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Izvleček
Gospodarski in prostorski razvoj Ljutomera
Ljutomer leži v severovzhodni Sloveniji ob vznožju Slovenskih goric na prehodu Ščavniške
doline na spodnje Mursko polje. Za mesto je značilna dobra prometna povezava, kar je
omogočilo gospodarski in prostorski razvoj. Gospodarstvo se je začelo močneje razvijati po
letu 1960, glavno vlogo pa je prevzela industrija, ki je dosegla višek leta 1989. Po
osamosvojitvi je razvoj industrije začel upadati. Vedno večjo vlogo so imele storitvene
dejavnosti, ki so po številu zaposlenih že ujele sekundarni sektor. Za 21. stoletje je značilna
gospodarska kriza, po kateri se je gospodarstvo spet začelo razvijati. Gospodarske dejavnosti,
še posebej industrija in trgovina, so imele pomembno vlogo tudi pri preobrazbi mestnega
prostora. Približno dve tretjini stanovanj je bilo zgrajenih po letu 1970, danes pa so redke
stanovanjske gradnje značilne predvsem za območje, jugovzhodno od mestnega središča.
Industrija in trgovska dejavnost sta se locirali na severnem mestnem obrobju. Zaradi ugodnih
dejavnikov je na severnem obrobju mesta pričakovati še nadaljnji prostorski razvoj.
Ključne besede: Ljutomer, urbana geografija, gospodarstvo, prostorski razvoj
Abstract
Economic and spatial development of Ljutomer
Ljutomer lies in north east of Slovenia at the foot of Slovenske gorice on the passage from
Ščavniška dolina to the lover Mursko polje. Typical for the town is a good road network,
which enabled economic and spatial development. The economy started to develop strongly
after the year 1960, with industry taking the leading role, reaching its peak in 1989. After
Slovenian independents the industry development started to slow down. The service activities
gained rapidly on importance and already matched the secondary sector by the number of
employees. After the economic crisis that characterises the 21.century, the economy started to
grow again. Economic activities, especially industry and trade also had an important part in
transforming the look of the town areas. Approximately two-thirds of the residential blocks
were built after 1970. Today there are rear apartment buildings under construction south
eastern from the town centre. Industry and trade took its places in the northern edge of the
town. Because of good factors there is an expectation of continual areal development in the
north.
Key words: Ljutomer, urban geography, economy, spatial development
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1. UVOD
Ljutomer leži v severovzhodnem delu Slovenije na robu Murskega polja ob vznožju
Kamenščaka v Prlekiji, pokrajini med rekama Muro in Dravo. Z okoliškimi vasmi si deli
izjemne lepote dveh parkov: naravnega parka ob Muri in krajinskega parka Jeruzalem. Mesto
je leta 1265 postalo trg, mestne pravice pa je dobilo leta 1927. Znano je po prvem slovenskem
taboru leta 1868, kar je imelo pomemben vpliv na krepitev slovenske nacionalne zavesti. Po
letu 1848 se je Ljutomer začel močneje razvijati in še danes velja za kulturno in
upravnopolitično središče Prlekije.

1.1. Namen in cilji
Seminarska naloga se osredotoča na gospodarski in prostorski razvoj Ljutomera. Na področju
gospodarstva je namen prikazati spremembe od konca 2. svetovne vojne do danes. Na
področju prostora je namen prikazati prostorski razvoj vse do današnjega obdobja, za obdobje
med leti 1997 in 2009 pa prostorski razvoj prikazati tudi na karti. Glavna cilja seminarske
naloge sta s pomočjo gospodarskih kazalcev ugotoviti kako je potekal gospodarski razvoj in
ugotoviti kam se širi gradnja v mestu ter kateri deli mesta so najbolj podvrženi prostorski
preobrazbi.

1.2. Metode dela
Pri izdelavi naloge sem uporabil kabinetno in terensko metodo dela. Kabinetno delo je
obsegalo pregled literature, zbiranje statističnih podatkov in izdelavo kartografskega prikaza
prostorskega razvoja. Obseg literature, ki se nanaša na območje občine Ljutomer, je velik, v
največjo pomoč pa sta mi bili deli Urbana geografija: Geografske značilnosti mest in
urbanizacije v svetu (Rebernik, 2008) ter Spodnje Podravje s Prlekijo: Možnosti regionalnega
in prostorskega razvoja (Pak, 1996). Statistične podatke o gospodarstvu in demografskih
značilnostih sem v večini pridobil na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.
Terensko delo je obsegalo fotografiranje delov mesta in objektov, o katerih je govora v
nalogi. V okviru terenske metode sem opravil tudi intervju s podžupanom občine Ljutomer.
Zaključna seminarska naloga obsega devet poglavij. V drugem poglavju so predstavljene
fizičnogeografske in demografske značilnosti naselja in občine Ljutomer, v tretjem poglavju
pa zgodovinski razvoj občine Ljutomer. Četrto poglavje je namenjeno gospodarskemu razvoju
Ljutomera, kjer je predstavljeno gospodarstvo občine Ljutomer od konca 2. svetovne vojne pa
do danes. Z gospodarskimi kazalci je predstavljen tudi razvoj gospodarstva. V petem poglavju
je predstavljena morfološka zgradba in prostorski razvoj mesta Ljutomer. Podatke v nalogi
sem podal z grafi in tabelami, za lažjo predstavo pa sem dodal tudi slikovno gradivo s terena.

2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE LJUTOMER
Občina Ljutomer obsega severovzhodni del Slovenskih goric ter del zahodnega območja
Panonskega oboda v severovzhodni Sloveniji. S svojim največjim naseljem Ljutomer velja za
osrčje Prlekije, pokrajine med Muro in Dravo. Občina je bila ustanovljena leta 1994. Zajema
44 naselij, in sicer: Ljutomer, Babinci, Bodislavci, Branoslavci, Bučkovci, Cezanjevci, Cuber,
Cven, Desnjak, Drakovci, Globoka, Godemarci, Gresovščak, Grlava, Ilovci, Jeruzalem,
Krapje, Krištanci, Kuršinci, Mala Nedelja, Mekotnjak, Moravci v Slovenskih goricah, Mota,
Noršinci pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava,
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Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji
Kamenščak, Stara Cesta, Stročja vas, Šalinci, Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak in
Železne Dveri (Osebna izkaznica, 2014). Občina obsega površino 107,2 km², na kateri je leta
2013 živelo 11.662 prebivalcev. Gostota prebivalstva znaša 108,8 preb./km², kar je več od
slovenskega povprečja (Statistični letopis 2013, 2013).
Mesto Ljutomer obsega 8,0 km², kar predstavlja le 7,5 % ozemlja celotne občine. V mestu je
leta 2013 prebivalo 3.403 prebivalcev, od tega 1.575 moških (46,3 %) in 1.828 žensk (53,7
%). Prebivalstvo Ljutomera predstavlja 29,2 % vseh prebivalcev občine. Glede na ostala
slovenska mesta Ljutomer ni gosto naseljen, njegova gostota znaša namreč 422,9 preb./km²
(Statistični letopis, 2013).

