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RAZVOJ IN PROBLEMI SEZONSKEGA ZAPOSLOVANJA 
PREKMURSKEGA PREBIVALSTVA 

Prekmurju, ki je po svojih prirodnih potezah povsem podobno 
pokrajini na desnem bregu Mure, je zgodovina, ki ga je že zgodaj 
dodelila Ogrski in to njeni skrajni, zakotni periferiji, vtisnila precej 
svojevrstnih družbenih in gospodarskih potez, po katerih se še danes 
močno razlikuje od ostalega Pomurja. Med te poteze spada tudi pojav 
tako imenovanega sezonskega izseljevanja. 

Vzroki sezonskega izseljevanja 

Za prekmursko sezonsko izseljevanje, ki mu na desnem bregu Mure 
ne najdemo analogije, se navadno nayajajo tile vzroki: 

Zemlja v Prekmurju je prenaseljena in razkosana na nešteto drobnih 
delcev, česar na desnem bregu Mure ne opazimo v takšni meri. To je 
povzročilo predvsem običajno dedno pravo, prevzeto od Madžarov, po 
katerem imajo vsi otroci v družini enako pravico do zemlje. 

Ker pride na posameznika v Prekmurju manj zemlje kot na Murskem 
polju, je borba zanjo strastnejša, navezanost nanjo pa zaradi sezonskega 
izseljevanja rahlejša in manj čustvena. V povprečnem prekmurskem 
kmetu živi obenem z domačijo tudi tujina, v kateri je bival sezonsko 
sam ali pa kjer živijo še danes njegovi ljudje kot izseljenci. V povpreč-
nem kmetu na Murskem polju živi samo domačija. Če je Prleku gospo-
darstvo pasivno, najde oporo v vinogradništvu. Prekmurec si lahko 
nadoknadi primanjkljaj pri posestvu edino s sezonskim delom. Vinograd-
ništvo je pri njem skoraj brez pomena. 

Fevdalni sistem se je na Madžarskem in vzporedno s tem v Prek-
murju ohranil dalj časa kot v ostali'Sloveniji in je imel zato večji vpliv 
na nadaljnji razvoj. 

Prekmurec, vajen ravnine in poljskega dela, se morda tudi zato 
teže poda v -tovarne kot ostali Slovenci, ki so od nekdaj bolj prilagojeni 
razgibani pokrajini in nekmečkemu delu. 

Med naštetimi vzroki je nedvomno glavni prenaseljenost in z njo 
zvezana pasivnost agrarne pokrajine. Zato velja o njej spregovoriti 
nekaj več. 
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Sezonsko zaposlovanje prekmurskega prebivalstva 

Na splošno velja trditev, da je potrebno za preživljanje petčlanske 
družine pet hektarov zemlje.1 Y podrobnem je to odvisno od razgibanosti 
reliefa, rodovitnosti tal, intenzivnosti obdelave in od bližine tržnih virov. 
2e sama Slovenija je pod tem povprečkom. V njej pride povprečno na 
eno družino 3,5 ha zemlje. V Prekmurju je številka še nižja, saj poseduje 
v njem petčlanska družina povprečno samo 3,1 ha obdelovalne površine. 
Prenaseljenost je tem izrazitejša, ker je Prekmurje agrarna pokrajina. 

Z ozirom na rodovitnost tal pride prenaseljenost različno do izraza. 
Na Goričkem, kjer je zemlja v precejšnjih kompleksih pokrita s prod-
nato platjo, drugje pa s težko ilovico, znaša aritmetična gostota prebi-
valstva povprečno 100 ljudi na kvadratni kilometer. Severo-severo-
vzhodni del Goričkega se vzpne še močno nad to številko. Tu so vasi, 
v katerih gostota preseže število 120 (Nuskova 175,5, Sotina 124,4). Zemlja 
je tu slabše kvalitete kot na ravnini in bolj poraščena z gozdovi in trav-
niki, tako da se poljedelska gostota v teh vaseh dvigne na več ko 20f» 
kmečkih prebivalcev na hektar obdelovalne površine (Nuskova 226,5, 
Sotina 202). Ni torej zgolj slučaj, da so se tukaj začeli najprej pojavljati 
sezonci.2 Na ravnem delu Prekmurja, to je na Dolinskem in Raven-
skem, je zemlja peščena in ob rekah peščeno ilovnata. Rodovitnost je 
tukaj večja. Čeprav se giblje aritmetična gostota v tem predelu okrog 
110 ljudi na kvadratni kilometer (v posameznih vaseh je nižja — Marki-
ševci 69,3, Puconci 96,2, v drugih mnogo višja — Odranci 295,7), torej 
več kot na Goričkem, je kljub temu prenaseljenost manjša. Zemlja je 
boljša, razen tega njeno preobteženost s čisto agrarnim prebivalstvom 
omiljujeta dva relativno večja industrijska centra, Murska Sobota in 
Lendava. Kljub temu obstaja tudi tu problem prenaseljenosti. Njegove 
težave od časa do časa stopnjujejo suše in spomladanske pozebe. 
Cim se ena od teh dveh pojavi, je povpraševanje za zaslužkom večje. 
Sam letni povpreček padavin, ki znaša na Goričkem 802 mm, na ravnini 
pa 609 mm, komaj zadostuje za uspevanje vegetacije. Že kratkodobna 
zakasnitev podavin povzroči sušo. Zraven tega je svet še na vse strani 
odprt vetrovom, ki sušnost pospešujejo. Suša nastopi povprečno vsako 
drugo leto v manjšem ali večjem obsegu. Pridelek je takrat za dobro 
polovico manjši.3 

V zadnjem času se vedno bolj pozna razlika v prenaseljenosti med 
protestantskim in katoliškim področjem. Razmere pri prvem se' zaradi 
majhnega prirodnega prirastka stalno izboljšujejo, dočim je katoliško 
področje v tem oziru vedno na slabšem. Prirodni prirastek je tu močan.4 

Vedno več prebivalstva je tako prisiljeno na zaslužek izven rodnega 
kraja. Ta sprememba se močno opaža v pasu med obema industrijskima 
centroma, kamor še ne sega njun vpliv. 

Zdi se mi pa, da ni verski moment edini vzrok. Pridružijo se mu še 
ekonomski pogoji, saj se močan prirodni prirastek veže na gospodarsko 
najbolj šibka in zaostala področja, ki so daleč od večjih kulturnih in 

1 Rado M i k l i č , Sezonsko izseljevanje, Tehnika in gospodarstvo 1939. 
2 Sezonci — domači naziv za prebivalce, ki se preživljajo s sezonskim delom. 
3 Matija M a u č e c , Prenaseljenost in sezonsko izseljevanje iz Prekmurja, 

GV 1933, str. 107—108. 
4 Dragica C e r n y , Rast prebivalstva v Prekmurju, Kronika št. 1, 1. 1953. 
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industrijskih centrov. To sta zlasti dve. Prvo se razprostira okrog čren-
sovske občine, drugo je pa na Goričkem v bližini občine Kuzma. Od te 
proti jugu so prav tako naseljeni katoličani, toda z manjšim prirodnim 
prirastkom. Ne moremo pa zanikati dejstva, da imata obe navedeni pod-
ročji, če že ne samo katoliško prebivalstvo, pa vsaj daleč pretežno 
katoliško večino. 

Med Goričkim in ravnino je tudi precejšnja razlika v razmerju med 
kategorijami kulturnega zemljišča. Od 94.914 ha prekmurske površine 
odpade 47% na orno zemljo, 26°/o na gozdove, 26,6 % na travnike, paš-
nike, vinograde in vrtove. 0,4 °/o je nerodovitnih tal. Na Goričkem je 
orne zemlje 35%, na ravnini pa skoraj 70%. Y zgornjem delu so občine, 
ki imajo samo 25 %, medtem ko imajo Odranci, vas na ravnini, 85 % vse 
svoje površine v orni zemlji. Na Goričkem je mnogo večji delež pašnikov 
in gozdov. Možnosti, da bi gozdove spremenili v orno zemljo, ni mnogo. 
Pri tem se nam odpira vprašanje, v kolikor bi lahko te površine spre-
menili v sadovnjake in v najugodnejših legah v vinograde. 

O tem, koliko zemlje je potrebno, da se lahko kmečka družina pre-
življa brez postranskih zaslužkov, so sicer različna mnenja. Miklič v svoji 
razpravi »Sezonsko izseljevanje« trdi, da je potrebno na Goričkem 12 
do 15 oralov, na ravnini pa 7—9 oralov zemlje, da se preživi petčlanska 
družina. Drugačnega mnenja je Maučec, ki v prej omenjeni razpravi 
navaja, da je potrebno za enako veliko družino na ravnini 6, na Gorič-
kem pa 12 oralov zemlje. Po mojem mnenju je prava številka nekako 
v sredini med obema in pada z intenzivnostjo obdelave. Ker je na pod-
lagi tega kriterija na Goričkem 80%, na ravnini pa 40% posestev pasiv-
nih, nam te številke jasno prikazujejo prekmursko prenaseljenost. 

Nesrečno dedno pravo, ki smo ga že prej omenili, je vzrok, da je 
zemlja razkosana na nešteto drobnih delcev. Ce je teh dovolj, je življenje 
primerno, če jih je premalo, prisilijo lastnika v tujino. Slabe ekonomske 
razmere tudi niso dovoljevale, da bi en dedič izplačal ostale. Zemljo so 
si morali razdeliti. Primanjkljaj na pasivnem posestvu so si lahko nado-
knadili edino s sezonskim zaslužkom, saj drugega v bližini niso imeli. 
Temu je bila močno kriva osamljenost pokrajine. 

Na jugu je obrobljala Prekmurje meja na Muri, meja pa je zapirala 
Prekmurje tudi na zahodni strani. Pa tudi v madžarski državni polovici 
so Prekmurci živeli dokaj osamljeno in prepuščeni sami sebi. Zato se je 
med njimi razvil tako izrazit provincialni čut, ki je igral vseskozi in 
delno igra še danes v populacijskem gibanju močno vlogo. 

