 1825: 
Razdelitev zemlje na Dežnem leta 1825, 1935 in 1947 

Leta 1934: 
1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja 
4. Posestniki s ptujske gore 
5. Posestniki iz Ptuja 
6. Državno posestvo Turnišče 
7. Ceste in vode 

Leta 1947: 
1. Domačini . 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja in Gornje 

Pristave 

1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja 
4. Posestniki iz Ptuja in okolice 
5. Ceste in vode 

4. Zadruga 
5. Posestniki z Brega, Ptuja in 

okolice Maribora 
6. Ceste in vode 
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Statistični podatki v gornjih razpredelnicah, oziroma diagrami 
na strani 138 so, mislim, toliko nazorni, da ne potrebujejo še 
podrobnejšega komentarja. Samo radi boljšega razumevanja dia-
gramov moram omeniti da sem zopet strnil razne postavke. V dia-
gramu za leto 1825. sem združil cerkveno posestvo Sv. Lovrenc in 
1 pos. z Gornje Pristave s posest, s polja. Cerkveno posestvo Ptuj-
ska gora pa sem prištel pos. s Ptujske gore. V diagramu za leto 
1934. sta prišteta posestnika s Ptujske gore k ostalim Haložanom. 
Posestniki iz okolice Ptuja in pos. iz ostale Slovenije so prišteti k 
Ptujčanom. V diagramu za leto 1947. sem združil posestnike s polja 
s posestniki z Gornje Pristave. V drugo skupino sem strnil posest-
nike iz Ptuja, Brega, okolice Ptuja, Maribora in Zagreba. 0,8029 ha 
državnega posestva, katerega nisem mogel prikazati grafično, sem 
prištel k zadrugi. 

Če primerjamo diagrame na strani 138 z diagrami na strani 126» 
oziroma podatke iz razpredelnic za Dežno z onimi za Gorco, vi-
dimo, da je odstotek zemlje, ki pripada domačinom v letu 1825. in 
1934. na Dežnem znatno višji kot na Gorci. Posestev tujcev in ino-
zemcev namreč v k. o. Dežno ni. Na drugi strani pa vidimo, da se 
je v dobrih sto letih od 1825 do 1934 posest nekmetskih posestnikov 
silno povečala. Vzroke te povečave je treba vsekakor iskati v poli-
tičnih in gospodarskih razmerah, ki so vladale na Spodnjem Šta-
jerskem predvsem od sedemdesetih let do prve svetovne vojne. 
Podatki za leto 1947 pa nam dajo popolnoma drugo sliko. Odstotek 
zemlje domačinov izven zadruge seštet z odstotkom zemlje zadruge 
znaša za Gorco 59,2% za Dežno 59,8%>. Nehaložanom pripada v 
k. o. Gorci 17,6°/o, v k. o. Dežno pa 26,2%, toda tudi ta zemlja pri-
pada skoraj vsa kmetom, tako da lahko trdimo, da meščanskih, 
oziroma nekmetskih posestev, z majhnimi izjemami, ni več. 

Ker se razdelitev vse zemlje na posamezne kategorije v obrav-
navanih letih med seboj precej razlikuje, mislim, da bi bilo dobro, 
če bi navedli za vsa leta povprečne površine za posamezne kate-
gorije in jih nato medsebojno primerjali, oziroma jih primerjali s 
povprečnimi površinami na Gorci. 

Leta 1825. je imel povprečno: 
posestnik domačin 6,2724 ha zemlje, 
posestnik Haložan z drugih občin 1,5219 ha zemlje, 
posestnik z Dravskega polja 1,0354 ha zemlje, 
posestnik Ptujčan 3,9018 ha zemlje, 
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Leta 1934. je imel povprečno: 
posestnik domačin 
posestnik Haložan iz drugih občin 
posestnik z Dravskega polja 
posestnik Ptujčan 
posestnik iz okolice Ptuja 

Leta 1947. je imel povprečno: 
posestnik domačin 
posestnik Haložan iz drugih občin 
posestnik z Dravskega polja 
posestnik z Gornje Pristave 
posestnik iz okolice Ptuja 

4,06 ha zemlje, 
1,54 ha zemlje, 
1,25 ha zemlje, 

10,65 ha zemlje, 
5,22 ha zemlje, 

5,0660 ha zemlje, 
1,4591 ha zemlje, 
1,3758 ha zemlje, 
0,5907 ha zemlje, 
4,6531 ha zemlje. 