2.1. Fizičnogeografske značilnosti
Ljutomer leži v severovzhodni Sloveniji ob vznožju Slovenskih goric na prehodu Ščavniške
doline na spodnje Mursko polje (Ljutomer, 2014). Občina obsega 107,2 km² in meji na občine
Razkrižje, Črenšovci, Beltinci, Veržej, Križevci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Ormož,
z manjšim delom pa tudi na Hrvaško.
Slika 1: Lega Ljutomera v Pomurju

Vir: Škofija Murska Sobota, 2011

Občino Ljutomer na jugu sestavlja gričevnat, severovzhodni del Slovenskih goric, ki se južno
od Ljutomera imenujejo tudi Ljutomerske gorice, na severu pa ravninsko Mursko polje z
manjšim delom Ščavniške doline. Meja med Slovenskimi goricami in Murskim poljem poteka
po črti Radenci - Ljutomer - Mursko Središče, kar pomeni, da večji del občine leži v
Slovenskih goricah (Osnovna geološka karta, 1998). Nadmorske višine se gibljejo od 170 m v
ravnini in do 352 m v gričevju (Ljutomer, 2014). Mursko polje je prekrito s kvartarnimi
naplavinami, medtem ko so Slovenske gorice zgrajene iz neogenskih peščenih in glinastolapornatih, slabo vezanih sedimentov (Osnovna geološka karta, 1998). Mesto in ravninski del
občine ležita na območju sinklinale, imenovane Ljutomerska depresija. V srednjem delu
depresije so metamorfne kamnine na globini približno 4.000 m, na njih pa je naložen terciarni
dolomit. Tako se tvori termalno vodni podzemni bazen, za katerega je značilna voda, bogata s
soljo in ogljikovim dioksidom. Termalno vodni podzemni bazen oz. aquifer je izredno
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pomemben za pridobivanje termalne vode. (Vrelec naravne mineralne vode Nuskova, 2016).
Primer pridobivanja termalno mineralne vode na območju Ljutomerske depresije so Terme
Banovci v sosednji občini Veržej.
Lovrenčak je na osnovi razlik v sestavi odeje prsti Spodnjega Podravja s Prlekijo izločil tri
pedogeografske regije 1. reda:
I.
II.
III.

holocenske ravnice s prevlado obrečnih in oglejenih prsti,
pleistocenske terase s prevlado distričnih rjavih prsti, rankerjev in psevdogleja,
terciarne gorice s prevlado rendzine, evtričnih in distričnih rjavih prsti in psevdogleja.

Prav vse pedogeografske regije 1. reda zasledimo tudi v občini Ljutomer. Prva regija v občini
Ljutomer zajema del ravnice ob Muri z obrečnimi prstmi in obrečnimi srednje globoko do
globoko oglejenimi prstmi ter del ravnice ob Ščavnici s prevlado srednje močnega in močnega
mineralnega hipogleja. Ob reki Muri prsti porašča grmovno rastje s posameznimi drevesi,
stran od reke pa kulturno rastlinstvo (sušnejše prsti) in travniško rastlinstvo (vlažnejše prsti).
Ob reki Ščavnici so se zaradi velike vlažnosti razraščali mokri travniki in sestoji črne in sive
jelše. Druga regija v občini Ljutomer zajema del teras ob Muri z ravninskim psevdoglejem na
pleistocenski ilovici. Naravno rastje na tem območju je bil gozd belega gabra, ki pa so ga
precej izkrčili. Na tem mestu danes prevladujejo njive, najdemo pa tudi travnike. Tretja regija
je v občini Ljutomer najobsežnejša in zajema del vzhodnega dela Slovenskih goric z evtrično
rjavo prstjo na laporju in psevdoglejem. Na tem območju prevladuje vinogradništvo, na
položnem površju pa najdemo tudi njivske kulturne rastline (Lovrenčak, 1996).
Občina velja za bogato z vodnimi površinami. Po severovzhodni meji občine teče reka Mura,
v osrednjem delu pa najdemo njen desni pritok, reko Ščavnico. V južnem delu sta dva večja
potoka Kostanjevica in Turja ter več manjših potokov, ki pa se napolnijo samo ob močnejših
padavinah. Na pretok Mure ima največji vpliv taljenje snega in ledu v Alpah, medtem, ko
imajo na Ščavnico največji vpliv lokalne in regionalne dežne padavine ter izhlapevanje. Reka
Mura ima alpski snežno-dežni pretočni režim. Primarni višek je od maja do julija, sekundarni
višek pa v oktobru zaradi večjega dela dežnih padavin. Najmanj vode je od novembra do
februarja, saj se takrat večina padavin zadrži v obliki snega. Reka Ščavnica ima panonski
dežno-snežni pretočni režim, prav tako potoka Kostanjevica in Turja. Primarni višek vode je v
marcu zaradi dežnih padavin in taljenja snega, sekundarni višek pa je v novembru in
decembru. Najmanj vode je poleti, ko zaradi velikega izhlapevanja večino padavin porabijo
rastline za rast in evapotranspiracijo (Frantar, 2009).
Na pretočne režime ima torej največji vpliv podnebje. Za občino Ljutomer je značilno
zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije, imenovano tudi subpanonsko podnebje.
Značilen je celinski padavinski režim, z letno količino padavin med 800 in 1000 mm. Kljub
temu, da je višek padavin značilen za poletje, pa so poletja zaradi relativno nizke količine
padavin na robu sušnosti (Ogrin, 1996). Na temperaturo zraka v občini najbolj vplivata lega
na obrobju Panonske kotline, zaradi katere imajo temperature najbolj celinske poteze pri nas,
in relief , predvsem nizke nadmorske višine. Za občino Ljutomer je značilna povprečna letna
temperatura med 10 in 12°C. V gričevnatih delih, še zlasti v termalnem pasu, imajo
temperature nekoliko blažje celinske poteze, predvsem pa višje minimalne temperature
(Ogrin, 2009). Značilnost tega tipa podnebja je tudi, da so aprilske temperature enake oz. višje
od oktobrskih (Ogrin, 1996).

3

2.2. Demografske značilnosti
Ljutomer leži v Pomurski statistični regiji, ki velja za eno najbolj demografsko ogroženih
regij v Sloveniji. Območje občine Ljutomer so intenzivnejši procesi urbanizacije in
deagrarizacije zajeli šele v zadnjih 50 letih, zato je tukaj še vedno nadpovprečen delež
kmečkega prebivalstva, za nekatere kraje v občini pa je značilen tudi negativen naravni
prirastek, trajno nazadovanje števila prebivalstva in močno staranje prebivalstva. Zanimivost
občine je tudi sorazmerno visoka gostota poselitve (108,8 preb./km² leta 2013), ki za podobno
gospodarsko slabše razvita območja z relativno visokim deležem kmečkega prebivalstva v
Sloveniji ni značilna (Klemenčič, 1996).
Ljutomer je imel ob popisu leta 2011 3.460 prebivalcev (1600 moških in 1860 žensk), občina
pa 11.805 prebivalcev, kar pomeni, da je Ljutomer imel 29,3 % prebivalstva vse občine. Od
popisa leta 1948 pa do danes se je število prebivalstva močno spreminjalo.
Graf 1: Gibanje števila prebivalcev v Ljutomeru v obdobju 1948-2011

Vir podatkov: Popisi prebivalstva 1948-2011, 2014

Leta 1948 je imelo mestno naselje Ljutomer 1.655 prebivalcev, občina pa 17.835 prebivalcev,
torej je imel Ljutomer le 9,3 % prebivalstva celotne občine, vendar je občina takrat zavzemala
veliko večje območje kot danes. Leta 1953 je imel Ljutomer 1.964 prebivalcev, leta 1961
2.033 prebivalcev, v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja pa je prebivalstvo silovito
naraslo. Leta 1971 se je glede na prejšnji popis prebivalstvo dvignilo za 30,6 % (2.656
prebivalcev), leta 1981 pa za 24,8 % (3.314 prebivalcev). V devetdesetih letih je prebivalstvo
še počasi raslo (leta 1991 je bilo 3.658 prebivalcev), nato pa začelo stagnirati in celo padati,
saj je imel Ljutomer ob popisu leta 2002 le 3.413 prebivalcev, do popisa leta 2011 pa je spet
nekoliko naraslo in sicer je v Ljutomeru prebivalo 3.460 prebivalcev (Popisi prebivalstva
1948-2011, 2014). Močna rast prebivalstva v sedemdesetih in osemdesetih letih je posledica
urbanizacije in deagrarizacije (Klemenčič, 1996).
Tabela 1: Gibanje števila prebivalcev v Ljutomeru v obdobju 1991-2003

Leto
Prebivalci

1991
3.658

2002
3.413

2005
3.457

2008
3.428

2011
3.460

Vir podatkov: Popisi prebivalstva 1948-2011, 2014; Statistični letopis …,2014
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2012
3.453