Y bližino se torej Prekmurci niso mogli odseljevati. Prav tako v 
samem Prekmurju ni bilo večjega industrijskega obrata, ki bi lahko 
v večji meri zaposloval prosto delovno moč. Za razvoj večje industrije 
še danes ni ugodnih pogojev (pogonske sile, surovin, prometne odprtosti). 
Izjema sta le Murska Sobota in Lendava. Prva priteguje delavstvo iz 
bližnje okolice v svojo tekstilno in predelovalno industrijo, dočim je 
druga lahko zaposlila večje število prebivalstva šele po osvoboditvi, ko 
so začeli v njeni bližini črpati nafto. Zaposlitev pri nafti je problem 
sezonstva, če ga primerjamo s predvojno dobo, precej omilila, čeprav za 
prekmursko delavstvo ni prišla v polni meri do izraza. Yelik delež 
delovne sile (17%) doteka namreč pri tem iz hrvatskega Medjimurja. 
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Y obeh mestih in v dveh opekarnah pri Murski Soboti dela 3983 
prekmurskih delavcev. Od tega jih je 1870 zaposlenih v Lendavi.5 

Vplivni področji obeh centrov se ne stikata, zato je procent sezoncev 
v vmesnih predelih večji. 

Prekmurci so se na sezonsko delo močno privadili. Če se nudi 
li goden zaslužek, gre na delo marsikateri domačin, ki tega ne bi bil 
potreben. 

Pri tem je soodločal še en moment. Madžarski plemiči so namreč 
imeli večji del svojih posestev v notranjosti države, v Prekmurju pa le 
obrobne manjše postaje. Delavcev je tam primanjkovalo, zato so jih 
odvažali od tu. Mislim, da je to eden osnovnih momentov, ki je prvi 
usmerjal prekmursko prebivalstvo v sezonsko zaposlitev. Do leta 1848 
so kmetje v ostali Sloveniji dajali grofom desetino v naturalijah. V Prek-
murju materialnih dajatev niso poznali. Vsak kmet, ki je prejel od 
grofa selišče,6 mu je moral v enem letu odslužiti sto delovnih dni. Po 
letu 1848 se je ta prosta delovna moč sprostila in usmerila v sezonsko 
obliko zaposlitve. 

To so bili v glavnem osnovni vzroki sezonstva v Prekmurju. V na-
slednjem poglavju si bomo ogledali razvoj, oblike in usmerjenost sezon-
ske zaposlitve. Celotno razdobje sem razdelil v tri dobe, in sicer: 1. v 
dobo do leta 1920; 2. v dobo od leta 1920 do 1945; 3. v dobo po drugi 
svetovni vojni. 

Leto 1920 sem vzel za mejo, ker je bila takrat ustanovljena Posredo-
valnica za delo v Murski Soboti, ki je prinesla prekmurskemu sezonstvu 
precejšnje spremembe glede oblike in kraja zaposlitve. 

Sezonstvo v dobi pred letom 1920 

Prvi znaki sezonstva se pojavljajo po letu 1848. Takrat so odpravili 
tlako in s tepi je bila sproščena prosta delovna moč. K temu se je nato 
priključilo se odplačevanje zemlje in davek. 

Prekmurje je bilo takrat še relativno slabo naseljeno. Ob prvem 
popisu prebivalstva leta 1869 so našteli 64.795 ljudi, za dobro tretjino 
manj kot danes. Prenaseljenost takrat še ni mogla priti do izraza. Ne 
smemo pa prezreti dejstva, da je bila še večina zemlje v veleposestniških 
rokah. Res, da so ljudje našli zaslužek pri. bližnjem grofu, toda tega 
niso bili deležni Gorčanci,7 ki so bili od veleposestniške zemlje več ali 
manj oddaljeni. Zaradi tega in še iz drugih vzrokov, ki smo jih že prej 
omenili, zasledimo prve sezonce na Goričkem. Pojavili so se v sledeči 
obliki. Po žetvi, v času mlačve, so se zbrali po štirje možje, vzeli s seboj 
cepce in se odpravili k večjim madžarskim kmetom mlatit žito. To obliko 
zaposlitve so imenovali »mertük«.8 Delo na njem je trajalo tri, največ 

5 Podatki iz seminarske naloge »Pritok delovne sile v posamezna industrij-
ska podjetja v okrajih Sobota, Lendava in Ljutomer v letu 1951«. 

6 Selišča — domači naziv za podeljeno zemljo in hišo od grofa. 
7 Gorčanci (ne Goričanci) — izraz iz žive ljudske govorice za prebivalce 

Goričkega. 
8 Mertiik — beseda izvira iz madžarske besede mérték, kar pomeni merico. 
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do štiri tedne. Plačevali so ga v naturalijah, in sicer navadno deseti del 
omlačenega žita. Zaslužek je bil še kar ugoden. Sprva so zahajali za njim 
le revnejši, katerim doma zemlja ni nudila dovolj za prehrano. Delo so 
opravljali v akordu. Y interesu vsakega posameznika je bilo, da so ga 
čim prej in čim bolje opravili. Marsikateri od delavcev se je z istim 
kmetom dogovoril še za naslednja leta. Ta ga ne bi sprejel, ko bi delo 
slabo opravil. Zaslužek so kmetje s konji pripeljali na dom. Kako je bila 
razširjena ta prva oblika sezonske zaposlitve, je težko reči. Pojavljala 
se je vsekakor na Goričkem; na delo pa so zahajali v bližnjo okolico. 

Ti mlatci so delali v veliko zadovoljstvo delodajalcev, zato so se 
zanje začeli zanimati tudi madžarski veleposestniki. Močan prirodni 
prirastek, ki je že vedel v skorajšnjo prenaseljenost, in cenenost sezonske 
delovne sile sta pripomogla, da se je sezonstvo v Prekmurju že v nasled-
njih desetletjih močno razširilo. Mlačvi se je pridružila še žetev in z njo 
ženska delovna sila. Delovna doba se je povečala na dva do tri mesece. 
Med delavci in delodajalci so se pojavile prve pogodbe, ki so jih z vele-
posestniki sklepali polirji ali preddelavci. Zmenili so se za število 
delavcev, delovni čas, plačo in hrano. Nato so se vrnili in doma zbirali 
delavce. Običajno so pred cerkvijo razglasili število potrebnih delavcev. 
Interesenti so se nato sami prijavljali. 

Zaslužek na žetvi so delavcem plačevali po končanem delu z denar-
jem. Revnejši, ki so morali zaslužiti še za prehrano, so se nato podali 
še na mlačev. Plača na žetvi je bila za posameznika sledeča: prvi kosec 
je dobil 65 goldinarjev, ostali kosci po 40, vezači 24, otroci pa so bili 
plačani z 12 goldinarji. To plačo starejši navadno primerjajo s ceno 
škornjev, ki so stali takrat tri do štiri goldinarje. Kakor vidimo, je bil 
povprečen zaslužek še kar ugoden. Glede na storjeno delo ni bil visok. 
Ne smemo pozabiti, da so ti delavci delali tudi 18—20 ur dnevno. 

Leta 1880 je bilo Prekmurje z ozirom na takratne ekonomske razmere 
že prenaseljeno. Takratni popis prebivalstva je naštel že 73.765 ljudi.9 

Prirodni prirastek je bil v tej dobi še velik, temu primernosje naraščalo 
tudi število prebivalstva, zato sklepam, da se Prekmurci v tem času 
še niso trajno izseljevali. 

Zaradi povišanja števila prebivalstva zaslužek na žetvi m mlačvi 
ni več zadostoval. Prebivalstvo si je zato v zgodnji pomladi in jeseni 
poiskalo še druge vire zaslužka. Odhajali so v Avstrijo na razna grad-
bena dela. Y času žetve in mlačve so se vračali na veleposestva, nato pa 
nazaj. Y kolikor so našli tudi v zimskem času zaposlitev na gradbenih 
delih v Avstriji, so ostali tam. Na žetvi in v Avstriji so dobivali plačo 
v denarju, na mlačvi pa, kakor že vemo, v naturalijah. Tako sta se 
zaslužka za prehrano in oblačila ter ostale potrebščine razlikovala po 
krajih in načinu zaposlitve. Ženska delovna sila se je lahko zaposlovala 
samo na žetvi. Y Avstrijo in na mlačev so odhajali možje. Delo v Avstriji 
so imenovali paraba. Od poljskega dela se je razlikovalo po tem, da 
delavec na delo ni bil vezan. Nasprotno pa se je na žetvi obvezal za 
določen čas in šele, ko je bilo delo končano, je dobil plačo. Ko bi delo 
zapustil prej, ne bi dobil plače. 

9 Magyar sztatisztikai kôzlemények 1910. 
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Na tak način so se zaposlovali Prekmurci vse do leta 1880. Y tem 
letu se pojavi nova oblika zaposlitve, tako imenovana »repa«. Z njo se 
je podaljšala delovna doba s treh na šest mesecev. Ženski delovni sili, 
ki se je prej še teže zaposlila, so bile s tem dane možnosti zaposlitve. 

V letu 1880 so namreč začeli madžarski veleposestniki saditi slad-
korno peso.10 Pri tem delu so zaposlovali poleg drugih tudi prekmurske 
delavce. Pod »repo« se ni pojmovalo samo opravilo pri gojenju sladkorne 
pese, temveč vsa poljska dela od spomladi do jeseni. Edino v času žetve 
in mlačve so otroci, katerim je bilo z dvanajstim letom dovoljeno zaha-
janje na »repo«, in šibkejši zapustili delo ter se po njej vrnili na jesen-
ska opravila. 

Zaposlitev na »repi« se je pred prvo svetovno vojno tako razširila, 
da je odšla za tem zaslužkom predvsem na Goričkem ena tretjina prebi-
valstva. Po vaseh, so mi povedali, da so ostali doma le otroci, starci in 
nemešnjaki.11 Zato se je začela domača zemlja zanemarjati. Sezonska 
zaposlitev na ravnini v tej dobi še ni dosegla takšnega razmaha. 

Zaslužek na »repi« so plačevali po razredih z denarjem, le v času 
žetve so dobili delavci deseti del omlačenega žita. Tudi mlačva je bila 
plačana v naturalijah. Na veleposestvih se je vršila že z mlatilnicami. 
Mlatci ali mertiikarji so prišli v poštev le še pri delanju škop ali ritonj, 
kakor jih Prekmurci imenujejo. 

Prej sem omenil, da so se na »repi« lahko zaposlovali otroci že z 
dvanajstim letom. Izjemoma so lahko šli tudi enajst let stari. Opravljali 
so sicer lažja dela, a še ta so bila zanje prenaporna. Premalo spanja, 
vlažna in nehigienska stanovanja v hlevih ter poleg tega še enolična in 
slaba hrana, so imela za njihovo zdravje usodne posledice. Ne smemo 
se čuditi, če je pred dvema desetletjema po Prekmurju v veliki meri 
razsajala tuberkuloza. Ravnatelj soboške bolnice dr. Vrbnjak mi je 
povedal, da večina bolnikov, ki kronično boluje na želodcu, izhaja iz 
sezonskih delavcev. Temu je vzrok slaba in enolična prehrana. 