Če primerjamo te podatke, vidimo, da je bil leta 1825. posest-
nik domačin na prvem mestu, kateremu je sledil Ptujčan, ki pa je 

Let» 1825 

Posestniki 
do 1 

ha 
1 — 2 

ha 
2 — 5 

ha 
5 — 10 

ha 
na'* 10 

ha 
Skupaj 

Domačini 
5 

21,7% 
1 

4,3% 
7 

30,5% 
5 

21,7% 
5 

21,7% 23 

Haložani iz drugih obč. 
6 

50% 
2 

16,6% 
4 

33,3% — — 12 

Posestniki s polja 
13 

61,9% 
6 

28,5% 
2 

9,9% — 21 

Posestnik * Ptujske gore — — — — 
1 

100% 1 

Posest, z Gornje Prist. 1 
100% 

— — — — 1 

Posestniki iz Ptuja 2 
50% 

— 
1 

25% 
1 

25% — 4 

Držav, posest. Turnišče — — — — 
1 

100% 1 

Cerkv. pos. Sv. Lovrenc — 
1 

100% — — 
— 1 

Cerkv. pos. Ptujska gora 1 
100% 

— — — — 1 

Celokupno štev. posest. 28 
43.1% 

10 
15,4% 

14 
21.5% 

6 
9,2% 

7 
10.8% 

65 
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Leta 1934 

Posestniki do 1 
ha 

1 — 2 
ha 

2 — 5 
ha 

5 — 10 
ha 

nad 10 
ha Skupaj 

Domačini 
6 

25% 
4 

16,6% 
8 

33,3% 
3 

12,5'/o 
3 

12,5% 24 

Haložani iz drugih obč. 
8 

42,l»/o 
3 

15,8% 
8 

42,1% — — ' 19 

Posestniki s polja 
12 

41,3% 
11 

37,9% 
6 

20,7% — — 29 

Posestnik s Ptujske gore — 
2 

100% 
— — 

• 2 

Posestniki Ptujčani 1 
16,6% 

1 

16,6% 
1 

16,6% — 
3 

5 0 % 
6 

Posest, iz okolice Ptuja 2 
4 0 % 

— — 
3 

60% — 5 

Posest, iz ostale SIOT. — 
1 

100% — — — 1 

Celokupno štev. posest. 29 
33,7% 

22 
25,6% 

23 
26,7% 

6 
7% 

6 
7% 

86 

imel skoraj polovico manj zemlje kot domačin. Leta 1934. je bil 
na prvem mestu Ptujčan, na drugem posestnik iz okolice Ptuja in 
šele na tretjem domačin, ki pa je imel skoraj dve tretjini manj 
zemlje kot Ptujčan. Leta 1947. je posestnik domačin zopet na prvem 
mestu, sledi mu posestnik iz okolice Ptuja z malenkostno manjšo 
površino. Povprečne mere Haložanov iz drugih občin in posestnikov 
s polja so tekom let ostale skoraj neizpremenjene. Če bi primerjali 
zgoraj navedene povprečne mere s povprečnimi merami za k. o. 
Gorca (str. 127, 128), bi videli, da je, z ozirom na povpreček, sta-
nje posestnika domačina na Dežnem neprimerno boljše kakor po-
sestnika domačina na Gorci. Razlika v povprečku namreč znaša 
skoraj 1 ha. Tudi z ozirom na vrstni red je posestnik domačin na 
Dežnem na boljšem. Posestnik domačin na Gorci je namreč leta 
1825. in leta 1947. na tretjem mestu, leta 1934. pa celo na šestem 
mestu. V še podrobnejšo analizo in primerjanje povprečnih površin 
se ne bomo spuščali, temveč si bomo ogledali razdelitev posestev z 
druge strani, to je razdelitev po kategorijah, oziroma po skupinah 
velikosti posestev in sicer na isti način kot smo to storili pri Gorci. 

Posestva na Dežnem so po kategorijah, oz. skupinah razde-
ljena, kakor kažejo tabele na str. 140, 141 in 142. 
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Leta 1947 