2013
3.403

Kot je vidno iz tabele je prebivalstvo po letu 1991 začelo padati in do leta 2002 se je
prebivalstvo zmanjšalo za 245. Takrat je imel Ljutomer 3.413 prebivalcev, leta 2013 pa le 10
manj, saj je v zadnjem desetletju število prebivalcev nihalo. Prebivalstvo v mestu je po letu
1991 začelo upadati zaradi procesa suburbanizacije. To pomeni, da se je prebivalstvo začelo
razseljevati iz mesta oz. strnjeno pozidanega urbanega območja na mestno obrobje (Rebernik,
2008).
Za Ljutomer je značilno staro prebivalstvo. Leta 2013 je povprečna starost prebivalca
Ljutomera znašala 45,3 leta (Statistični letopis 2013, 2013). V zadnjih letih se je prebivalstvo
močno postaralo. Ob popisu leta 1991 je imel Ljutomer 21,9 % mladega prebivalstva (starost
0-14 let), leta 2002 14,6 %, ob popisu leta 2011 pa še samo 13,1 %. Podobno kot se je delež
mladega prebivalstva zniževal, se je delež starega prebivalstva (več kot 65 let) povečeval.
Leta 1991 je imel Ljutomer samo 8,8 % prebivalcev starejših od 65 let, leta 2002 je ta delež
znašal že 16,0 %, ob popisu leta 2011 pa je bilo kar 21,6 % starega prebivalstva (Popisi
prebivalstva 1948-2011, 2014).
Graf 2: Starostna piramida Ljutomera leta 2011

Starostna sestava prebivalstva Ljutomera leta 2011
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Vir podatkov: Popisi prebivalstva 1948-2011, 2014

Med starim prebivalstvom prevladujejo ženske. Leta 2011 je bilo od 3.460 prebivalcev kar
748 starejših od 65 let, od tega 459 žensk. Torej ženske predstavljajo kar 61,4 % starega
prebivalstva Ljutomera. Naraščanje starega prebivalstva lahko spremljamo tudi po gibanju
indeksa staranja. Indeks staranja predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več
in številom oseb, mlajših od 15 let, pomnožen s sto. Ob popisu prebivalstva leta 1991 je
indeks staranja za Ljutomer znašal 40,2, ob popisu leta 2002 113,3, ob popisu leta 2011 pa že
165,5. Za primerjavo, povprečen indeks staranja za mestna območja v Sloveniji je leta 2011
znašal 130,1 (Popisi prebivalstva 1948-2011). Klemenčič je na podlagi starostnega indeksa
5

opredelil šest tipov prebivalstva. Leta 1991 je bilo za Ljutomer značilno prebivalstvo na meji
med mladim in zrelim, leta 2002 in 2011 pa že odmirajoče prebivalstvo, saj je starostni indeks
že krepko presegel vrednost 100.
Izobrazbena struktura je eden glavnih kazalnikov razvitosti območja. Upoštevajo se le
prebivalci, starejši od 15 let. Primerjava popisov prebivalstva leta 1991, 2002 in 2011 nam
pokaže, da se delež prebivalcev starejših od 15 let z osnovnošolsko in nepopolno
osnovnošolsko izobrazbo zmanjšuje, delež prebivalcev starejših od 15 let z višješolsko in
visokošolsko izobrazbo pa povečuje.
Graf 3: Izobrazbena struktura prebivalstva Ljutomera, starejšega od 15 let, v letih 1991-2011

Izobrazbena struktura Ljutomera 1991-2011
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Vir podatkov: Popisi prebivalstva 1948-2011, 2014

Leta 1991 je imel Ljutomer 2.812 prebivalcev, starejših od 15 let, ta številka pa se je do leta
2011 višala, saj je imelo mesto vedno manjši delež mladega prebivalstva. Leta 1991 je bilo
kar 37,70 % prebivalstva, starejšega od 15 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali nepopolno
osnovno šolo, ta delež pa se je do leta 2011 zmanjšal na 27,79 %. Veliko večino prebivalcev z
osnovnošolsko izobrazbo ali nepopolno osnovno šolo predstavljajo najstarejši prebivalci, ki so
v svoji mladosti ostajali na kmetijah. Zaradi procesa deagrarizacije se je vse manj prebivalstva
ukvarjalo s kmetijstvom, posledica česar je vedno manjši delež prebivalcev z osnovnošolsko
izobrazbo ali nepopolno osnovno šolo. V prihodnosti je pričakovano nadaljnje manjšanje tega
deleža. Ravno obratno je s prebivalstvom, starejšim od 15 let z visokošolsko in višješolsko
izobrazbo. Leta 1991 je delež znašal 12,23 % in se do leta 2011 zvišal na 19,62 %. Delež
prebivalcev s srednješolsko izobrazbo je nihal. Od leta 1991 do 2002 se je delež dvignil na
račun vse manj prebivalstva z osnovnošolsko izobrazbo ali nepopolno osnovno šolo, od leta
2002 do 2011 pa se je delež prebivalcev s srednješolsko izobrazbo znižal na račun vse več
prebivalstva z visokošolsko in višješolsko izobrazbo (Popisi prebivalstva 1948-2011, 2014).