Med pi;vo svetovno vojno se je število sezoncev skrčilo. Moško 
delovno moč, ki jo je odtegnila vojna, so zamenjale ženske. 

Prekmurci, ki so se v tem času sezonsko zaposlovali, niso zahajali 
samo v eno smer. Gorčanci so si večinoma poiskali delo na Madžarskem. 
Prebivalci iz ravnine, v kolikor so sploh šli na delo, so zahajali v Sla-
vonijo. Zahodni del Prekmurja ob avstrijski državni meji je bolj ali 
manj pritegovala Avstrija. Mejo med temi tremi področji se točno ne 
da določiti. Potekala je nekako po Ledavi do Mure. Sezonce, ki so zaha-
jali na Madžarsko in v Slavonijo, je približno ločila meja med Goričkim 
in ravnino. 

Izseljevanje v Ameriko 

Prvi začetki začasnega in trajnega izseljevanja v Ameriko se pojav-
ljajo po letu 1890, nekoliko pozneje kot v ostali Sloveniji. Ti izseljenci 
so bili iz severovzhodnega Goričkega, zlasti iz vasi Sv. Jurij, Slaveči, 

10 Sida P é r s , Sezonsko izseljevanje iz Prekmurja, Mladi Prekmurec 1940. 
11 Nemešenjaki — najnižja stopnja madžarskega plemstva. 
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GRAD, 

DMUR SOBOTA 

JiEIJtNCI 

n<ud 20 7. LENDAVA 

SI. 1. Odstotek prekmurskega prebivalstva v inozemstvu 
ob popisu leta 1910, po vaseh 

Sotina, Večeslavci, Grad, Kuzma, Trdkova in Otovci. Ves ta predel je 
eden najpasivnejših v Prekmurju. Delavci iz teh krajev so se v Avstriji 
seznanili z možnostjo ugodne zaposlitve v Ameriki. Do leta 1900 so 
zahajali tja le posamezniki in zato to izseljevanje ni imelo vidnejšega 
vpliva na prirastek prebivalstva. Kmalu po tem letu so začeli prihajati 
v Prekmurje agenti, ki so nabirali sezonske delavce za v Ameriko. Izse-
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Ijenec za pot čez ocean ni rabil nobenega dovoljenja. Vsak reflektant 
za izselitev je moral imeti 150 goldinarjev in priti v Radgono. Tu je 
zbrane delavce prevzel nabiralec. 

Izseljenci so si morali v Ameriki poiskati delo sami. Stopili so v stik 
s starejšimi izseljenci ob prihodu ali pa že prej pismeno. Ti so jim 
poskrbeli za namestitev, če že ne pri istem delodajalcu, kot so delali 
sami, pa vsaj v bližnji okolici. Tako je popolnoma razumljivo, da so se 
koncentrirali na določenem področju. Največ jih je ostalo v Pensilvaniji 
v okolici Betlehema. Y tem mestu je začel izhajati izseljenski list, pisan 
v prekmurščini, z naslovom »Amerikanski Slovencov Glas«. 

Višek izseljevanja v ZDA je bil dosežen med letom 1906 in 1914. 
Iz ostale Slovenije so se izseljevali predvsem moški. Iz Prekmurja so se 
selile v isti meri ženske. Do leta 1910 se je izselilo iz Prekmurja 5867 
ljudi.12 Karta, ki sem jo izdelal na podlagi teh podatkov, prikazuje, da 
je bil pretežni del izseljencev z Goričkega. Najbolj je bil zastopan 
severovzhodni del. Tu je bilo več vasi, ki so imele nad 20°/o prebivalstva 
v inozemstvu (Budinci 21,1 °/o, Neradnovci 21,4°/o, Lucova 21,8°/o in 
Boreča 20%). To pomeni, da so imele te vasi skoraj polovico aktivnega 
prebivalstva v Ameriki. Ne smemo prezreti še tega, da so šli na delo 
čez ocean samo mladi in zdravi ljudje. V precejšnji meri je zastopan še 
vzhodni in skrajno zahodni gorički predel. Tamošnje vasi izkazujejo 
5—20°/o izseljencev. Tudi ravnina je še relativno močno zastopana. Tu 
prevladujejo vasi z 1—10% odsotnega prebivalstva. Ne vemo kajpada, 
koliko teh ljudi se je kasneje vrnilo (gl. si. 1). 

Sezonski izseljenci so ostali v Ameriki različno dolgo. Nekateri so 
se tam za stalno naselili. Drugi so se večkrat vračali. Bili pa so tudi 
taki, ki so delali v Ameriki po deset let in se nato vrnili. Z zaslužkom 
so si opomogli pri domačiji in posestvu. Zaposlovali so se večinoma v 
tovarnah. Zaslužek v Ameriki je bil ugodnejši od domačega. Težava je 
bila le v dragi in naporni poti. 

V nasprotju z domačo zaposlitvijo, je bil delovni čas v Ameriki 
določen, a delo prav tako naporno kot doma. Zaradi boljšega zaslužka 
so si delavci nalašč izbirali najtežja dela, sicer pa so dobili navadno 
zaposlitev, katere tamkajšnje prebivalstvo ni hotelo sprejeti. Tako je 
tudi v Ameriki veljalo pravilo, ki velja za sezonsko delo nasploh. 

Kakšna je bila življenjska pot prekmurskega sezonca v tej dobi, 
nam pove tale izpoved. Povedal mi jo je 6? let stari Podlesek Vince 
iz Sebeborec: 

»Sedem let sem bil star, ko sem odšel služit h kmetu, enajst let, ko 
sem odšel prvič na »repo«, in petnajst, ko sem že od zore do mraka garal 
na žetvi. S sedemnajstim letom sem odšel v Ameriko. Iz peči sem vlačil 
koks; ne iz ene, kot so to običajno delali domačini, iz dveh, pa včasih 
tudi iz treh. Ko sem se vračal z dela, sem na tri sto metrov dolgi poti 
večkrat počival. Že precej časa boleham na želodcu, ker sem se pri delu 
pretegnil«. Skoraj polovica ljudi lahko pove tako zgodbo. Široke dlani, 
upadla lica in upognjen hrbet pa povedo svoje. Takšna je bila življenj-
ska pot prekmurskega sezonskega delavca. 

12 Magyar sztatisztikai kôzlemények 1910. 
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Sezonstvo v dobi od leta 1920 do 1945 

Odtok sezonskih delavcev na Madžarsko se je po prvi svetovni vojni 
vedno bolj krčil, leta 1925 pa je popolnoma prenehal. Isto se je dogodilo 
z odtokom v ZDA. Na Madžarsko so nekateri še ilegalno zahajali, a teh 
je bilo vedno manj. Zaslužek je bil zaradi spremembe valute slab, pa 
tudi prisluženo žito so le s težavo prevažali čez mejo. 

Toda prenaseljenost Prekmurja je bila vedno težja. Leta 1920 so 
našteli v njem že 92.295 prebivalcev. 

Z namenom, da bi se problem zaposlitve, ki je bil ravno v tej dobi 
precej pereč, nekoliko omilil, je bila 15. junija 1920 ustanovljena Posre-
dovalnica za delo v Murski Soboti. S tem se začenja za prekmurske 
sezonce nova doba, ki se od prejšnje razlikuje po kraju in delno tudi 
po obliki zaposlitve. Delavstvu, ki je bilo prej vezano na Madžarsko, 
Slavonijo, Avstrijo in ZDA, so se odprle nove smeri v Francijo, Nemčijo 
in Vojvodino. Nekaj se jih je zaposlovalo tudi po Sloveniji na gradbenih 
delih. 

Posredovalnica se v prvem letu svojega obstoja ni obnesla. Delavci 
so še vedno bolj zaupali polir jem. Sele v drugem letu ji je uspelo več 
posredovanj. Vsa naslednja leta je bilo njeno delo več kot uspešno, toda 
kljub vsej agilnosti ni mogla zaposliti vseh povpraševalcev za delo. To 
nam pokažejo naslednje številke, ki prikazujejo razmerje med povpraše-
vanjem za delo in zaposlitvijo od leta 1929 do 1938.13 

Leto 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 Vseh 
Prosta mesta 6.497 7.239 5.904 5.639 4.696 3.767 5.517 5.564 7.108 51.931 
Reflektanti 7.698 8.774 6.461 6.804 5.586 4.369 6.350 5.936 8.170 60.148 
Brezposelni 1.209 1.535 557 1.165 890 602 833 392 1.062 8.245 

Do leta 1927 je posredovalnica pošiljala delavce v glavnem na 
domači trg. Tu pa tam je skušala kako skupino poslati v inozemstvo. 
Že leta 1921 je odšlo v Nemčijo 400 prekmurskih delavcev. Zaradi padca 
nemške marke se je ta poizkus ponesrečil, zato pet naslednjih let niso 
poizkušali z zaposlitvijo v inozemstvu. Šele leta 1926 so ponovno poslali 
prve delavce v Francijo. Zaradi slabih plač tudi ta poizkus ni uspel. 
Francoski delodajalci so spoznali dobre lastnosti prekmurskega delav-
stva in so jim naslednje leto zaslužek zvišali. V tem letu je narastla tudi 
vrednost franka. Oba ta momenta sta pripomogla, da je bilo leto 1927 
za prekmurske delavce v Franciji zelo uspešno. Od tega časa naprej 
pa vse do druge svetovne vojne je bila Francija najbolj stalen odjemalec 
prekmurskih sezoncev. Zaposlovala jih je izključno na poljedelskih 
delih. V industriji domačini niso pustili prostih mest. Plače so bile v 
Franciji neprimerno boljše kot doma. V domovini je povprečen delavec 
zaslužil v eni sezoni 1800 din, dočim je zaslužil v Franciji v istem času 
5500 din. K tako visoki plači je pripomoglo, da je bila vrednost franka 
v Jugoslaviji večja kot v Franciji. 

13 Vsi ti in sledeči podatki so dobljeni in zbrani na OLO — Posredovalnica 
za delo v Soboti. 
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ииш/iSKi шона tmiMiJO ч пгв-мхгп unuim ioha in r inoiinstvu 

Stalno zaposlovanje v Nemčiji se je začelo leta 1929, ko se je zaposlilo 
iam 899 delavcev, tokrat z velikim uspehom. Povprečen zaslužek sezone 
je znašal 7000 din, štirikrat več kot doma. 