Posestniki do 1 
ha 

1 — 2 
ha 

2 — 5 
ha 

5 - 1 0 
ha 

nad 10 
ha Skupaj 

Domačini 
4 

19% 
1 

4.7% 
9 

42,9% 
3 

14,S% 
4 

19% 21 

Haložani iz drugih obč. 
8 

34,8% 
8 

34,£% 
7 

30,4% — - 23 

Posestniki s polja 
8 

34,8% 
9 

39,1% 
6 

26,1% — — 23 

Posest, z Gornje Prist. 
4 

80% 
1 

20% — — — 5 

Posestniki iz Ptuja 
1 

100% — — — — 1 

Posestniki z Brega 
1 

50% — — 
1 

50% — 
2 

Posest, iz okolice Ptuja 
1 

20% 
1 

20% 
1 

20% 
2 

40% — 
5 

Posestnik iz Maribora — 
1 

100% — — — 
1 

Posestnik iz Zagreba — 
1 

100% — — — 
1 

Državno posestvo 1 
100% — — — — 

1 

Zadruga — — — — 
1 

100% 
1 

Celokupno štev posest. 28 
33,4% 

22 
26,1% 

23 
27,4% 

6 
7,2% 

5 
5,S% 84 

Do 5 ha ima leta 1825. 13 posestnikov domačinov, ali 56,5%, 
leta 1934. 18 posestnikov ali 74,9%, leta 1947. 14 posestnikov doma-
činov, ali 66,6°/o. Vidimo torej, da se odstotek posestev do 5 ha po-
sestnikov domačinov na Dežnem skoraj popolnoma ujema z od-
stotkom na Gorci. Zato veljajo vse naše ugotovitve, ki smo jih 
navedli pri Gorci, prav tako tudi za Dežno. Nobeno posestvo Halo-
žanov iz drugih občin, posestnikov s polja, oziroma Gornje Pri-
stave, ni v obravnavani dobi presegalo površine 5 ha. Tudi pri 
teh posestnikih veljajo naše pri Gorci postavljene trditve. K raz-
predelnici iz leta 1947. je treba pripomniti, da sestavljajo posestva, 
posestnikov iz Ptuja, prvih treh iz okolice Ptuja ter posestnikov iz 
Maribora in Zagreba, izključno gozdovi, oziroma travniki. Tudi 
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državno posestvo sestavlja travnik, ki je pa samo del državnega 
posestva na Gorci. Dalje je treba omeniti, da imajo trije posestniki 
domačini zemljo tudi v drugih haloških občinah in sicer znaša 
njih posest 4,9331 ha. Vsi trije posestniki domačini spadajo v sku-
pino nad 10 ha zemlje, tako da se slika ne izpremeni, če prištejemo 
še površine, ki jih imajo v drugih haloških občinah. Koliko posest-
nikov domačinov je imelo zemljo v drugih občinah leta 1825, oz. 
1934. se ne da ugotoviti. S tem sem zaključil obravnavanje celotne 
površine zemlje in prehajam k drugemu delu, to je k obravnavanju 
vinogradov. 

V tej k. o. je bilo leta 1825. 39,7698 ha vinogradov, ali 15,2% 
od celotne površine zemlje, to je za 2,1 % manj kot na Gorci. 
Leta 1934 je bilo 30,64 ha vinogradov, ali 11,7%, to je za 1,2%> več 
kot na Gorci. Leta 1947 je bilo 29,8193 ha vinogradov, ali 11.5%, 
to je 0,7% več kot na Gorci. Tudi na Dežnem je večje število 
posestnikov brez vinogradov, kateri so, to bomo videli pozneje. 

Vinogradi so bili razdeljeni na kategorije posestnikov sle-
deče: 

Leta 1825: 
17 posestnikov domačinov ima 
5 posestnikov iz ostalih Haloz ima 

21 posestnikov z Dravskega polja ima 
1 posestnik s Ptujske gore ima 
1 posestnik z Gornje Pristave ima 
3 posestniki iz Ptuja imajo 

Državno posestvo Turnišče ima 
Cerkveno posestvo Sv. Lovrenc ima 
Cerkveno posestvo Ptujska gora ima 

6,3000 ha ali 15,8% 
1,6107 ha „ 4,1% 
6,7223 ha „ 16,9% 

11,4041 ha „ 28,7% 
0,5174 ha „ 1,3% 
6,1724 ha „ 15,6% 
6,2732 ha „ 15,7% 
0,6114 ha „ 1,5% 
0,1583 ha „ 0,4% 

51 posestnikov ima 39,7698 ha ali 100,0% 

Leta 1934: 
15 posestnikov domačinov ima 4,67 ha ali 

6 posestnikov iz ostalih Haloz ima 2,70 ha „ 
14 posestnikov z Dravskega polja ima 4,79 ha „ 

1 posestnik s Ptujske gore ima 0.25 ha „ 
4 posestniki iz Ptuja imajo 13,14 ha „ 
3 posestniki iz okolice Ptuja imajo 5,09 ha „ 

15,3% 
8,8% 

15,6% 
0,8% 

42,9% 
16,6% 

43 posestnikov ima 30,64 ha ali 100,0% 
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Leta 1947: 
13 posestnikov domačinov ima 6,5063 ha ali 21,8% 
8 posestnikov iz ostalih Haloz ima 2,4519 ha „ 8,2% 