3. ZGODOVINSKI RAZVOJ OBČINE LJUTOMER
Arheološke najdbe na območju občine Ljutomer pričajo o neolitskih naselbinah izpred več kot
4000 let (Vinske ceste …, 2005). V bronasti dobi se je na tem območju razširila kultura žarnih
grobišč, vendar naj bi po mnenju arheologov ljutomersko območje bilo prvič intenzivneje
naseljeno šele v halštatskem obdobju med 8. in 4. stoletjem pred našim štetjem. V antiki je
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območje spadalo k rimski provinci Panoniji, prvotni prebivalci pa so bili ilirsko-keltskega
porekla. Prvotni prebivalci so že pred rimsko zasedbo dobro razvili nekatere gospodarske
panoge, še posebej vinogradništvo pa je v sklopu rimskega gospodarskega sistema doživelo
velik napredek. Za gospodarski razvoj je bilo pomembno kvalitetno zgrajeno in vzdrževano
lokalno cestno omrežje. Gospodarski razvoj pa ni trajal dolgo, saj so slabe socialne razmere,
vdori nomadskih ljudstev in nesoglasja znotraj rimske države od druge polovice 4. stoletja
dalje imela močan negativen vpliv na celotno provinco. Leta 568 so Langobardi s preselitvijo
iz Panonske nižine v severno Italijo sprožili velik val preseljevanja ljudstev v Evropi, ki so ga
do 9. stoletja zaključili Slovani z naselitvijo na to območje. Od okoli leta 840 je območje
pripadalo državni tvorbi Spodnja Panonija. Med leti 896 in 955 so to območje opustošili in ga
nato tudi osvojili Madžari. Mir z Madžari sklene šele salzburški nadškof Konrad leta 1131. Za
vzdrževanje mejne črte so na štajerski strani nastali številni strelski dvorci, ki jih zasledimo od
12. stoletja naprej. Ti dvorci so imeli obrambno-varnostno funkcijo, pomembno pa so vplivali
tudi na poselitev. Pozneje so strelski dvorci postali pomembne gospodarske enote, mnoge vasi
pa so dobile imena po lastnikih teh dvorcev (Novak, 2006).
Ljutomersko območje se prvič omenja leta 1211 v listini, ki govori o samostanski posesti
Luetenwerde. Grad se prvič omenja leta 1249 kot Luetenberch (Curk, 1990). V Otokarjevem
deželnoknežjem urbarju iz let 1265 do 1267 se Ljutomer že imenuje »trg Ljutomer«, v
katerem je bilo 152 gospodarskih enot. Za razvoj trga je bilo pomembno staro trško jedro, ki
ga predstavlja današnji Stari trg in ulica, ki je povezovala Stari in Cerkveni trg. Ulica je
potekala pod hribom, na katerem je bila že v začetku 14. stoletja stražarnica, v začetku 15.
stoletja pa se pojavi obrambni stolp, ki so ga leta 1477 požgali, danes pa na njegovem mestu
stoji ljutomerska osnovna šola. Naselbino sta v začetku sestavljala dva ločena dela, trški in
cerkveni, ki sta se postopoma povezala. Naselbina se je nato širila proti severu, kjer je bilo
prvotno močvirje (Novak, 2006). V začetku 14. stoletja je konec fevdnega razmerja s
Salzburgom, ljutomersko območje pa postane last deželnih knezov (Zgodovina Prlekije,
2014). Deželni knezi so si močno prizadevali za gospodarski razvoj naselja, zato so mu
naklonili mnoge privilegije. Ljutomerčani so imeli pravico voliti svojega trškega sodnika in
šest članov trškega sveta. Leta 1320 jim podelijo privilegij za svobodno trgovino brez plačila
mitnine po Avstrijskem in Štajerskem, leta 1342 pa dobijo vse tiste pravice, ki so jih imeli
meščani sosednje Radgone (Novak, 2006). Te privilegije so deželni knezi potrjevali vse do
leta 1742, ko je trg dobil pravico do petih letnih sejmov, leta 1838 pa še do dveh živinskih,
torej je imel trg v 19. stoletju skupno sedem sejmov (Curk, 1990).
Razvoj trga so zavirale naravne katastrofe, kužne bolezni ter ropanja in požiganja
sovražnikov. Največja nadloga so bili turški vpadi. Po bitki pri Mohaču leta 1526 je turška
vojska dobila odprto pot na Ogrsko in sosednje dežele ter Avstrijo. Leta 1531 so Turki ropali
tudi po Murskem polju, Ljutomer pa je bil požgan. Leta 1562 so Turki zopet ropali
ljutomersko okolico, najhuje pa je bilo leta 1605, ko so Turki pustošili od Radgone do
Ljutomera in Ormoža. Požgali so več kot 1,500 hiš, več kot 3.500 ljudi so odgnali, vzeli pa so
več tisoč glav živine. Trajen mir pred turškimi vpadi je prinesla šele zmaga krščanske vojske
nad Turki pri Dunaju leta 1683. Od osemdesetih let 17. stoletja pa do leta 1711 so
prebivalstvu veliko zla povzročali kruci. Ti so leta 1704 tudi zavzeli Ljutomer, vendar so bili
še istega leta premagani in pregnani, vendar je za njimi ostala ogromna materialna škoda. Leta
1529 se je na ljutomerskem območju pojavila kuga, v 17. stoletju pa je razsajala tako pogosto,
da to stoletje nekateri zgodovinarji imenujejo kar stoletje kužnih bolezni. Konec 15. stoletja in
leta 1543 so se pojavile še kobilice, ki so uničevale pridelek. Na preučevanem območju so bili
še pogosti povodnji, suše, požari in posledično so nastopila leta lakote, npr. v letih 1529,
1570, 1572 in 1573 (Novak, 2006). V drugi polovici 17. stoletja se pojavi tudi čarovništvo.
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Zaradi pogostosti in nerazumljivosti vseh nesreč je bilo ljudstvo prestrašeno, zaradi
nevednosti pa so vzroke zanje iskali v delu temnih sil - čarovnic. Večina čarovniških procesov
na slovenskem Štajerskem je potekala v vinorodnem območju Slovenskih goric, več kot 70 %
obtoženih pa so bile ženske (Zgodovina Prlekije, 2014).
Leta 1848 se je življenje na ljutomerskem območju močno spremenilo. Največja pridobitev
tega časa je bila zemljiška odveza, s katero je plemstvo izgubilo vrhovno lastništvo nad
zemljo in iz tega izhajajoče pravice do fevdalnih dajatev, bremen in služnosti. Plemstvo je
izgubilo tudi vse pristojnosti, ki so izhajale iz zemljiškega gospostva, prav tako pa je
prenehalo opravljati vse javnopravne funkcije. Odpravljene so bile tudi obveznosti
zemljiškega gospostva do podložnika ob naravnih in drugih nesrečah (Novak, 2006).
Okoli leta 1850, ko je prevzel upravo in sodstvo, je imel trg 800 prebivalcev in je štel 119
hišnih številk. Dobra polovica prebivalcev je bila Slovencev, ostali pa so bili večinoma
Nemci. Prebivalci so iskali dodatne vire svojih dohodkov v kmetijstvu, našli pa so jih v
vinogradništvu, ki jih je v petdesetih in šestdesetih letih 19. stoletja reševalo gospodarske
krize. Zaradi gospodarske in narodnoprebudne narave prebivalstva je Ljutomer v drugi
polovici 19. stoletja imel pomembno narodnopolitično vlogo. Narodno zavest so do
šestdesetih let 19. stoletja negovali domoljubi, predvsem izobraženci, ki so se že zavedali
svojega porekla. Nemški pogovorni jezik so začeli zamenjevati s slovenskim in ga uvrstili
med glavne točke svojega programa. Leta 1863 so na narodni besedi v Ljutomeru pri
Klemenčičevi vili počastili spomin tisočletnice slovstvenega delovanja Cirila in Metoda. Ta
beseda je bila povod za nastanek narodnega pevskega društva leta 1867 in čitalnice leta 1868
v Ljutomeru, pobudnik katere je bil Božidar Raič. Čitalnica je s pogostimi kulturnimi nastopi
budila zavest v Ljutomeru in okolici. Narodna beseda je bila povod za prvi slovenski tabor 9.
8. 1868 v Ljutomeru, katerega se je udeležilo več kot 7.000 ljudi. Ljudje so sprejeli resolucije,
med katerimi je bila zahteva po Zedinjeni Sloveniji in uradno priznanje slovenskega jezika
najpomembnejše narodnopolitično dejanje (Ratiznojnik, 2006).
Slika 2: Park 1. slovenskega tabora

Vir: Prlekija on net, 2014
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V času po taboru je značilen močan razvoj Ljutomera, kar je vidno po nastanku večih društev
in organizacij. Leta 1872 je bilo v Ljutomeru ustanovljeno Vinorejsko društvo za potrebe
vinogradnikov in lastnikov vinogradov za strokovni razvoj vinogradništva. Istega leta
Ljutomer dobi prvo posojilnico, leto pozneje pa ji sledi občinska hranilnica. Leto 1874
pomeni rojstno leto konjskih dirk v Ljutomeru. Po letu 1890 začnejo nastajati gasilska
društva, bralna društva, leta 1894 pa nastane podružnica Društva Cirila in Metoda v
Ljutomeru, ki je podpiralo slovenske šole v okraju v obrambi pred močnima nemškima
organizacijama, Schulvereinu in Südmarki, katerih naloga je bila utrjevanje nemških šol,
kulture, jezika in gospodarske premoči na slovenskem Štajerskem. Nemci so hoteli zmanjšati
pomen slovenskih šol predvsem narodne šole, zgrajene leta 1893 v Ljutomeru. Sicer je bila
prva šola, zgrajena v Ljutomeru, obrtna šola iz leta 1860. Leto 1890 je pomembno za razvoj
gospodarstva, saj je Ljutomer dobil prvo železniško povezavo do Radgone. Vrh razvoja v
obdobju vse bolj rastočega nemškega pritiska je nastanek Slovenskega pevskega društva v
Ljutomeru. Leta 1903 je čitalnica ustanovila tudi telovadno in kulturno društvo Murski sokol.
Prebivalci so bili v stalni borbi z nemškimi tržani pred vojno, ki so zasedali ključne položaje v
političnem in gospodarskem življenju. Ob koncu prve svetovne vojne se je v Ljutomeru in
okolici razvilo gibanje v podporo majniške deklaracije, z zbiranjem množičnih podpisov proti
vojni in in z zahtevo po združitvi slovenskih pokrajin z jugoslovanskimi narodi (Ratiznojnik,
2006).
Leta 1927 tudi Ljutomer postane mesto (Vinske ceste ..., 2005). V času druge svetovne vojne
si je nemški okupator prizadeval uničiti vse, kar bi lahko vzbujalo, širilo in utrjevalo
slovensko narodno zavest. Začele so se aretacije, zaplemba premoženja in prisilne
mobilizacije v nemško vojsko. Okupatorju je uspelo uničiti postojanke narodnoosvobodilnega
gibanja, vendar so jih vztrajni aktivisti kmalu obnovili ali pa organizirali nove, kar je
povečalo teror Nemcev. Po drugi svetovni vojni si je Ljutomer opomogel. Začela se je
spreminjati družbena podoba prebivalstva, s tem pa tudi podoba pokrajine. K temu je
pripomogel predvsem hiter razvoj industrije v šestdesetih letih 20. stoletja (Ratiznojnik,
2006).