Po teh prvih uspehih je prosta delovna sila začela siliti v inozem-
stvo. Leta 1930 je našlo delo izven naših državnih meja 4485 Prekmurcev. 

Z začetkom gospodarske krize je nastopil ponoven zastoj. Leta 1932 
se je odtok v Nemčijo po legalni poti ustavil. Nemci so brezposelne 
v industriji začeli zaposlovati v kmetijstvu in s tem je bila večina mest, 
na katerih so do takrat delali prekmurski delavci, zasedenih. Zmanjšalo 
se je tudi število izseljencev v Francijo. Najizrazitejši padec se opazi 
leta 1932. Nasprotno pa število brezposelnih ni narastlo v takšni meri, 
kot bi bilo pričakovati; delavci se namreč niso vračali domov, kjer jih 
je čakal problem zaposlitve. Mnogo jih je v tej dobi odšlo ilegalno čez 
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mejo. Ti na posredovalnici za delo niso bili zabeleženi. Leta krize so 
bila težka ne samo za delavce, temveč tudi za posredovalnico, ki je le 
težko preskrbela zaposlitev. 

Stanje se je izboljšalo šele leta 1937, ko je kriza popustila. Nemci 
so ponovno začeli sprejemati tujo delovno silo, ki so jo zaposlili v polje-
delstvu. Svoje domače delavstvo so zaradi priprav na vojno pritegnili 
v industrijo. Tako je v kmetijstvu ostalo precej praznih mest. Že v tem 
letu je Nemčija zaposlila 2115 Prekmurcev. Y naslednjem letu je to 
število narastlo na 4389 delavcev. Višek pa je doseglo leta 1939, ko je 
bilo odposlanih iz Prekmurja 6308 Prekmurcev. Povprečen zaslužek ene 
sezone je v teh letih znašal 6000 dinarjev. 

Zaposlitev v Nemčiji 

Leto Štev. delavcev Zaslužek Skupni zaslužek 
1929 899 7.000 6,293.000 
1930 1.861 5.000 9,305.000 
1931 999 5.000 4,995.000 
1932 472 4.500 2,124.000 
1937 2.015 3.640 7,334.600 
1938 4.389 6.000 26,334.000 
1939 6.308 — — 

Skupaj 10.635 — 56,385.600 

Francija je v primerjavi z Nemčijo več ali manj redno zaposlovala 
prekmurske sezonce. Največ (3221 ) jih je zaposlila leta 1937. Že v nasled-
njem letu jih je precej odtegnila Nemčija, kjer je bil zaslužek ugodnejši. 
Tudi v času krize število odposlanih v Francijo pade; s tem pa ni 
rečeno, da bi se znižalo število zaposlenih. Čez vsako zimo' je ostalo 
v njej 1500 delavcev, ki v naslednjih letih na posredovalnici niso bili 
všteti. Njih zaslužek je znašal povprečno 5000 dinarjev. Bil je nižji od 
poletnega, ko so delali večino dela v akordu. Skupen zaslužek v Franciji 
je tako v desetletni dobi znašal 176,258.000 dinarjev. 

Zaposlitev v Franciji v desetletni dobi 

Leto štev. delavcev Zaslužek Skupni zaslužek 
1929 1.114 5.500 6,127.000 
1930 2.624 5.500 14,432.000 
1931 2.637 5.500 14,503.000 
1932 1.368 5.000 6,840.000 
1933 1.546 5.000 7,730.000 
1934 1.530 5.000 7,650.000 
1935 1.967 6.000 11,802.000 
1936 2.868 6.000 17,208.000 
1937 3.221 4.500 14,495.000 
1938 1.768 4.000 7,072.000 

Skupaj 20.643 — 107,859.000 
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Zaposlitev v domovini 

Zaslužek v domovini je bil slabši od onega v inozemstvu, saj se je 
gibal v obravnavani dobi od 1400 do 2000 dinarjev na sezono. Kljub 
temu ga je bilo deležnih od leta 1929 do vključno 1938 27.712 delavcev. 
To je 2,5-krat več kot v Nemčiji in 1,1-krat več kot v Franciji. 
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Do leta 1927 so se lahko zaposlovali Prekmurci samo v Jugoslaviji. 
Šele po tem letu, ko so uspele prve odposlane skupine v inozemstvo, 
so se začeli v večji meri in načrtno preusmerjati na zaposlitev izven 
državnih meja. Število odposlanih v tujino je stalno naraščalo in leta 
1930 že preseglo število doma zaposlenih. Ta val se je ustavil v dobi 
krize, ko sta obe državi omejili dotok delavcev, oziroma ga je Nemčija, 
kot že vemo, po legalni poti popolnoma ustavila. Pač pa se leta 1932 
in 1933 število doma zaposlenih rahlo dvigne. Domači zaslužek je bil 
tako bolj stalen od inozemskega. Večina delavstva je najprej reflektirala 
na zaposlitev v inozemstvu in šele, če mu je to bilo onemogočeno, se je 
obrnila na domači trg. V tujino so šli le revnejši, odrasli in močnejši. 
Izbirala jih je Posredovalnica za delo. 

Povprečno letno število doma zaposlenih se je gibalo okrog 2500 
delavcev. Absolutni ekstrem je doseglo leto 1929 s 4464. Od tega časa 
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je število delavstva stalno padalo. Odtegovala ga je tujina z boljšim 
zaslužkom. 

domovini so Prekmurci našli zaslužek v agrarnih predelih Vojvo-
dine in Slavonije. Najbolj stalen odjemalec je bilo državno posestvo 
Belje v Baranji. Tja so začeli zahajati Prekmurci leta 1922. Na deset 
in deset tisoče jih je od takrat dobilo tam zaposlitev in kruha. Včasih 
so samo Prekmurci zasedli vse poljedelske uprave državnega posestva. 
Vodstvo je bilo z njimi ves čas zelo zadovoljno in jim je dajalo lepa 
priznanja za njihove sposobnosti pri poljskem delu.14 V Belju se je 
letno ustavilo okrog 800 Prekmurcev. Leta 1939 jih je bilo 622 manj, 
ker je tri četrtine prekmurskega delavstva odtegnilo inozemstvo. Poleg 
tega je bilo v Baranji to leto še 27 Prekmurcev in sicer na privatni 
pristavi Topolik. V Bački se je ustavilo letno okrog 450 prekmurskih 
sezoncev. Leta 1939 jih je bilo 350. Razen na banovinskem posestvu 
Kosančič z 51 in »Državni Ergeli Karadjordjevo« s 84 delavci so delali 
vsi ostali na privatnih pristavah. Največja po številu zaposlenih je bila 
pristava Kamendin z 80 delavci. 

V Banatu je bilo število zaposlenih Prekmurcev nekoliko višje. 
Samo državno posestvo v Čoki, jih je sprejelo letno po 500 in bilo s tem 
drugi največji odjemalec na domačem trgu. 

Slavonija je zaposlila letno okrog 100 prekmurskih delavcev. 
Delovni čas je bil na državnih posestvih določen. Znašal je 10—12 ur 

dnevno. Na vseh privatnih pristavah so delali od sončnega vzhoda do 
zatona. Ce k temu sedaj primerjamo boren zaslužek sezone, nam je to 
lep dokaz, kako so sezonsko delovno silo izkoriščali. 

Delavce so plačevali po razredih v naturalijah in denarjui V glavnem 
so jih delili v dva razreda. V drugega so prištevali ženske in mladoletne 
lante. Edino na posestvu v Čoki so bile štiri kategorije. V prvo so 
spadali možje starejši od 21. leta, v drugo fantje od 17. do 21. leta, 
v tretjo ženske, starejše od 17. leta. V četrto kategorijo pa so uvrščali 
dekleta, stare 15 in 16 let, ki so bila telesno in duševno dovolj razvita 
ter so bila zaradi siromaštva v družini primorana iti na delo. 

Razlike v plačah med posameznimi kategorijami so bile velike. 
Prvorazredni delavci so dobili za šestmesečno delo 600 kg pšenice in 
1600—1800 dinarjev plače. Delavci v četrtem razredu pa le 400 kg zrnja 
in 1232 dinarjev. Na ostalih posestvih, kjer so bili sezonci deljeni v dva 
plačilna razreda, so bile razlike nekoliko manjše. Znašale so 100 kg žita 
in 375 dinarjev v sezoni. 

Opažale so se razlike v plačah tudi med posameznimi državnimi 
posestvi. Ko bi ves čas delali za mesečno plačo, bi dobili v Belju 
336 dinarjev prvorazredni, drugorazredni delavci pa 288 dinarjev. Na 
fakultetnem posestvu v Zemunu so bili plačani prvorazredni s 388, 
drugorazredni pa s 336 dinarji. Pri obeh je bilo razlike 48 dinarjev. 

14 Ivan Š k a f a r , Socialni in gospodarski položaj prekmurskih in medji-
murskih sezonskih delavcev v Baranji, Bački in Banatu v 1939. letu. Izseljeniški 
vestnik 1939, št. 8/9. 
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Plače na posameznih posestvih za leto 193915 

Posestvo Število Zito V kg Dinarjev 
mesecev I. r. II. r. III. r. I. r. II. r. III. r. 

Lipine 3 550 450 — 475 425 — 

Magadenovac 2 375 350 — 431 412 — 

Ankin dvor 3 500 400 — 1050 866 — 

Ankin dvor 6 600 500 — 1783 1525 — : 

Popović 3 500 400 — 1050 866 — 

Topolik * 2,5 550 450 — 500 410 — 

Šećer, N. Vrbas 6 600 500 — 1666 1291 — 

Machner M. 3 600 500 — 566 383 — 

Machner M. 6 600 500 — 1666 1291 — 

Karadjordjevo 7 1250 1000 — 353 283 — 

Karadjordjevo 3 50015 a 400 
Kamendin 7,5 600 450 — 2316 1858 — 

Coka 6 600 450 400 1870 1282 1105 
Padej 6 600 500 — 1666 1291 — 

Machner L. 6 1050 900 — 602 575 — 

Posestva so sprejemala delavce za dnevne plače, edino državno 
posestvo Belje je izdalo večino dela v akord. Zato je bilo to posestvo 
za prekmurske sezonce eno izmed najprivlačnejših. 

Naslednjo tabelo sem uvrstil z namenom, da bi prikazal dnevno 
zaposlitev na posameznih posestvih in pristavah. Pokaže nam, da so 
delali delavci večinoma od sončnega vzhoda do zahoda. To je približno 
19—20 ur dnevno. Zavedati se moramo, da je bilo delo ves čas enako 
naporno in da so delali tudi mladi, nedorasli ljudje, ki so jih prav tako 
kot ostale delavce izkoriščali do skrajne zmogljivosti. Bolj kot ostalo 
je sezonce izčrpalo akordno delo, ker je večina od njih prvenstveno 
mislila na denar in šele nato na lastno zdravje. 