12 posestnikov z Dravskega polja ima 4,5376 ha „ 15,2% 
4 posestnikov z Gornje Pristave imajo 1,1955 ha „ 4,0% 
1 posestnikov z Brega ima 1,7720 ha „ 5,9% 
2 posestnika iz okolice Ptuja imata 3,3189 ha „ 11,2% 

Zadruga ima 10,0371 ha „ 33,7% 
41 posestnikov ima 29,8193 ha ali 100,0% 

DEZNC 

2 1 , 8 

3 4 3 * 

Razdelitev vinogradov na Dežnem leta 1825, 1934 in 1947 
Leta 1825: 

1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja 
4. Posestniki s ptujske gore 
5. Posestniki iz Ptuja 
6. Državno posestvo Turnišče 

Leta 1947: 
1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja 

Leta 1934: 
1. Domačini 
2. Ostali Haložani 
3. Posestniki s polja 
4. Posestniki iz Ptuja in okolice 

ter iz ostale Slovenije in Hr-
vatske 

4. Posestniki z Brega in okolice 
Ptuja 

5. Zadruga 

V komentiranje posameznih kategorij in njih primerjavo se 
ne bom spuščal, ker so razlike dobro razvidne iz razpredelnic in 
zgornjih diagramov. 

Če postopamo na isti način kot pri Gorci in iz prednjih po-
datkov izračunamo povpreček, dobimo sledečo sliko: 

Leta 1825. je imel povprečno: 
posestnik domačin 0,3705 ha vinograda, 
posestnik iz ostalih Haloz 0,3221 ha vinograda, 
posestnik z Dravskega polja 0,3201 ha vinograda, 
posestnik iz Ptuja 2,0574 ha vinograda. 

10 
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Leta 1934. je imel povprečno: 
posestnik domačin 0,31 ha vinograda 
posestnik iz ostalih Haloz 0,45 ha vinograda, 
posestnik z Dravskega polja 0,34 ha vinograda, 
posestnik iz okolice Ptuja 1,69 ha vinograda, 
posestnik iz Ptuja 3,28 ha vinograda. 

Leta 1947. je imel povprečno: 
posestnik domačin 0,5004 ha vinograda, 
posestnik iz ostalih Haloz 0,3064 ha vinograda, 
posestnik z Dravskega polja 0,3201 ha vinograda, 
posestnik z. Gornje Pristave 0,2988 ha vinograda, 
posestnik iz okolice Ptuja 1,6594 ha vinograda. 

Za povprečne mere velja v glavnem isto, kar smo že ugotovili 
za Gorco, s to majhno razliko, da je danes povprečna površina 
vinograda domačina na Dežnem nekoliko večja kot na Gorci. 

Leta 1825 

Posestniki Nič do 10 
a 

10—20 
a 

2 0 - 5 0 
a 

50 —100 
л 

nad 100 
a 

Skupaj 

Domačini 
6 

2 6 , 2 % — 
4 

17,3% 
10 

43.4% 
3 

13,1% — 23 

Ostali Haložani 
7 

58,4% — 
1 

8,3% 
4 

33,3% — — 12 

Posestniki s polja — 
1 

4,8% 
3 

14,2% 
15 

71,4% 
2 

9,6% 
— 21 

Posest, s Ptujske gore — — — — — 
1 

100% 1 

Posest, z Gornje Prist. — — — — 
1 

100% 
— 1 

Posestniki iz Ptuja 1 
25"/« 

— 
1 

25% 
— 

1 
25»/. 

1 
25% 4 

Drž. posest. Turnišče — — — 
— — 

1 
lOO'/o 1 

Cerkv. pos. Ptuj. gora — — 

1 
lOO'/o 

— — — 1 

Cerkv pos. Sv. Lovrenc — — — — 
1 

100% 
— 1 

Skupaj 14 
21,5% 

1 
1,5% 

10 
15,4% 

29 
44,6% 

8 
12.3% 

3 
4,6% 

65 
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Mnogo boljšo sliko, kot povprečne mere, nam bo zopet dala 
razdelitev vinogradov v šest skupin kot smo to storili v k. o. Gorca. 

Z ozirom na to razvrstitev so bili vinogradi razdeljeni tako, 
kot kažejo tabele na str. 146,147 in 148. 