4. GOSPODARSKI RAZVOJ LJUTOMERA
V poglavju je predstavljeno gospodarstvo od konca 2. svetovne vojne pa do danes. Razvoj
gospodarstva je razdeljen na tri obdobja: obdobja od 2. svetovne vojne do leta 1990, od leta
1990 do 2000 in 21. stoletje. Za posamezna obdobja so predstavljeni tudi nekateri
gospodarski kazalniki, s katerimi je prikazan gospodarski razvoj. Kazalniki so predstavljeni s
pomočjo grafikonov in tabel. Podatki se nanašajo na območje občine Ljutomer, saj za naselje
niso bili vsi dostopni, še posebej ne za obdobje po letu 2000.

4.1. Gospodarstvo od 2. svetovne vojne do leta 1990
Za obdobje po 2. svetovni vojni je za Ljutomer značilen počasen razvoj industrije. Industrija v
mestih zavzema majhen delež urbanih površin in večinoma ne presega 10 %, mnogo večji pa
je njen gospodarski pomen. Razvoj industrije je tudi osnovni dejavnik urbanizacije.
Industrializacija je povzročila močno rast prebivalstva v mestih in oblikovanje »industrijskega
mesta« z njegovo značilno morfološko, funkcijsko in socialno zgradbo (Rebernik, 2008).
Po 2. svetovni vojni je bil Ljutomer popolnoma neindustrializiran. Večina prebivalstva v
občini se je ukvarjala s kmetijstvom, število pa se je proti devetdesetim letom močno znižalo.
To je razvidno tudi iz deležev aktivnih v kmetijstvu med leti 1961 in 1991 (Graf 4). Ob
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popisu leta 1961 je imela občina Ljutomer kar 69 % aktivnega kmečkega prebivalstva. Delež
se je naslednji dve desetletji močno znižal, leta 1981 je znašal le še 39,7 %. Po letu 1981 se je
padec umiril in delež aktivnega kmečkega prebivalstva je leta 1991 znašal 34,7%, kar je še
vedno 2,6-krat več kot v Sloveniji (13 %). Močan upad deleža aktivnega kmečkega
prebivalstva za šestdeseta in sedemdeseta leta je posledica deagrarizacije in razvoja industrije
(Slavec, 1996).
Graf 4: Delež aktivnih v kmetijstvu v občini Ljutomer med leti 1961 in 1991
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Vir podatkov: Slavec, 1996

Na razmestitev industrije in potek industrializacije v občini Ljutomer so vplivali različni
lokacijski faktorji:









površine rodovitnih tal-kmetijska zemljišča prve kategorije, ki so po svojem obsegu in
kvaliteti med najpomembnejšimi v Sloveniji,
cenena in nekvalificirana delovna sila,
načrtna industrializacijska politika,
pomembno energetsko območje,
območje, bogato z gozdovi,
vode, za občino Ljutomer najbolj pomembna reka Ščavnica,
vplivi obrtne tradicije,
tržišče (Slavec, 1996).

Na območju občine do šestdesetih let 20. stoletja, razen nekaj opekarn in dveh manjših
usnjarn, ni bilo nobene industrije (Slavec, 1996). Najstarejša je bila opekarna v Ključarovcih
pri Ljutomeru, ki je začela obratovati že leta 1880, prenehala pa v letih pred zadnjo vojno.
Zaposlovala je okoli 60 ljudi. Opekarna v Ljutomeru je začela obratovati leta 1905, delovala
pa je vse do leta 1952. V času med obema vojnama je bilo tu zaposlenih okoli 80 ljudi. Leta
1902 je začela obratovati opekarna v Lukavcih, leta 1908 pa opekarna v Borecih, ki delujeta
še danes pod imenom Tondach. Pred zadnjo vojno je bilo v opekarni v Lukavcih zaposlenih
okoli 60 delavcev, v Borecih pa je bilo ves čas zaposlenih nekaj več kot 100 delavcev.
Opekarne so poleti za žganje opeke zaposlovale tudi ženske. Treba je omeniti, da naselja
Ključarovci pri Ljutomeru, Lukavci in Boreci danes spadajo pod občino Križevci pri
Ljutomeru. V Ljutomeru je med zadnjo vojno začela obratovati mlekarna, leta 1948 pa so
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dozidali še sirarno, maslarno, hladilnico in laboratorij. Podjetje je pod imenom Mlekopromet
postalo eno največjih v Sloveniji (Šarf, 1981).
Leta 1961 je bil delež industrijskega aktivnega prebivalstva v občini Ljutomer 7,9 %, kar je
veliko manj kot v Sloveniji (29,1 %). Za občino Ljutomer je bila torej značilna izjemno nizka
stopnja industrializacije. Delež aktivnega prebivalstva v industriji se je v šestdesetih in
sedemdesetih letih močno dvignil, saj je leta 1981 znašal 28,9 %, kar je podobno kot
povprečje v Sloveniji leta 1961. Delež se do leta 1991 ni pretirano spremenil (30,6 %).
Stopnja industrializacije občine je bila še vedno nizka in precej pod slovenskim povprečjem
(Slavec, 1996).
Graf 5: Delež aktivnih v industriji v občini Ljutomer med leti 1961 in 1991
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Vir podatkov: Slavec, 1996

Povsem drugačno sliko dobimo, če kot indikator industrializacije uporabimo delež zaposlenih
v industriji. Med zaposlene se ne šteje kmečko prebivalstvo, ki dela izven družbenega sektorja
kmetijstva. Leta 1960 je delež zaposlenih v industriji v občini Ljutomer znašal 33,3 %, kar je
bilo pod slovenskim povprečjem (44,5 %). Medtem, ko se je slovensko povprečje v celotnem
obdobju gibalo okoli 45 %, pa je za ljutomersko občino značilna močna rast deleža zaposlenih
v industriji (razen med leti 1970 in 1975). Že leta 1965 je bil delež med občino Ljutomer in
Slovenijo podoben, do leta 1990 pa se je delež v občini Ljutomer samo še močneje dvignil
(56,5 %). Pozna rast deleža zaposlenih v industriji je posledica zakasnele industrializacije
občine, ko je število zaposlenih v industriji do leta 1990 še vedno naraščalo, v Sloveniji pa je
že začelo upadati. Vzrok za pozno rast je tudi slabši razvoj terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
ki bi lahko spremenile strukturo zaposlenega prebivalstva (Slavec, 1996).
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Graf 6: Delež zaposlenih v industriji v občini Ljutomer in Sloveniji med leti 1960 in 1990
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Prav tako kot delež, se od 2. svetovne vojne do leta 1990 povečuje tudi število zaposlenih v
industriji (Tabela 2). Za ljutomersko občino je bila največja rast števila zaposlenih v industriji
značilna med leti 1960 in 1965 ter 1975 in 1980. Že leta 1948 je občina imela 428 delavcev
zaposlenih v industriji, število katerih se je do leta 1960 skoraj podvojilo (851). Leta 1965
število delavcev zaposlenih v industriji naraste na 1.351, kar je posledica odprtja tovarn MTT
in Tehnostroj. Do leta 1975 je število zaposlenih v industriji počasi raslo, do leta 1980 pa se je
povečalo kar za 52,8 % (iz 1.756 na 2.684), kar je posledica načrtne industrializacijske
politike, ki je zgradila večje število novih industrijskih obratov, ter rasti števila zaposlenih v
že obstoječih tovarnah. Do leta 1985 je število zaposlenih v industriji še raslo, nato pa do leta
1989 stagniralo, leta 1990 pa je že viden upad. Največ zaposlenih v industriji v občini
Ljutomer je bilo leta 1986, in sicer 3.147. Večino zaposlenih v občini predstavlja mesto
Ljutomer, izjema je leto 1948, ko je Ljutomer predstavljal le 48,6 % vseh zaposlenih v
industriji v občini. Leta 1989 je Ljutomer imel 2.599 delavcev zaposlenih v industriji, kar je
predstavljalo 83,1 % vseh zaposlenih v industriji v občini (Slavec, 1996).
Tabela 2: Število zaposlenih v industriji v občini Ljutomer v obdobju 1948-1990