Delovni čas na posameznih posestvih in pristavah v letu 193916 

Posestvo ali pristava d e l ^ J ° o k r . 
Lipine 22 Od sončnega vzhoda do zatona 
Magadenovac 25 Od sončnega vzhoda do zatona 
Ankin dvor 50 Od sončnega vzhoda do zatona 
Popović 18 Od sončnega vzhoda do zatona 
Topolik 37 Od sončnega vzhoda do zatona 
Belje 850 10—12 ur 
Šećerana, Novi Vrbas 55 Od sončnega vzhoda do zatona 
Kiš 40 Od sončnega vzhoda do zatona 
Butenheimer 40 Od sončnega vzhoda do zatona 

15 Tabela je povzeta po Škafarju. 
15a koruza 
18 Tabela je povzeta po Škafarju. 
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Posestvo ali pristava Število 
delavcev okr. 

Machner M. 30 Od sončnega vzhoda do zatona 
Karadjordjevo 115 Od sončnega vzhoda do zatona 
Kamendin 110 Od sončnega vzhoda do zatona 
Kosančić 70 Od sončnega vzhoda do zatona 
Machner L. 20 Od sončnega vzhoda do zatona 
Čoka 550 11 ur 
Padej 25 Od sončnega vzhoda do zatona 
Zemun 30 10—12 ur 

Prekmursko sezonsko gibanje je imelo v predvojni dobi popolnoma 
polirski sistem. To ime je dobilo po vodjih ali preddelavcih, ki so jih 
imenovali polirje. Ti so sklepali z delodajalci pogodbe, zbirali delavce 
in v času dela pazili nanje. Počasi se je polirstvo razvilo v poseben 
poklic, ki je bil včasih, ko ni bilo nobene kontrole nad njim, zelo 
dobičkanosen. Na svojo roko so sklepali pogodbe z delodajalci in z 
delavci. Razlika med obema pogodbama je bila včasih zelo velika in je 
šla v polirjev žep. Zgodilo se je tudi, da so se polirji dogovorili z delo-
dajalci za akordno delo, dočim so plačali delavce z navadno plačo. 
Največkrat gospodarji za te krivice niti vedeli niso. Večino krivde pri 
tem so nosili polirji, ki so s svojo več kot petdesetletno dejavnostjo 
pisali eno najbolj žalostnih poglavij v zgodovini socialnega življenja 
Prekmurja. 

Polir je lahko, zlasti na privatnih pristavah, prodajal delavcem vino. 
Pri tem ga nihče ni kontroliral. Lahko je imel tudi svinje, ki jih je hranil 
iz ostankov delavske hrane. Zgodilo se je, da so imele te svinje včasih 
boljšo hrano kot delavci.17 Moram pa poudariti, da vseh teh predpravic 
polirji na državnih posestvih niso imeli. 

Polirjeve plače so se poleg vsega tega od delavske precej razlikovale. 
V Bel ju je imel 25 din dnevnice (delavci 14 din), 600 kg zrnja za sezono 
in kot nagrado za vsakega delavca po 10 din. V Lipini je dobil samo 
za nabiranje delavcev 3000 dinarjev. 

Za stroške prevoza delavcev v obe smeri, ki jih je kril delodajalec, 
so morali delavci šest dni brezplačno delati. 

Hrano so dajali delavcem delodajalci. Količina hranil je bila vnaprej 
s pogodbo določena. Dnevni obrok je bil sledeči:18 

Bele krušne moke 0,80 kg Masti 0,05 kg 
Bele moke 0,20 kg Mesa 0,10 kg 
Krompirja 0,35 kg Sira 0,02 kg 
Fižola 0,10 kg Mleka 0,25 kg 
Soli 0,05 kg Za začimbo in sadje 0,30 din 

17 Ivan Škafar, o. d., str. 134. 
18 Tabela je povzeta po Škafarju in se nanaša na leto 1939. 
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Kolikšen del teh hranil so dobili delavci, je težko reči. Dejstvo pa 
je, da je bila hrana slaba, enolična in zato zdravju škodljiva. 

Delavska stanovanja so bila brezplačna in zato tudi temu primerno 
slaba. Sezonci so spali v konjskih, kravjih in ponekod tudi v svinjskih 
hlevih. Izjemo so tvorila le državna posestva, ki so v ta namen postavila 
barake. Postelje so imeli delavci samo v Belju. 

Bolniška oskrba je bila na vseh posestvih v glavnem enaka. Y pri-
meru delavčeve bolezni je nudil delodajalec zdravniško pomoč za osem 
dni. Ako je bolezen trajala dalj časa, je delavca lahko odpustil. V času 
bolezni delavec ni bil plačan. 

Pod temi pogoji in v tej obliki se je v Jugoslaviji v desetletni dobi 
zaposlilo 27.712 prekmurskih sezoncev. Njih število v posameznih letih 
je bilo: 

Leto Število Zaslužek Skupen zaslužek Leto delavcev v din v din 
1929 4.264 . 1.800 7,675.000 
1930 3.010 1.500 4,515.000 
1931 2.613 1.400 3,658.200 
1932 3.504 1.400 4,905.600 
1933 2.964 1.400 4,149.600 
1934 2.130 1.400 2,982.000 
1935 2.367 1.700 4,023.900 
1936 2.688 1.900 5,107.200 
1937 1.839 1.800 3,310.200 
1938 2.333 2.000 4,666.000 

Skupaj 27.712 — 44,992.900 

Sledeča tabela daje pregled čez celotno število delavstva in zaslužka 
v desetletni dobi 1929—1938: 

Država Število delavcev Zaslužek v dinarjih 
Jugoslavija 27.712 44,992.900 
Francija 20.643 107,859.000 
Francija čez zimo 15.000 75,000.000 
Nemčija 10.635 56,585.600 
Skupaj 73.990 284,237.500 

Y tej vsoti ni vštet zaslužek tistih, ki so šli ilegalno čez mejo in se 
zaposlili v inozemstvu, prav tako ne sezonskih izseljencev v Ameriki. 

Ta visoka vsota težko prisluženih milijonov je mnogo pripomogla 
k izboljšanju prekmurskega blagostanja. S tem denarjem je bilo nešteto 
domov obnovljenih in na novo sezidanih. Z njim so si sezonci reševali 
zadolžene domačije in nakupovali zemljo. 
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SI. 4. Sezonski delavci iz Prekmurja po vaseh (v «/o celotnega 
prebivalstva) 1.1930 

Delež sezoncev po Prekmurju 1. 1930 

Najvišji odstotek sezoncev izkazuje severni del Prekmurja. Tu so 
v prevladi vasi z nad 20°/o zaposlenega prebivalstva v sezonskem delu. 
Izstopajo predvsem Zenavlje z 28,9 »/o, Dolenci 27°/o, Dolič in Nerad-
novci z 22 »/o. Ta del Prekmurja je bil v tej dobi gospodarsko najbolj 
pasiven. Po vaseh na južnem Goričkem je bilo sezoncev 5— 10°/o. Rahel 
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padec se v primerjavi z letom 1910 pozna na srednjem in vzhodnem 
Goričkem, pa tudi ob vzhodni in zahodni državni meji. Vzhodna stran 
je v gospodarstvu, zlasti po dohodku v kmetijstvu ena najmočneših 
v Prekmurju. Na zahodni strani je pa precej sezoncev odtegnilo tihotap-
stvo, ki je bilo tam takrat na višku. Na Dolinskem in Ravénskem je 
bilo v sezonski zaposlitvi 1—3°/o prebivalstva (gl. si. 4). 

Primerjava med odstotkom Prekmurcev, leta 1910 sezonsko zaposle-
nih izven madžarske državne meje in med stanjem leta 1930, pokaže 
spremembe. Severni in vzhodni del Goričkega pri madžarskem popisu 
vidno opozarjata nase. Nižji je bil odstotek sezoncev na zahodni strani, 
še manjši na ravnini. Leta 1930 so že razmere drugačne: v vzhodno-
goričkih vaseh odstotek sezoncev upade, naraste pa v vaseh na severo-
vzhodnem Goričkem. Te spremembe je povzročil nizki prirodni pri-
rastek, ki izboljšuje ekonomske pogoje vzhodnega Goričkega, kjer so 
naseljeni protestanti. 

Negativne strani predvojnega sezonskega dela v tujini 

Doslej smo obravnavali le smer in ekonomski efekt predvojnega 
sezonskega zaposlovanja Prekmurcev. Oglejmo si sedaj še druga 
pomembna vprašanja, ki so bila s sezonstvom v tesni zvezi. 

Cim je prestopil sezonec domačo mejo, je prišel v stik z moder-
nejšim in tehnično naprednejšim svetom. Seznanil se je z novimi obli-
kami poljedelstva, živinoreje in poljedelskimi stroji. Vse to je nanj 
ugodno vplivalo. Dober zaslužek ga je reševal iz skoraj neizbežnega 
propada. Čez mejo je sililo vedno več ljudi. Iskanje zaposlitve se je 
spremenilo v pravi lov za boljšim zaslužkom. To se je stopnjevalo še 
posebej v dobi krize. Po njej pa ni niti malo popustilo. V tem času je 
imela posredovalnica le malo prostih mest na razpolago, zato so odhajali 
delavci ilegalno čez mejo. Zaslužka niso iskali samo tisti, ki so ga bili 
potrebni, temveč tudi drugi. Da bi bil tem dovoljen odhod, so začeli na 
posredovalnici tajiti premoženja. Ko bi oblasti v tem času dovoljevale 
odhod v polni meri, bi nastopilo vprašanje obdelave zemlje doma. 
Že tako se je začela le-ta zanemarjati, precej je bilo opuščene. Bolj ko 
starejši je bežala v tujino mladina. Starši je niso ustavljali. Jeseni pa, 
ko se je mladina vračala, so bolj kot njo pričakovali zaslužek. 