Leta 1934 

Posestniki Nič do 10 
a 

1 0 - 2 0 
a 

2 0 - 5 0 
a 

50 - 100 
a 

nad 100 
a Skupaj 

Domačini 
9 

37,6% 
1 

4,1% 
3 

12,4>/o 
9 

37,6% 
2 

8,2% — 24 

Ostali Haložani 
13 

68,4% — 

2 
10,5% 

1 
5,3% 

3 
15,8% — 19 

Posestniki s polja 15 
51,7% 

2 
6,9% 

2 
6,9% 

7 
24,1% 

3 
10,4% — 29 

Posest, s Ptujske gore 1 
50% — — 

1 
50% — — 2 

Posest. ì z Ptuja in okol. 4 
36,3% — — — 

1 
9,1% 

6 
55,6% 11 

Posest, iz ostale Slov. 1 
100% - — — — — 1 

Skupaj: 43 
50% 

3 
3,5% 

7 
8.1% 

18 
20.9% 

9 
10,5% 

6 
6.9% 

86 

Po gornjih podatkih je torej bilo v k. o. Dežno leta 1825. 14 
posestnikov, ali 21,5°/» brez vinogradov, leta 1934. 43 posestnikov, 
ali 50°/o, leta 1947. 43 posestnikov, ali 51,2%. To dejstvo zadene zo-
pet najhuje posestnike domačine. Leta 1825. od 23 posestnikov 
domačinov 6 ni imelo vinograda, leta 1934. od 24 posestnikov 9 in 
leta 1947. od 21 posestnikov 8. Če to izrazimo v odstotkih, vidimo, 
da je bilo leta 1825. 26,2% posestnikov domačinov brez vinograda, 
leta 1934. 37,6% in leta 1947. 38,l°/o posestnikov domačinov izven 
zadruge brez vinograda. 

Vinograda do 10 a leta 1825. ni imel noben domačin, leta 1934. 
1 pos. domačin, leta 1947. zopet noben domačin. Razmerje razde-
litve vinogradov od 20 a naprej pa se danes bistveno ne razlikuje 
od razdelitve na Gorci. Iz vsega do sedaj obravnavanega je raz-
vidno, da imajo domačini izven zadruge na Dežnem nekaj več 
zemlje, ki pa gre na račun višjega odstotka večjih posestnikov. 
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Posestniki Nič do 10 
a 

10—20 
a 

2 0 - 5 0 
a 

50 —100 
a 

nad 100 
a 

Skupaj 

Domačini 
8 

38,1% — 
3 

14.3% 
6 

28,5»/. 
3 

14.3 »/p 
1 

4,8»/. 21 

Ostali Haložani 
15 

65,2% 
1 

4,3% 
2 

8,7% 
3 

13»/. 
2 

8,7»/. — 23 

Posestniki s polja 
11 

47,8% 
2 

8,7% 
2 

8.7% 
5 

21,80/» 
3 

13»/. — 23 

Posest, z Gor Pristave 
1 

20% — 

1 
20% 

3 
60»/. — 

— 5 

Posestniki iz Ptuja 1 
100% — — — — 

— 1 

Poseitniki z Brega 1 
50% — — — -

1 
50 »/o 

2 

Posest, iz okolice Ptuja 3 
60% — — — — 

2 
40°/o 5 

Posestniki iz Maribora 1 
100% — — — — — 1 

Posestniki iz Zagreba 1 
100% — ' — — — — 1 

Državno posestvo 1 
100% — — - — — 1 

Zadruga 
— — — — — 

1 
lOOo/o 

1 

Skupaj 43 
51,2°/0 

3 
3,5»/» 

8 
9.6»/o 

17 
20,2% 

8 
9,6»/. 

5 
5,9»/, 

84 

av Tudi vinogradov imajo za 10,6°/o več, a ta razlika se izgubi p: 
tako pri podelitvi na srednje vinograde, oziroma odpade na naj-
večji vinograd domačina (1,30 ha). Splošno stanje je torej isto; v 
obeh občinah ima domačin površino vinograda, ki je brezdvomno 
veliko premajhna za vso družino. Za vinograde posestnikov iz 
ostalih haloških občin in posestnike s polja velja isto, kar smo že 
ugotovili ob obravnavanju zemlje na Gorci. Noben posestnik iz 
omenjenega predela ni imel v obravnavani dobi nad 1 ha vino-
grada. Vinogradi posestnikov s Ptujske gore in drž. posestvo 
Turnišče (razpredelnica za leto 1825), so prešli, v kolikor sem 
mogel ugotoviti, v pretežni meri v posest posestnikov iz Ptuja in 
okolice ter ostale Slovenije (razpredelnica za leto 1934). V ko-
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likor so bili ti lastniki kmetje, so ostali vinogradi v njihovih rokah, 
ostali pa so bili uvrščeni v vinogradniško zadrugo. 