Leto
Število

1948
428

1960
851

1965
1.351

1970
1.534

1975
1.756

1980
2.684

1985
3084

1989
3.129

1990
2.976

Vir podatkov: Slavec, 1996

Panožna struktura industrije ni stabilna, ampak se nenehno spreminja. Med panogami so
razlike v številu zaposlenih, stopnjah rasti proizvodnje in produktivnosti (Slavec, 1996).
Zanima nas gibanje deležev zaposlenih delavcev po posameznih industrijskih panogah v
naselju Ljutomer od 2. svetovne vojne pa do začetka devetdesetih let 20. stoletja.
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Tabela 3: Delež zaposlenih po industrijskih panogah v naselju Ljutomer

Industrijska panoga
Kovinska predelovalna dejavnost
Strojna industrija
Proizvodnja prometnih sredstev
Proizvodnja elek. strojev in aparatov
Proizvodnja kemičnih sredstev
Proizvodnja kamna, gramoza in peska
Proizvodnja gradbenega materiala
Proizvodnja žaganega lesa in plošč
Proizvodnja končnih lesenih izdelkov
Proizvodnja in predelava papirja
Proizvodnja tekstilne preje in tkanin
Proizvodnja got. tekstilnih izdelkov
Proizvodnja usnja in krzna
Proizvodnja živilskih proizvodov
Proizvodnja pijač
Proizvodnja krmil
Recirkulacija surovin

1948
delež (v %)
31,2
32,7
36,1
-

1972
delež (v %)
22,4
12,0
2,8
8,8
20,1
14,4
7,4
5,0
3,5
3,6
-

1989
delež (v %)
13,1
0,9
5,0
0,5
12,1
0,8
6,2
10,2
26,4
4,3
12,0
7,0
1,3
0,2

Vir podatkov: Slavec, 1996

Leta 1948 so v naselju Ljutomer obstajale samo opekarna, usnjarna in žaga. Vsak obrat je
zaposloval podobno število delavcev, največ pa usnjarna Konus, in sicer 75. V celotni občini
je bil največji delež zaposlenih v proizvodnji gradbenega materiala, saj sta v naseljih Boreci in
Lukavci (naselji danes pripadata občini Križevci pri Ljutomeru) obratovali opekarni, ki sta
skupaj zaposlovali 220 delavcev, kar predstavlja več kot polovico vseh industrijskih delavcev
v občini leta 1948.
Slika 1: Usnjarna Konus, ki danes ne obratuje več

Avtor: Janez Magdič, 2014
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Do leta 1972 se v Ljutomeru razvijejo nove industrijske panoge. To so proizvodnja
prometnih sredstev, proizvodnja končnih lesenih izdelkov, proizvodnja tekstilne preje in
tkanin, proizvodnja gotovih tekstilnih izdelkov, proizvodnja živilskih izdelkov, proizvodnja
pijač in proizvodnja krmil. Največji delež zaposlenih industrijskih delavcev v mestu je bilo v
proizvodnji prometnih sredstev (22,4 %), v proizvodnji tekstilne preje in tkanin (20,1%) in v
proizvodnji tekstilnih izdelkov (14,4%). Večino delovnih mest v proizvodnji prometnih
sredstev je predstavljala tovarna Tehnostroj (Slavec, 1996). Delovna mesta v tekstilni
industriji je v veliki večini predstavljalo podjetje Indopol (Industrija oblačil in prešitih odej
Ljutomer), ki ga je ustanovil Okrajni ljudski odbor (OLO) Ljutomer pod nazivom Konfekcija
Ljutomer (Online poizvedbe …, 2014). Do leta 1989 se v Ljutomeru razvije še nekaj novih
industrijskih panog: strojna industrija, proizvodnja električnih strojev in aparatov, proizvodnja
kemičnih sredstev, proizvodnja kamna, gramoza in peska ter recirkulacija surovin. Daleč
največji delež zaposlenih v industriji je v proizvodnji gotovih tekstilnih izdelkov (26,4 %),
sledijo pa še strojna industrija (13,1 %), proizvodnja gradbenega materiala (12,1 %),
proizvodnja živilskih proizvodov (12,0 %) in proizvodnja tekstilne preje in tkanin (10,2 %).
Tekstilna industrija se je začela razvijati že po letu 1950 s podjetjem Indopol, ki pa ga je
konec leta 1971 zamenjalo podjetje Mura. Vidna je tudi močna rast deleža zaposlenih v
proizvodnji živilskih proizvodov, kar je predvsem posledica razvoja podjetja Mlekopromet
Ljutomer. Povsem izgine proizvodnja prometnih sredstev, kar je posledica dvakratnega
stečaja podjetja Tehnostroj. Dokaj pozno se pojavi strojna industrija, ki je druga industrijska
panoga po deležu zaposlenih. Visok delež je posledica prekvalifikacije novonastalih podjetij
(Slavec, 1996).
Industrija je imela velik pomen v gospodarstvu. Ta se je v občini krepil od šestdesetih let 20.
stoletja (zaradi pozne industrializacije) pa vse do leta 1989. Takrat je imela občina 5.512
delavcev, kar 3.129 (56,8 %) pa jih je bilo zaposlenih v industriji. Industrija je v ljutomerski
občini leta 1960 ustvarila 19,6 % družbenega proizvoda. Ta delež se je do leta 1970 močno
povečal (46,6 %), do leta 1980 pa upadel na 44,4 %. Največji delež družbenega proizvoda je
industrija ustvarila leta 1989, ko je znašal kar 60,0 %. Tako visoki deleži industrije v
družbenem proizvodu so presenetljivi. Glavni vzrok je ta, da je delež kmetijstva v družbenem
proizvodu, kljub visokemu deležu kmetijskega aktivnega prebivalstva, razmeroma majhen.
Podobno velja za delež terciarnega in kvartarnega sektorja, ki sta slabo razvita (Slavec, 1996).

4.2. Gospodarstvo med leti 1990 in 2000
V devetdesetih letih 20. stoletja je v občini Ljutomer začelo število delavcev, zaposlenih v
industriji, upadati (Tabela 4). Prvi upad je viden že leta 1990, ko je število zaposlenih v
industriji glede na leto 1989 upadlo za 153. Naslednje leto se je število zaposlenih v industriji
še bolj zmanjšalo (2.813), med leti 1991 in 1993 pa je viden največji padec števila zaposlenih
(iz 2.813 leta 1991 na 2.288 leta 1993). Leta 1994 se je število zaposlenih v industriji v občini
Ljutomer celo nekoliko povečalo (2.313), leta 1995 pa spet zmanjšalo, in sicer na 2.104. Od
leta 1989 do leta 1995 se je število zaposlenih v industriji v občini Ljutomer zmanjšalo kar za
32,8 %.
Tabela 4: Število zaposlenih v industriji v občini Ljutomer med leti 1989 in 1995

Leto
Število zaposlenih v
industriji

1989
3.129

1990
2.976

1991
2.813

Vir podatkov: Slavec, 1996
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1992
2.563