V Franciji naši delavci niso bili dovolj pravno zaščiteni. Sezonci 
iz drugih držav so imeli več pravic. Z Nemci je bila sklenjena posebna 
mednarodna pogodba, ki je naše delavce izenačevala z domačini. Drugo 
vprašanje je bilo, koliko so jo upoštevali. Že samo dejstvo, da so morali 
Prekmurci opravljati v tujini dela, ki so se tamkajšnjemu prebivalstvu 
zdela prenizka, nam pove mnogo. V našem delavcu so videli manj vred-
nega človeka, ki je bil pripravljen opravljati za denar najnižje posle. 
Naših ljudi v tujini niso štedili. Dolžina delovnega dne je bila temeljito 
izkoriščena. V vsej tej trdi borbi za kruh je ljubezen do lastne zemlje 
in domovine vedno bolj bledela. V borbi za hrano in obstoj je propadalo 
vse, kar je potrebno za narodno zavest.1® 

19 Rado M i k l i č , Sezonsko izseljevanje, Tehnika in gospodarstvo 1939. 
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Trajno izseljevanje kot posledica sezonskega zaposlovanja 

Do leta 1945 so se Prekmurci trajno izseljevali v treh smereh: pred 
prvo svetovno vojno največ v ZDA, pozneje v Francijo in Nemčijo, 
kamor so sprva šli samo na sezonsko delo. Od vseh držav je po letu 1920 
najbolj zastopana Francija. Čeprav je Nemčija pred drugo svetovno 
vojno nudila Prekmurcem največ zaslužka, so se v njo izseljevali le 
v neznatni meri. Mnogo se jih je v tej dobi porazgubilo po Jugoslaviji, 
zlasti v Vojvodini. Čez Muro so se Prekmurci selili zlasti v Apaško 
ravnino. Koliko se jih je v tej dobi izselilo v posamezne od omenjenih 
držav, se ne ve. Podatki v matičnih knjigah, ki. bi nam edino lahko 
služili kot vir, so zelo pomanjkljivi. 

Da bi vsaj približno določil smer izseljevanja in število izseljencev, 
sem zbral podatke za štiri vasi. Kot primer za Goričko sem izbral Krnce 
in Sebeborce, za ravnino pa Bratonce in Lipovce. Iz goričkih vasi je 
večina izseljencev iz dobe pred prvo svetovno vojno. Močno so zastopane 
ZDA (40,7%) in Francija (20,9%). Manj jih je ostalo v Jugoslaviji iz-
ven Prekmurja (12%), Avstriji (5%), Argentini (5%), Kanadi (4,4%), 
Urugvaju (4,4%) itd. (glej tabelo). 

Število izseljencev iz goričkih vasi 

Sebeborci Krnci Skupaj 
Država Število Število »/o Število »/o 
ZDA 20 33,3 17 53,8 37 40,7 
Francija 14 23,3 5 16,1 19 20,9 
Jugoslavija 6 10 5 16,1 11 12 
Avstrija .4 6,6 1 3,2 5 5,5 
Argentina 5 8,3 — — 5 5,5 
Kanada 4 6,6 — — 4 4,4 
Urugvaj 2 3,3 2 6,5 4 4,4 
Madžarska 2 3,3 1 3,2 3 3,3 
Nemčija 1 1,6 — — 1 1,1 
ČSR 1 1,6 — — 1 1,1 
Rusija 1 1,6 — — 1 1,1 

60 100 31 100 91 100 

Na ravnini so razmere nekoliko drugačne. V primerjavi z Goričkim 
so manj zastopani izseljenci iz dobe pred letom 1914. To so predvsem 
tisti, ki so se izseljevali v ZDA (13,3%). Teh je več iz povojne dobe. 
Med njimi jih je Šlo največ v Francijo (21,3%) in v Kanado (6,1%). 
Dobra polovica se jih je porazgubila po Jugoslaviji (50,5 %). 
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Število izseljencev iz ravninskih vasi 

Država Bratonci Lipovci Skupaj Država 
Število »/o Število °/o Število »/o 

Jugoslavija 41 50,6 57 50 98 50,5 
ZDA 12 14,8 14 12,3 26 13,3 
Francija 20 24,7 21 18,4 41 21 
Kanada 4 4,9 8 7 12 6,1 
Madžarska 2 2,5 2 1,8 4 2,6 
Avstrija 1 1,2 1 0,9 2 1 
Argentina — — — — — — 

Avstralija — — 5 4,4 5 2,5 
Urugvaj — — — . — — — 

Nemčija — — 2 1,8 2 1 
ČSR 1 1,2 — — 1 0,5 
ZSSR — — 1 0,9 1 0,5 
Anglija — — 1 0,9 1 0,5 
Italija — — 1 0,9 1 0,5 

' 81 100 113 100 194 100 

Obe gorički in obe ravninski vasi skupaj sta dali 285 izseljencev. 
Od tega jih je šlo 38,2% po Jugoslaviji, 22,1% v ZDA, 21% v Francijo, 
5,6% v Kanado, po 2,5% na Madžarsko in v Avstrijo, po 1,8% v Argen-
tino in Avstralijo, 1,4% v Urugvaj, 1 % v Nemčijo, po 0,7% v ČSR in 
ZSSR ter po 0,35% v Anglijo in Italijo. 

Čeprav ti odstotki ne morejo veljati za celotno Prekmurje, vendar 
kažejo glavne razvojne tendence. Goričko je bilo prej prenaseljeno kot 
ravnina in zato ga je val sezonskega zaposlovanja in izseljevanja prej 
zajel. Trajno izseljevanje pred prvo svetovno vojno je bilo tam naj-
močnejše. Ne samo v ZDA, tudi v Apaško ravnino so se Gorčanci izse-
ljevali predvsem pred letom 1914. 

Na ravnini je prišla prenaseljenost pozneje do izraza in je okrog 
črensovske občine morda danes na višku. Več kot polovica mladih ljudi 
iz teh vasi išče v zadnjih letih zaslužek izven Prekmurja. Trajno izselje-
vanje se je tu pozneje začelo. Zato je tu delež izseljencev v ZDA mnogo 
manjši, mnogo močnejši pa je odstotek izseljencev v Francijo in po 
Jugoslaviji. 

Razmere po drugi svetovni vojni 

Leto 1945 pomeni velik preobrat tudi v sezonskem zaposlovanju 
Prekmurcev. Odtok v inozemstvo se je popolnoma ustavil. Več ali manj 
ga je uspešno zamenjala domača zaposlitev. Brezposelnost je prenehala. 
Lov za zaslužkom, ki je trajal vse do druge svetovne vojne, se je spre-
menil v lov za delovno silo. Zaslužek je v primerjavi s predvojnim v 
inozemstvu slabši, odpadle pa so vse slabe posledice tujine, kar je morda 
še večji uspeh. 
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Druga važna sprememba je nastala v obliki zaposlitve. Delavstvo 
se je v nasprotju s predvojnim začelo usmerjati v neagrarne panoge. 
Ravno ta preusmeritev je ena najbolj pozitivnih potez po vojni. Drugod 
v Sloveniji so se ljudje že pred vojno, če so imeli premalo zemlje za 
preživljanje, podali v rudnik ali tovarno, kjer je bilo delo trajno. Prek-
murec te možnosti ni imel. Zaposlitev na domačih veleposestvih ga je 
že od vsega začetka usmerjala v sezonsko delo. Kamorkoli se je obrnil, 
se je pozimi moral vrniti. Na ta zimski odmor se je navadil. Morda ga 
je celo težko pričakoval, saj se je le takrat vračal k ženi in k otrokom. 
Ni bil torej pri tem osnovni vzrok prosti čas v določenem obdobju, kot 
je to marsikje drugod v Sloveniji, temveč oblika zaposlitve kot taka. 
Da bi se kako drugače zaposlil v bližnji okolici, ni imel možnosti. Ko bi 
bil v Prekmurju v dobi prvih začetkov prenaseljenosti kak večji indu-
strijski obrat in če ne bi bilo Prekmurje v sklopu sistema madžarskih 
veleposestnikov, ki so potrebovali dobro in ceneno delovno silo za svoja 
posestva, bi bile razmere popolnoma drugačne. Y začetku so se Prek-
murci tej zaposlitvi prilagodili, pozneje jim je prešla v meso. Zaradi te 
navade so po vojni nastale težave. Y podjetjih in tovarnah Prekmurcev 
trajno niso mogli zaposliti. O božiču ali celo pred njim so delovna 
mesta zapuščali. Komaj se je tovarniškega dela navadil, je odšel. Toda 
to je bilo le v prvih letih. Pozneje jih je vedno več ostajalo na delovnih 
mestih. S tem se število pravih sezoncev manjša. 

K temu močno pripomore še razvoj v samem Prekmurju. Murska 
Sobota in Lendava se polagoma razvijata v dve relativno večji industrij-
ski središči, ki pritegujeta k sebi trajno delovno silo. Zato odstotek 
sezoncev v njuni bližini stalno pada. Danes bi bil še nižji, ako ne bi bilo 
v bližini Murske Sobote v naselju Piišča ciganov, ki se po vojni več ali 
manj redno vključujejo v sezonsko zaposlitev. Vpliv industrije obeh 
omenjenih mest na njuno agrarno okolico se pozna šele po drugi svetovni 
vojni. Pojav, ki se je v ostali Sloveniji pokazal že celih dvajset let 
poprej, je tu torej šele v začetkih. 

Rast prebivalstva ni po vsem Prekmurju enaka, kar tudi povzroča 
spremembe v sezonski zaposlitvi. V predelih s protestantsko večino 
prebivalstvo stagnira ali celo nazaduje. Pri protestantih je navada, da 
imajo le po enega ali dva otroka. Posest se tako ne deli, narodni dohodek 
na posameznika v kmetijstvu stalno narašča in je v tem predelu 50 do 
70% nad prekmurskim povprečjem. Zato je na vzhodnem Goričkem 
sezoncev malo in dosežejo komaj 2 % celotnega prebivalstva. Usmerjeni 
so večinoma v poljska dela. Primerjava med letom 1910, letom 1930 in 
današnjim stanjem, nam pokaže tele spremembe: leta 1910 je bil to eden 
predelov, ki je imel največ sezonskih izseljencev v inozemstvo. Leta 1930 
število sezoncev že nazaduje, čeprav se takrat vzhodno Goričko v tem 
še ne razlikuje bistveno od osrednjega Goričkega. Danes je stanje po-
polnoma drugačno. Število sezoncev je močno padlo, tako da je to danes 
v Prekmurju predel z najmanjšim odstotkom sezoncev. Razvoj gre še 
dalje v tej smeri. Mnogo je pripomogla k temu separacija kremenčevega 
peska v Puconcih, ki v letni sezoni zaposluje nad 200 delavcev. Skoraj 
bi lahko trdil, da so sezonci v vzhodnogoričkih vaseh že prišli iz na-
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G R A D 
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L E N D A V A 

SI. 5. Agrarni sezonski delavci iz Prekmurja v 1.1953 po vaseh 
(v % vsega prebivalstva) 

vade, medtem ko je v dobi največjega razmaha »repe« odšla iz teh pre-
delov ena tretjina prebivalstva na delo. 