Omenil sem že, da bom vinogradniško zadrugo obravnaval 
posebej in sicer kot celoto, to pa zato, ker se zadruga, oziroma 
njena posestva razprostirajo v obeh katastralnih občinah. Vino-
gradniška zadruga Gorca-Dežno je bila ustanovljena v februarju 
leta 1946 in sicer iz pretežnega dela onih posestev, katere je zadel 
zakon o zaplembi premoženja pripadnikov nemškega rajha, oz. 
njih pomagačev — in pa zakon o agrarni reformi — in katera so bila 
potem razdeljena viničarjem. Samo majhen del je ostal v okviru 
državnega posestva na Gorci. Celotna površina zadruge meri 
253,1270 ha zemlje, od katere je 42,8430 ha vinogradov. Število za-
družnikov, od katerih ni imel nobeden prej nikake zemlje, znaša 
41; skupaj z družinskimi člani jih je 190, od teh je 110 delovnih 
moči. Povprečno odpade torej na zadružnika 6,1738 ha zemlje, ozi-
roma 1,0449 ha vinograda. Zbor zadružnikov v letu 1947 je ugotovil 
aktivnost zadruge in sicer so znašala aktiva 3,737.115 din, pasiva 
1,544.998 din, kosmati prebitek torej 2,192.117 din. Izplačan prebitek 
z akontacijami je znašal 1,305.393 din, izplačan prebitek po zboru 
zadružnikov pa 296.590 din, skupaj 1,601.983 din. Na vsako delovno 
moč v zadrugi je torej prišlo 13.646 din poleg deleža v vinu in 
drvah. Delo v zadrugi je urejeno po brigadnem sistemu. 

Po podatkih ljudskega štetja iz leta 1931 je živelo na ob-
močju politične občine Sv. Trojica 573 ljudi v 102 gospodarstvih, 
39 gospodarstev je bilo torej brez zemlje. Danes živi na območju 
nekdanje politične občine Sv. Trojica, oziroma KLO Gorca 600 
ljudi (279 moških in 321 žensk) in sicer v 98 gospodarstvih. Če pri-
merjamo s temi podatki naše navedbe, vidimo, da na področju 
k. o. Gorca in Dežno ni nobenega gospodarstva, ki bi bilo brez 
zemlje. 

Vidimo torej, da je haloški viničar, z izvedbo agrarne reforme, 
dobil zemljo, ki jo je prej desetletja obdeloval raznim meščanom, 
tujcem in inozemcem. Toda ali se je s tem življenje v Halozah do-
cela spremenilo, ali haloškega vprašanja ni več? Mislim, da ni po-
trebno izgubljati besed in se vpraševati, ali je položaj posestnika 
domačina izven zadruge boljši, ali položaj domačina zadružnika. 
Kajti odgovor na to so nam že podale zgornje številke, oziroma 
naše dosedanje razmotrivanje za k. o. Gorca in Dežno, saj te iz-
sledke in zakonitosti lahko v marsičem posplošimo na vse Haloze. 
Povdariti pa moramo, da se brez resničnega sodelovanja ljudstva 
življenje v Halozah ne more spremeniti docela. Tekom našega raz-
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motrivanja smo ugotovili, da je skopa haloška zemlja še vedno 
razdeljena na nešteto premajhnih parcel. In obdelovanje teh števil-
nih parcel, koščkov vinogradov in v strmih bregeh visečih njiv, je 
še vedno po starem, dokaj primitivno in drago. Zato se mu mora 
posvetiti večje število ljudi, kakor bi jih mogla zemlja preživljati, 
da bi imeli vsega dovolj. Polovico manj ljudi bi lahko bolje obde-
lovalo zemljo z manjšimi stroški, če bi se odločili za skupno delo in 
za napredno strojno obdelovanje. 

* 

Pri svojem delu sem uporabljal podatke, katere so mi dale na 
razpolago katastrske uprave v Ljubljani in Ptuju ter načrtna komi-
sija v Ptuju, kakor tudi upravni odbor vinogradniške zadruge 
Gorca-Dežno, oziroma nešteti posamezniki. Večino podatkov za 
leto 1934 sem povzel po dr. Žgečevi sociološki študiji »Haloze«, ka-
tera je izšla v reviji »Sodobnost« leta 1935, v 1. do 6. zvezku. Po-
datke za uvod sem povzel po knjigi dr. R. Klein: »Klimatographie 
von Steiermark« in W. Trabert: »Isothermen von Oesterreich«. 