1993
2.288

1994
2.313

1995
2.104

Glavni vzroki za tako močen padec industrijskih delavcev so:
 specifična panožna struktura industrije,
 večji delež delovno intenzivnih industrijskih panog,
 močna navezanost industrije na lokalno in jugoslovansko tržišče,
 prepočasna modernizacija proizvodnje,
 velika horizontalna in vertikalna povezanost nekaterih industrijskih podjetij z giganti,
ki so propadli,
 velika odvisnost podružničnih podjetij od ekonomske uspešnosti matičnih podjetij
(Slavec, 1996).
Industrija ima v gospodarstvu vse manjši pomen. Proces upadanja pomena industrije v
gospodarstvu se imenuje deindustrializacija. Kaže se v upadanja deleža in/ali števila
zaposlenih v industriji in upadanju deleža industrije v strukturi domačega bruto proizvoda.
Poznamo dve obliki deindustrializacije, relativno in absolutno deindustrializacijo. Pri relativni
deindustrializaciji gre za počasnejšo rast industrije od ostalih dejavnosti, zato se delež
industrije v strukturi zaposlenih in BDP zmanjšuje. Število zaposlenih hitro upada, obseg in
vrednost industrijske proizvodnje pa naraščata. Pri absolutni deindustrializaciji gre za
zmanjševanje števila in deleža zaposlenih v industriji, hkrati pa upadata obseg in vrednost
industrijske proizvodnje. Značilnost absolutne deindustrializacije je zapiranje in selitev
industrijskih obratov. V občini Ljutomer je deindustrializacija zaradi tehnološko sodobnejše
proizvodnje, kar je posledica pozne industrializacije, manj izrazita (Rebernik, 2008).
Sočasno z deindustrializacijo je potekala terciarizacija. Pojem označuje proces naraščanje
gospodarskega pomena terciarnih dejavnosti. Povečuje se delež zaposlenih in delež bruto
domačega proizvoda, ki ga ustvarijo terciarne dejavnosti (Rebernik, 2008). Proces
terciarizacije je lepo viden po primerjavi zaposlenih po gospodarskih sektorjih med letom
1989, ko je bilo največ zaposlenih v industriji v občini Ljutomer, in med letom 1994, ko so se
terciarne dejavnosti že razvijale (Tabela 5).
Poznamo štiri gospodarske sektorje: primarni, sekundarni, terciarni in kvartarni sektor.
Primarni sektor za gospodarstvo mest običajno ni pomemben, vendar je v našem primeru
obravnavana celotna občina. Sektor vključuje dejavnosti, ki izkoriščajo naravne vire. Sem
uvrščamo kmetijstvo in ribištvo ter gozdarstvo. Sekundarni sektor sestavljajo dejavnosti, ki
ustvarjajo dodano vrednost s predelavo surovin in materialno proizvodnjo. Sem uvrščamo
industrijo in rudarstvo, gradbeništvo, vodno gospodarstvo ter obrt. Terciarni sektor povezuje
gospodarske dejavnosti menjave in porabe uslug in blaga. Obsega promet in zveze, trgovino,
gostinstvo in turizem ter osebne storitve. Kvartarni sektor vključuje ekonomske dejavnosti, ki
nadzirajo ostale gospodarske sektorje in so namenjene zbiranju, obdelavi in prenosu
informacij. Sem uvrščamo stanovanjsko-komunalne dejavnosti, finančne, tehnične in
poslovne storitve, izobraževanje, kulturo, znanost, intelektualne storitve, zdravstvo in javno
upravo. Meja med terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi je težko določljiva, pogosto pa se
sektorja povezujeta v storitvene dejavnosti (Rebernik, 2008).
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Tabela 5: Število zaposlenih po dejavnostih v občini Ljutomer v letih 1989 in 1994

Dejavnost
Kmetijstvo in ribištvo
Gozdarstvo
Industrija in rudarstvo
Gradbeništvo
Vodno gospodarstvo
Obrt in osebne storitve
Promet in zveze
Trgovina
Gostinstvo in turizem
Stanovanjsko-komunalne dejavnosti
Finančne, tehn. in poslovne storitve
Izobraževanje in kultura
Zdravstveno in socialno varstvo
Družbeno-pol. organizacije in skup.
Skupaj

Število zaposlenih
(1989)
335
3.129
320
174
214
355
159
45
49
241
313
178
5.512

Število zaposlenih
(1994)
130
2.313
208
117
105
285
119
42
68
256
347
208
4.198

*zelena-primarni sektor, rdeča-sekundarni sektor, modra-terciarni sektor, oranžna-kvartarni sektor
Vir podatkov: Statistični letopis …, 2014

Leta 1989 je bilo v občini Ljutomer 335 zaposlenih v kmetijstvu in ribištvu, do leta 1994 pa
se je število zmanjšalo na 130. Zaposlenih v gozdarstvu ni bilo. To sta tudi številki, ki nam
povesta koliko je bilo zaposlenih v primarnem sektorju leta 1989 in 1994. Največja
sprememba med letoma je bila v industriji, kjer je število zaposlenih upadlo iz 3.129 na 2.313.
Število zaposlenih je padlo tudi v gradbeništvu (iz 320 na 208) in obrti (iz 174 na 117).
Največji padec zaposlenih je viden ravno v sekundarnem sektorju, število se je namreč
zmanjšalo kar za 985 (iz 3.623 na 2.638). Tudi v prometu, zvezah, trgovini, gostinstvu in
turizmu je število zaposlenih od leta 1989 do leta 1994 upadlo. Skupno se je število
zaposlenih v terciarnem sektorju zmanjšalo za 219 (iz 728 na 509). Do leta 1994 se je število
zaposlenih povečalo samo v kvartarnem sektorju iz (826 na 921).
Graf 7: Delež zaposlenih po gospodarskih sektorjih v občini Ljutomer leta 1989

Delež zaposlenih po gospodarskih
sektorjih 1989
14,98%

6,08%

13,21%

Primarni sektor
Sekundarni sektor
Terciarni sektor

65,33%

Kvartarni sektor

Vir podatkov: Statistični letopis 1989, 1989
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Zmanjšanje števila zaposlenih po posameznih sektorjih ne pomeni nujno tudi zmanjšanje
deleža zaposlenih po sektorjih. Namreč leta 1989 je imela občina Ljutomer 5.512 zaposlenih
delavcev, leta 1994 pa le 4.198. Število zaposlenih se je zmanjševalo tudi po letu 1994,
vendar veliko počasneje kot od leta 1989 dalje. Prikazani so deleži zaposlenih v posameznih
gospodarskih sektorjih (Graf 7 in 8), po katerih lahko ugotovimo, da se je od leta 1989 do
1994 podobno kot število tudi delež zaposlenih dvignil samo v kvartarnem sektorju, v ostalih
pa padel. Delež zaposlenega prebivalstva v primarnem sektorju se je zmanjšal za polovico
(3,10 %), v sekundarnem sektorju se je delež zmanjšal za 2,49 %, kljub temu, da se je število
zaposlenih zmanjšalo za 985, v terciarnem sektorju pa se je delež zmanjšal iz 13,21 % na
12,12 %. Najbolj se je delež zaposlenih spremenil v kvartarnem sektorju, kjer narasel iz 14,98
% na 21,94 % Skupno se je delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih povečal iz 28,19 % na
34,06 %. Večanje deleža zaposlenih v storitvah je tudi en od kazalnikov terciarizacije.
Graf 8: Delež zaposlenih po gospodarskih sektorjih v občini Ljutomer leta 1994

Delež zaposlenih po gospodarskih
sektorjih 1994
21,94%

3,10%
Primarni sektor

12,12%

Sekundarni sektor
62,84%

Terciarni sektor
Kvartarni sektor

Vir podatkov: Statistični letopis 1994, 1994

Gospodarski razvoj lahko spremljamo tudi po gibanju števila podjetij skozi leta. Še posebej v
obdobju od leta 1990 do 2000 (Graf 9) je prišlo do velikih sprememb v številu podjetij v
občini Ljutomer. Leta 1990 je imela občina le 68 podjetij. Dve leti zatem jih je bilo že 198,
leta 1994 pa 258. Leta 1996 se je število podjetij v občini povečalo kar na 1.112. Tak porast je
posledica krize, kjer so se posamezniki spopadli z brezposelnostjo vsak na svoj način, med
katerimi je tudi samozaposlitev in s tem povezano odpiranje podjetij (s.p.) (Vencelj, 2014).
Leta 1998 je bilo v občini 1086 podjetij, leta 1999 pa je spet prišlo do velike spremembe, saj
je število padlo na 760. To je posledica odcepitve občin Križevci, Veržej in Razkrižje. Do leta
2000 je število podjetij za malenkost upadlo, in sicer na 737.
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Graf 9: Število podjetij v občini Ljutomer med leti 1990 in 2000
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Vir podatkov: Statistični letopis …, 2014