Pravo nasprotje tem razmeram je stanje na ravnini v črensovski, 
beltinski in turniški občini. Prirodni prirastek je .v teh vaseh močan. 
Narodni dohodek na posameznika v kmetijstvu pa stalno pada in je 
danes 5—30% pod prekmurskim povprečkom. Vedno več prebivalstva 
iz teh občin išče v zadnjih letih zaslužek izven Prekmurja. Dobra polo-

197 



Ludvik Olas 

vica jih je še vedno sezoncev. Y tem je velika razlika z letom 1930, ko 
tu sezonstvo še ni bilo močno razvito. V nobeni vasi ni bilo zaposlenega 
več kot 3°/o prebivalstva na sezonski način, dočim izkazujejo omenjene 
občine v zadnjih letih 7—15% sezonskega delavstva. Če bo prirodni 
prirastek še naprej tako močan, se bodo razmere težko izboljšale. Rešitvi 
sta samo dve: prva, da se Lendava in Murska Sobota industrijsko tako 
dvigneta, da razširita vplivna območja še na ta predel, druga pa je 
v tem, da se na kakršen koli način zniža premočan prirodni prirastek. 
Mislim, da lahko več upanja polagamo v prvo rešitev. 

Na severozahodnem in zahodnem Goričkem je stanje v glavnem 
enako predvojnemu. Morda se je število sezoncev za spoznanje dvignilo 
in to zlasti ob zahodni meji, kjer je po osvoboditvi odpadlo tihotapstvo. 

Y predelih, kjer se sezonstvo že dalj časa pojavlja, odhaja večji 
del delavcev na poljska dela (občine Kuzma, Križevci, Bodomci). To je 
posledica navade. Y občinah, kjer je sezonska oblika zaposlitve dosegla 
večji razmah šele po drugi svetovni vojni, pa prevladujejo sezonski 
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SI. 7. Sezonski delavci v Prekmurju, zaposleni na poljskih delih v 1.1953, 
v 4o prebivalstva 

delavci v neagrarnih panogah (Crensovci, Beltinci, Bogojina, Dobrovnik). 
Tu ni odločala navada, zato se delovna sila laže usmerja v smislu, ki 
ga zahteva povojna doba. 

S e z o n c i p o š t e v i l u d r u ž i n s k i h č l a n o v . Večina prek-
murskih sezoncev izhaja iz štiri- do sedemčlanskih družin. Samo v ne-
katerih občinah je stvar malo drugačna. V križevski je 89% sezonskega 
delavstva iz tročlanskih, l i °/o pa iz družin, ki štejejo do pet članov. 
Drugi ekstrem sta občini Beltinci, ki ima 50%, in Turnišče, ki ima 67% 
sezoncev iz več kot petčlanskih družin. V poslednji je celo 8,6% takih, 
katerih družine štejejo več kot deset članov. Pri tako številnih družinah 
se mora sprostiti prosta delovna sila, pa čeprav bi bilo posestvo aktivno. 
Na Goričkem se tako pojavljajo sezonci v družinah, katere ne posedujejo 
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SI. 8. Sezonci, zaposleni v neagrarnih panogah 1.1953 po občinah, 
v °/o prebivalstva 

dovolj za lastno preživljanje, dočim se na ravnini pridruži k temu še 
prosta delovna sila. 

S e z o n c i p o p o s e s t n i h s k u p i n a h . Glede na velikost 
posestnih skupin izhaja 54,2 °/o sezoncev iz družin, ki posedujejo manj 
kot 2 ha zemlje, 31,2% iz družin z 2—5 ha zemlje, 11,1% iz družin 
s 5—8 ha zemlje, 3 % iz družin z 8—10 ha zemlje in 0,5% sezoncev iz 
družin, ki imajo več kot 10 ha zemlje. Sezonci iz družin, ki posedujejo 
več kot 8 ha zemlje, so zastopani samo na Goričkem. Tu je zemlja slabše 
kvalitete in mestoma močno pokrita z gozdovi. Zato nas te velike površine 
ne smejo motiti . Na ravnini je največ sezoncev iz družin, ki imajo 
0—5 ha zemlje. Rahlo odstopa le turniška občina. V njej je 18% sezon-
skih delavcev iz družin z več kot 5 ha zemlje. Po Maučecovem kriteriju 
bi se te družine lahko preživljale brez postranskih zaslužkov. Y teh 
primerih pride do izraza število družinskih članov, ki je gotovo precej 
nad povprečkom. 
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S E Z O N C I LETA 1 9 5 3 
PO ŠTEVILU DRU2. PO P O S E S T N I H PO S T A R O S T I PO UDELEŽlTV) NA 

ČLANOV S K U P I N A H SEZONSKEM DELU 

SI. 9 

S e z o n c i p o s t a r o s t i . Sezonci so po starosti od 18 do 40. leta 
skoraj enakomerno zastopani. Od teh za spoznaje odstopa le kategorija 
25 do 30 let s 23 ° / o . N e k o l i k o pod povprečkom je skupina od 16 do 18 let. 
Le 3,5% sezoncev je starih več kot 40 let. 

Na poljska dela zahaja večinoma mladina in delavci, starejši od 
40 let. Fizično močna delovna sila se zaposluje v ostalih panogah sezon-
ske zaposlitve (gradbeništvo), ki zahtevajo več moči in odpornosti. 

S e z o n c i p o u d e l e ž i t v i na s e z o n s k e m d e l u . Tradicijo 
sezonske zaposlitve nam dobro pokažejo na posameznih področjih Prek-
murja številke, ki prikazujejo, kolikokrat se je vsak sezonec, ki je še! 
leta 1953 na sezonsko delo. že udeležil sezonske zaposlitve. V goričkih 
občinah je bil vsak povprečno že štiri- do petkrat na delu, v občinah 
na ravnini pa največ do trikrat. Vzrok je v tem, da se je sezonsko 
iskanje zaslužka v ravnini pojavilo pozneje. 

K r a j in n a č i n z a p o s l i t v e s e z o n c e v p o l e t u 1 9 4 5 
(gl. karti 10 in 11). V letu 1945 in delno še v letu 1946 so se prekmurski 
sezonci zaposlili večinoma v Vojvodini pri poljskih delih. Točnega šte-
vila udeležencev v letu 1945 ne vemo. 

Prvič v zgodovini sezonskega zaposlovanja Prekmurcev, se je leta 
1946 zaposlila vsa prosta delovna sila. Na Odseku za delo je bilo naka-
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zanih 9719 prostih delovnih mest, toda ta je poslala na delo le 4825 
delavcev. Podobno je bilo tudi leta 1947 kritih le 50% povpraševanj. 
Prevoz delavcev po železnici so v tem letu krila podjetja sama, zato so 
se delavci začeli zaposlovati mimo Odseka, za delo. Vsakdo je lahko 
dobil po lastni volji zaposlitev v industriji, gradbeništvu ali pri polj-
skem delu. Tudi v letu 1948 so si delavci poiskali zaslužek večinoma 
sami. 

Naslednje leto je bilo za posredovalnico eno najbolj kritičnih. Od 
soboškega okraja so zahtevali 11.391 delavcev. Odposlal jih je 8137. 
Zaradi neizpolnjenega plana je bil lov za delavci na dnevnem redu. 
Po vaseh so bile poslane komisije, ki so ugotavljale in zbirale rezervno 
delovno silo. Poleg 8535 že zaposlenih delavcev so našle še 2988 rezervne 
delovne sile. Ta je morala včasih tudi pod pritiskom na delo. Na ta način 
se je v tem času vpeljalo v delo tudi precej ciganov. Sprva so bile z njimi 
težave. Pozneje so se dela navadili in danes se že več ali manj redno 
udeležujejo sezonskega dela. 

V obravnavanih letih je bilo dela povsod dovolj, zato so delavci 
samovoljno zapuščali delovna mesta in se zaposlovali pri podjeijih, ki 
so delo bolje plačevala. Marsikateri Prekmurec je na posredovalnici 
predstavljal dve ali celo tri številke. Delovna disciplina je zaradi tega 
padla. Izboljšali so jo šele z delovnimi pogodbami za dobo dveh let, 
katere so uvedli še istega leta. 

Konec »izgradnje« v letu 1952 je prinesel med prekmurske sezonce 
precej zmešnjave. Mnogo delavcev je bilo iz neagrarnih panog odpu-
ščenih. Državna posestva so med tem časom delo mehanizirala in zaradi 
tega tudi niso mogla sprejeti vse delovne sile, ki je ostala brez dela. 
Posredovalnica za delo izkaže zato v tem letu 1100 brezposelnih. Večina 
od teh je bilo žensk. 

V povojni dobi zasledimo prekmurske sezonce po vsej Jugoslaviji, 
toda ne povsod v enakem številu. Močno se odlikujeta Vojvodina, ki jih 
zaposluje na poljskih delih, in Slovenija, v kateri najdejo Prekmurci 
neagrarno zaposlitev. Vojvodina jih je sprejemala že pred vojno. Današ-
nji razpored delavcev na njenih državnih posestvih se razlikuje od 
predvojnega le v tem, da so ti sedaj bolj koncentrirani. Razdrobljena 
posest privatnih lastnikov se je po osvoboditvi združila v večja državna 
posestva. Kakor takrat jih še danes sprejema največ državno posestvo 
Belje v Baranji, državno posestvo Čoka v Banatu in posestvo Labud-
njača v Bački. 

Slovenija zaposluje sezonce v različnih panogah. Od vseh je na 
prvem mestu gradbeništvo. V letu 1953 jih je bilo največ zaposlenih 
v Ljubljani (711), Jesenicah (304), Kranju (222), Kočevju (313), Mariboru 
(153), Trbovljah (110) in v Celju (70). V Kočevju in Kočevski Reki je 
bilo med temi tudi precej poljskih delavcev. 

Na ostalem jugoslovanskem področju prednjači Zenica s 65 sezonsko 
zaposlenimi delavci. 

R a z m e r e na d e l o v n i h m e s t i h . Razmere na delovnih me-
stih so se v določenih ozirih v primerjavi s predvojnim stanjem precej 
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spremenile. Delo je organizirano še vedno po prejšnjem sistemu. Vodijo 
jih preddelavci ali brigadirji. Tem je odvzeta večina predvojnih pravic, 
to zlasti tistih, preko katerih so delavce izkoriščali: ne smejo več točiti 
vina, gojiti svinj itd. Njihovo delo je več ali manj pod stalno kontrolo. 