Xano3bi 

(Краткое содержание) 

H a территории Х а л о з , живо разбросаннои, низкоА терциарнои холмистои 
местности, когорал граничит с П а н о н с к о и котловитгои где себл мсицно пролвллет 
панонскш"! климат, автор разбирает две терригории кадасгроввк обиџш Д е ж п о 
и Горца. С с м л а л с в на них он рисует картину разделенил земли, n o кулБтурам 
и no праву собственности в 1825, 1934 и 1947 гг. считал, что нолучепнме сведе-
нил опгаслтсл точно также и к осталБнои части Х а л о з . Составление кадастровнх 
сведении и их соотношенил, показнванзт иам, что в отношенин разделенил no 
кулвтурам не видно особои разнипБГ с 1934 no 1947 год, но зато замечено, что 
с 1825 года значителБно сократиласБ пловдддб лесов, фактически увеличиласБ 
нлошадБ лугов, и значителБно уменБшиласБ п л о ш м б виноградников. У м е н в -
шиласБ также плошддб фруктовБ1х насажденин и садов. Особенно интересно 
уменвшение пловдади виноградников. 

А в т о р разсматривает кадастровук» о о ш д н у Горца , констатирул, что в ireit 
произошли незначителвнБ№ переменБГ в отношении собсгвеннооти в период вре-
мени 1825 no 1934, несмотрл на то, чго совершенно ш ш б ш и лвллјотсл обстол-
телБства в 1947 году. He взирал на то, что в течении перввгх двух периодов вре-
менн находилосв в руках местсшх жителеи собственников лшпб 24,1% или 
22,8% земли, в 1947 году собственники местнБге жигели совместно с кооперативом 
имегот 59,2% всеи земли. Г о р о ж а н е и чужеземцБИ (иностранцБи), которБ1е и м е л и 
в п е р в и х двух периодах времени 17,9% или 43,1% всеи земли в 1947 году не 
имекуг болБше никажих владении. При зтом в среднем бвша ообсгвенностт, горо-
ж а н и н а и чужеземца в 1825 году немногим болвше, a в 1934 году деисгвителБно 
значнгелБно болБше чем собственноств местного ж и т е л л . — В 1947 году, благо-
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дарн проведеннои аграрнои реформн значителБно возрастает в среднем величина 
ообственносги местного жителљ Особенно лрко вБиступает неравенство среди 
собственников, не в полбзу местннх жителеи при разделешш виноградников, 
которвСе сами собои представлшот источник пропитадшљ В 1825 году на местннх 
житeлeË приходилосБ 10,8°/о всех викоградников, горожане и чужеземцБ! насчи-
ТБшали 29,4°/» осталБнал же частБ приходиласБ на ообственников из ближашпих 
и далБних окрестностеи. В 1934 году имелн местнне жители 11,7%, горожане 
ix чужеземцБИ 54,2%, осталвнал частБ приходиласБ на ообствекников из ближа0-
ших и далБних окрестностеи. В 1947 году имели местнБИе жители (самосгодтелБ-
н ш и в кооперативах) 60,4% всех виноградников, остагок приходилсл на с-об-
ственннков из окресишх поселении, горожане и чужеземцБ! не имеигг ничего. 
Во времд первБГх двух периодов времени приходиласБ также средннл величина 
виноградников в угцерб местному жигелго, самБИе бодБшие виноградники нахо-
дилисб в руках не кресгБЛнского злемента, a месгнне жители собственники 
оставалисБ вообше без каких либо виноградников. 

В кадастровои обпџше Дежно не насчитБ1ваетсл собственности y чужезем 
пев (иностранцев), 6бмо оченБ много собственности y горожан, которал увели-
чилаоБ с 6 ,2% в 1825 году до 24,5% в 1934 году. В 1947 году она совершенно 
исчезла. ЧастБ собственности местНБГх жителеи которал в первнв период вре-
мени уменБшиласБ, в 1947 году весБма возрасла: с 37,4% в 1934 на 59, 1 % в 
1947 году. 

Все о с галћшле доказателБствд., обнаруженнне в кадасгровои обпџше Горца, 
относлтсн также и к кадастровои ободине Д е ж н о , мсн.лн иногда ТОЛБКО обсто-
лтелБства, которБГе и д у т или на полБзу местнБГХ жигелеЈј — взирал на вели-
чину их собственносги, или же им в увд.ерб, смотрн на участие при плошади 
ииноградников. Позтому будег иметЂ особое значение основание випоградарского 
кооператива. В 1947 году числитсд за кооперативами в среднем наиболБшан 
частБ земли и самал вБГсокал акцин вшгоградников. В кооперативе числитсл 
членами 41 семеиство. 

C проведением а г р а р н о и реформБГ виноградарБ из Х а л о з получил в свое 
владение, и л и во владение своего кооператива землго, которуго он ранБше обра-
бативал горожанину или чужеземцу. В с е ж зволгоцил «ц;е не окончена, число 
малкгх у ч а с т к о в велико, их обработка е ш е не удовлетворлет требул гораздо 6опб-
ше рабочеи силбг н р и малом зффекте р а б с т л Р а н Б ш е или позже надо всем 
пристутштБ к совместнои работе прогрессивнои машиннои обработке землн. 

Франц Коларич 

H a l o z e 

( S u m m a r y ) 

I n t h i s a r t i c l e t h e a u t h o r t r i e s t o g ive a s u r v e y of t w o c o m m u n i t i e s 
D e ž n o a n d G o r c a s i t u a t e d i n t h e r e g i o n of H a l o z e , a b r o k e n up , T e r t i a r y 
h i l l y c o u n t r y b e l o n g i n g t o t h e o u t s k i r t s of t h e P a n o n i c p l a i n w i t h a s t r o n g 
i n f l u e n c e of t h e P a n o n i c c l i m a t e . T h e s e t w o c o m m u n i t i e s s e r v e h i m as a b a s i s 
f o r his s u r v e y of t h e d i s t r i b u t i o n a n d o w n e r s h i p of t i l l ed soil al l o v e r H a l o z e 
i n t h e y e a r s 1825, 1934 a n d 1947. D a t a f o u n d in l a n d r e g i s t e r s a n d c o m p a r i s o n s 
show t h a t t h e r e a r e n o g r e a t d i f f e r e n c e s c o n c e r n i n g d i s t r i b u t i o n b e t w e e n t h e 
y e a r s 1934 a n d 1947 b u t t h a t f r o m 1825 f o r e s t s a n d v i n e y a r d s h a d c o n s i d e r a b l y 
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shrunk while the area of meadows had increased. The area of orchards and 
gardens too has decreased. Especially interesting is the decrease in the area 
of vineyards. 

First the author deals with the community Gorca stating that concerning 
ownership little change had taken place between 1825 and 1934 whereas in 
1947 the situation became quite different. While in the first two periods the 
native owners possessed only 24,1 per cent respectively 22,8 per cent of the 
total area of land they possess in 1947 together with the co-operation 59,2 per 
cent of the total tilled soil. Townsmen and foreigners who possessed in the 
first two periods 17,9 per cent respectively 43,1 per cent of all soil have in 
1947 no landed property at all. It must be born in mind that in 1825 the average 
property of the townsman and foreigner had been slightly exceeding that of 
the native farmer whereas it has been considerably greatet in 1934. In 1947 the 
agrarian reform had enlarged the estates of the native farmers. There had been 
a shrill disproportion in favour of foreigners as to the distribution of vineyards 
which are the main means of subsistence of the population. While in 1825 the 
natives owned only 10,8 per cent of the total area of vineyards the townsmen 
and foreigners possessed 29,4 per cent with the remainder distributed among 
the landowners living in the near and far environs. In 1934 the natives owned 
11,7 per cent, townsmen and foreigners 54,2 per cent and the rest was in the 
hands of landowners in the near and far surroundings. But in 1947 the natives 
(independent or members of co-operations) owned 60,4 per cent, the rest being 
the property of farmers from the neighbouring villàges while foreigners and 
townsmen had no property at all. The average size of the vineyards too was 
in the two first periods detrimental for the native farmer since the largest 
vineyards were, in the hands of the non-rural foreigners and there were even 
natives who had no vineyards at all. 

In the community Dežno there were no estates belonging to foreigners 
but townsmen had a large portion of the total area of soil which increased 
from 6,2 per cent in 1825 to 24,5 per cent in 1934. In 1947 such ownership had 
almost entirely disappeared. The share of property held by natives which in 
the first period had remarcably decreased became larger again: it increased 
from 37,4 per cent in 1934 to 59,1 per cent in 1947. Other facts arrived at in the 
survey of the community Gorca hold good for the community Dežno as well, 
only the proportions are slightly varying partly in favour of the natives — in 
respect of the size of estates, and partly to their detriment —• in respect of 
their share in vineyards. The co-operation of wine.growers is therefore of the 
greatest importance. In 1947 the membres of the co-operation had proportionally 
the largest share in estates and vineyards. 41 families were members of the 
co-operation. 

The agrarien reform gave the wine-grower of Haloze respectively his 
co-operation that soil which before he had tilled for the townsman and fo-
reigner. But the development is still goin on, the number of too small lots is 
still in excess, tillage is not yet satisfactory and needs too much man-power 
with too little effect. Sooner or later the time will come in which the population 
will have to resort to modern machinery and take up work for the benefit of 
the whole community. F r Kolarič 