Hrana se je v primerjavi s predvojno zlasti'v zadnjih letih izboljšala. 
Cena dnevnega obroka je leta 1953 znašala 50—70 dinarjev. Plačujejo 
jo delavci sami. Od njih je odvisna kvaliteta in kvantiteta hrane. V pri-
meru, da bi bila slaba, zvišajo le ceno dnevnega obroka. 

Skoraj na istem je ostalo vprašanje stanovanj. Barake in hleve, ki 
so bili rabljeni v ta namen pred vojno, so posestva prevzela in jih upo-
rabljajo v te namene še naprej. Razlika je nastala le v tem, da so bile te 
pred vojno novejše. Nekaj jih je razdejal čas, nekaj pa tudi vojna. To je 
bilo v glavnem prva leta po osvoboditvi. Do danes se je marsikaj izpre-
menilo. Najdemo pa še vedno primere, kot na primer posestvo »Karašice« 
v Baranji, kamor spada distrikt »Puškaš«; tam spijo delavci v ovčarnici 
na tleh. Pozimi so v istih prostorih ovce. Ko so se delavci ob prihodu 
na delo vseljevali v ta hlev, so morali prvotno iz njega odstraniti gnoj.20 

Tročlanska komisija, poslana leta 1954 iz okraja Murska Sobota z name-
nom, da prouči razmere sezoncev na delovnih mestih, je v svojem 
zapisniku o stanovanju delavcev zabeležila takole: »Na vseh upravah, 
razen ,Kozjaka', so stanovanja zelo - slaba in neprimerna za bivanje 
delavcev. Človek bi pripomnil, da imajo v zaporih kaznjenci lepša sta-
novanja kot sezonski delavci na teh upravah.« 

Delo plačujejo posestva delavcem po delovnem učinku. Plače posa-
meznikov se med sabo močno razlikujejo, so pa relativno Še kar ugodne. 
Oglejmo si nekoliko primerov za leto 1954. 

D r ž a v n o p o s e s t v o » K a r a š i c e « 2 1 

Ime lunij Julij Avgust 
Baranja Janez (cigan) 8.326 din 13.382 din 12.649 din 
Fuis Rudi 8.100 din 8.100 din 7.150 din 
Zadravec Anton 15.466 din 21.271 din 21.180 din 

D r ž a v n o p o s e s t v o »Jesenovac« 2 1 

Ime Junij Julij Avgust 
Kozar Alojz 7.461 din 12.601 din 7.189 din 
Nagy Ilona 7.800 din 6.526 din 1.080 din 
Sarkezi Aleks. (cigan) 6.064 din 12.841 din 2.749 din 

Precejšen korak je storjen glede bolniške oskrbe sezonskih delavcev. 
Ti so se v tem pogledu leta 1954 s posebnim zakonom izenačili z ostalimi 
delavci. 

21 Po zapisniku tročlanske komisije, poslane iz okraja M. S. 1954. 
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Y zadnjem času se je na merodajnih forumih mnogo razpravljalo 
o pokojninskem zavarovanju sezoncev. Zakon o socialnem zavarovanju 
poljskih delavcev, ki je stopil v veljavo s 1. januarjem 1955, je delno ta 
problem rešil. Po njem so socialno zavarovani vsi poljski sezonski de-
lavci. V delovno dobo se jim šteje vsakoletna dejanska zaposlitev. Veči-
noma je to doba šestih mesecev. Na podlagi tega bi moral biti sezonski 
delavec zaposlen 70 let neprenehoma, da bi imel pravico do polne po-
kojnine. To pa dejansko ni dosegljivo. 

Navaden delavec dela zato, da se preživi iz dneva v dan. Oskrbo 
na stara leta mu zagotovi pokojnina. Sezonski delavec, ki pokojninsko 
do leta 1955 ni bil zavarovan, si je moral v šestmesečni delovni sezoni 
prihraniti toliko, da je preživel družino čez zimo, obenem pa še s tem 
zaslužkom računal na stara leta. Denarja ni vlagal, pač pa stremel za 
tem, da si je z od ust pritrganimi prihranki kupil košček zemlje in 
postavil dom, katera sta mu bila na stara leta za preživljanje nujno 
potrebna. Tudi to je eden izmed vzrokov, ki soodločajo pri močnem 
drobljenju prekmurske posesti. 

Število sezoncev, zaposlenih na poljskem delu v letu 1953 

Občina Skupaj °/o od vseh 
sezoncev moški "1 o moških ženske 

Beltinci 79 17 34 43 45 
Bodonci 111 62 81 63 30 
Bogojina 51 37 28 55 23 
Cankova 74 57 34 46 40 
Črenšovci 254 27 97 38 157 
Dobrovnik 45 32 23 51 22 
Gaberje 90 76 86 96 4 
Gor. Petrovci 167 72 54 30 117 
Grad 209 34 69 33 140 
Križevci 104 100 45 43 59 
Kuzma 680 100 462 68 218 
Lendava 52 100 28 54 24 
Mačkovci' 69 47 38 55 31 
Martjanci 13 100 9 69 4 
M. Sobota 115 58 32 28 83 
Polana 24 100 17 71 7 
Prosenjakovci 30 100 27 90 3 
Puconci 51 100 19 27 32 
Rogaševci 75 36 25 23 50 
Šalovci 60 45 28 47 32 
Turnišče 101 72 55 55 46 
Tišina 72 62 10 14 62 

Skupaj 2526 52 1301 51,3 1229 
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Število sezoncev, zaposlenih na neagrarnih sezonskih delih v letu 1953 

Občina Skupaj °/o od vseh 
sezoncev 

moški °/o moških ženske 

Beltinci 392 83 369 94 23 
Bodor.ci 68 38 61 90 7 
Bogojina 86 63 80 93 6 
Cankova 55 43 51 95 4 
Crensovci 681 73 589 87 92 
Dobrovnik 94 68 82 88 12 
Gaberje 27 24 27 100 — 

Gor. Petrovci 65 28 59 91 6 
Grad 418 66 356 85 62 
Mačkovci 75 53 62 83 13 
M. Sobota 85 42 85 100 — 

Rogaševci 134 64 134 too — 

Šalovci 75 55 70 9.3 5 
Turnišče 39 28 38 98 1 
Tišina 45 38 45 100 — 

Skupaj 2339 48 2108 90 231 

THE SEASONAL EMPLOYMENT OF THE INHABITANTS 
OF PREKMURJE (NE SLOVENIA) 

L u d v i k O l a s 

The form of the seasonal employment was in the past century much more 
usual in Slovenia than it is nowadays. The inhabitants of the Lower Carniola 
(Dolenjsko) found various kinds of employment in the works in forests, the 
inhabitants of Haloze and of the country round Brežice and Krško went to 
gather hops in the Savinja valley, or thresh in the Podravina, etc. The higher 
stage of the economic development and the possibility to get the employment 
in the not-agrarian branches have pushed the seasonal work into the back-
ground. To a larger extent it has been preserved up to now in Prekmurje 
where it serves as a means for an additional income of the passive farmers. 
It has been preserved, or better say, caused by various moments typical for 
Prekmurje. 

During one thousand years the inhabitants of Prekmurje were separated 
from Slovenia and incorporated in the Hungarian kingdom. Their development 
was therefore mostly under the economic influences coming from Hungary. 
The feudal system which has been there preserved up to almost present days, 
had here an important role, and this all the more since Prekmurje is an agrarian 
country. The cheap and good manpower was always welcome to the feudal 
lords. They employed it exclusively in the field works and the workers have 
thus become used to the seasonal form of the employment with a break during 
the winter months. 

Because of the fact that the country was isolated by thé state and national 
borders the surplus of the population could not spread into the neighbouring 
areas where it could find other kinds of employment that could not possibly 
be obtained in Prekmurje. Thus the seasonal work was the only possible form 
of employment. In the summer he went from his home to get an employment, 
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and during the winter he did lesser work in his farm. The wife and children 
tilled the earth and thus produced the food, and the husband earned the money 
for taxes and clothing. There are very few inhabitants of Prekmurje who live 
only with the income from their seasonal work, or better say there is almost 
nobody. Thus the inhabitants live with two inconsiderable sources of income: 
the soil at home and the income abroad. Both are urgently necessary for them 
and complement each other. There is no seasonal work without the soil at home. 
The seasonal work has been developed only because of the passivity of the 
local farms and of the soil. Everybody aimed to get the small farm either so 
that he inherited it or bought it. With it and with the seasonal work he was 
afterwards able to provide his family with the necessaries. The seasonal work 
and very unconsolidated londholdings which are so typical for Prekmurje are 
mutually conditioned. 

During the past century the inhabitants of Prekmurje got used to this 
kind of employment. As long as Prekmurje remained incorporated in Hungary 
the seasonal workers got their employment as threshers in farms, or in larger 
estates as agricultural workers. They went to Austria to get not-agricultural 
works, too, yet this only to a smaller extent. The season of the employment 
lasted first only for several weecks, yet before the First World War it has been 
extended to up to six months. After the area has been incorporated into Jugo-
slavia the old contacts have been interrupted. The inhabitants found their em-
ployment with the help of the labour agency in Vojvodina, and later also in 
France and in Germany. In 1939 one third of the active inhabitants were 
employed in the seasonal work. Of these four fifths of the workers found their 
employment abroad. After the Second World War the seasonal workers get 
their employment in Slovenia and in other parts of Jugoslavia. 

The seasonal workers have always been working under more difficult 
conditions than other workers. They had no health or life insurance, they never 
had a fixed working week, and they mostly worked from the sunrise till the 
sunset and they had to do works that were usually not done by the local 
workers. Moreover, they frequently dwelled in most unpleasant conditions. 

In order to abolish the bad sides of the seasonal employment and to reduce 
il to its minimum it would be necessary to take following measures: 

1. To give the same legal basis for the working relations for them as for 
anybody else. 

2. To exploit all the possibilities and means for the development of industry 
in Prekmurje. 

3. To drain all the marshay areas in Prekmurje, and elsewhere to introduce 
artificial irrigation. 

4. To promote the development of orchards and in most suitable situations 
of vineyards. With this the national income could be raised and simultaneously 
the free working power could be tied. 

5. To educate the youth for qualified jobs and direct them into partial 
the free manpower could be tied. 

6. For the qualification of the much needed manpower for the con-
struction works to establish in Prekmurje a suitable special school for construc-
tion works, in which the seasonal workers could get additional school training 
during the winter months and in which the youth could be educated for 
qualified jobs. 
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