4.3. Gospodarstvo v 21. stoletju
Za občino Ljutomer je podobno kot v devetdesetih letih tudi za obdobje po letu 2000 značilna
rast deleža zaposlenih v storitvenih dejavnostih. Prikazani so deleži delovno aktivnega
prebivalstva po gospodarskih sektorjih leta 2002 (Tabela 10), ki pa so težko primerljivi z
deleži zaposlenih po sektorjih dejavnosti leta 1989 in 1994. Podatki za deleže zaposlenih po
dejavnostih v občini Ljutomer po letu 2000 namreč niso bili na voljo. Občina je imela leta
2002 5.705 aktivnega prebivalstva, od tega je bilo 4.615 delovno aktivnega prebivalstva in kar
1.090 brezposelnih. Od delovno aktivnega prebivalstva je bilo zaposlenih 3.937 oseb,
samozaposlenih pa 678 oseb. Za primerjavo: leta 1989 je imela občina 5.512 zaposlenih, leta
1994 pa 4.198 kar je bilo veliko več kot leta 2002 (Popisi prebivalstva 1948-2011, 2002).
Treba je upoštevati, da so se leta 1999 odcepile tri občine (Križevci, Veržej, Razkrižje).
Število delovno aktivnih v primarnem sektorju znaša 438, kar predstavlja 9,49 %. Sekundarni
sektor (41,78 %) ima približno enak odstotek delovno aktivnih kot terciarni in kvartarni
sektor, ki se povezujeta v storitvene dejavnosti (42,34 %). Za 6,39 % delovno aktivnih ni
znano, v kateri gospodarski sektor se uvrščajo. Če kljub vsem težavam vseeno primerjamo
deleže aktivnega prebivalstva po gospodarskih sektorjih leta 2002 in deleže zaposlenih po
gospodarskih sektorjih v letih 1989 in 1994, ugotovimo, da se je močno povečal delež v
primarnem sektorju. To je posledica odcepitve občin leta 1999, saj nobena od treh občin, ki so
se odcepile, ne leži na območju Slovenskih goric, kjer je delež delovno aktivnih v primarnem
sektorju (predvsem vinogradništvo) večji kot pa v ravninah. Glede na leti 1989 in 1994 je bilo
leta 2002 pričakovano povečanje deleža v storitvenih dejavnosti na račun deleža v
sekundarnem sektorju. Leta 1994 je bilo v storitvenih dejavnostih v občini zaposlenih 34,06
%, leta 2002 pa je bil delež delovno aktivnih v storitvenih dejavnostih 42,34 %. Delež
zaposlenih v sekundarnem sektorju je leta 1994 znašal 62,84 %, delež delovno aktivnih leta
2002 pa 41,78 %.
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Graf 10: Delež delovno aktivnega prebivalstva po gosp. sektorjih v občini Ljutomer leta 2002

Delež delovno aktivnih po gospodarskih
sektorjih 2002
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Vir podatkov: Popisi prebivalstva 1948-2011, 2002

Kot je že bilo omenjeno, je bilo v občini leta 2002 veliko število brezposelnih. Vzroke rasti
brezposelnosti je treba iskati v gospodarskem prestrukturiranju, deindustrializaciji,
terciarizaciji, povečani avtomatizaciji v industriji in storitvah, feminizaciji posameznih
poklicev ter v povpraševanju po visoko kvalificirani in fleksibilni delovni sili. Močno se je
povečala dolgotrajna brezposelnost, brezposelnost mladih in prvih iskalcev zaposlitve
(Rebernik, 2008). Leta 2002 je stopnja registrirane brezposelnosti znašala kar 19,1 %. Ta se je
zniževala vse do leta 2008 (10,2 %), nato pa je do leta 2010 narasla kar na 16,1 %. Vzrok je
finančna in gospodarska kriza leta 2008, leta 2009 pa je šlo v stečaj podjetje Mura
(proizvodnja drugih vrhnjih oblačil). Stopnja registrirane brezposelnosti se je do leta 2012
spustila na 15,0 %, leta 2013 pa se je spet povečala, in sicer na 16,2 %.
Tabela 6: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Ljutomer med leti 2005 in 2013

Leto
Stopnja registrirane
brezposelnosti (v %)

2005
13,2

2006
12,5

2007
11,1

2008
10,2

2009
14,4

2010
16,1

2011
15,9

2012
15,0

2013
16,2

Vir podatkov: Statistični letopis …, 2014

Za spremljanje razvoja gospodarstva je potrebno poznati tudi spreminjanje števila zaposlenih
skozi leta. Na začetku obravnavanega obdobja (po letu 2000) je imela občina Ljutomer 4.198
zaposlenih (2002). Število zaposlenih se je do leta 2012 dvignilo na 4.511, a že naslednje je
spet upadlo in občina je imela 4.361 zaposlenih (Statistični letopis …, 2014). Največ delavcev
zaposluje podjetje Farmtech d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo kmetijskih in gozdarskih
strojev. Gre za nekdanje podjetje Tehnostroj, ki se je pod novim lastnikom preselilo na drugo
lokacijo in spremenilo ime. Velja za edino podjetje v občini z več kot 250 zaposlenimi. Pred
stečajem leta 2009 je imelo največ zaposlenih podjetje Mura, in sicer je v najboljši časih
zaposlovala skoraj 700 delavcev. Občina ima tri podjetja s številom zaposlenih med 100 in
149. To so Ultramarin d.d. (proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas), Segrap d.o.o.
(proizvodnja gramoza, peska in gline) in Makoter d.o.o. (proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas). Med 50 in 99 zaposlenih imajo Osnovna šola Ivana Cankarja (osnovnošolsko
izobraževanje), Gimnazija Ljutomer (srednješolsko splošno izobraževanje), dom starejših
občanov Ljutomer (dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb),
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zdravstveni dom Ljutomer (splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost) in podjetje
Murales d.d. (proizvodnja kuhinjskega pohištva). Izmed vseh naštetih edino podjetje Makoter
d.o.o. leži izven naselja Ljutomer, in sicer v naselju Cven. Ostala podjetja imajo manj kot 50
zaposlenih (Podjetja, 2014).
Razvoj gospodarstva lahko spremljamo tudi po višini mesečnih plač na zaposlenega.
Prikazana je povprečna mesečna neto plača na zaposlenega v občini med leti 2005 in 2012
(Graf 11). Višino mesečne neto plače težko primerjamo z obdobjem pred letom 2005, saj je
pred tem v Sloveniji bila valuta tolar, še pred tem, v času nekdanje Jugoslavije pa dinar.
Povprečna neto plača na zaposlenega v občini je leta 2005 znašala 614,26 €. Ta se je do leta
2010 dvignila na 881,04 €. Povprečna neto plača na zaposlenega se je najbolj dvignila med
leti 2007 in 2008 (10,08 %), med leti 2009 in 2010 (9,22 %) ter med leti 2006 in 2007 (9,21
%). Po letu 2010 se je rast povprečne neto plače v občini umirila in je do leta 2012 narasla le
na 904,37 €. To je še vedno precej pod slovenskim povprečjem, ki je leta 2012 znašalo 991,44
€ (Statistični letopis 2013, 2012).
Graf 11: Povprečna mesečna neto plača v občini Ljutomer med leti 2005 in 2012
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Vir podatkov: Statistični letopis …, 2014

V Grafu 12 je prikazano število podjetij v občini Ljutomer od leta 2000 do 2012. Na prvi
pogled bi lahko dejali, da se število podjetij ni veliko spreminjalo, saj je bilo leta 2012 v
primerjavi z letom 2000 v občini le 21 podjetij manj. Podrobnejša analiza nam pove, da temu
ni tako. Število podjetij je počasi upadalo že od leta 1996 naprej (razen večjega padca zaradi
odcepitve treh občin leta 1999). Leta 2001 je imela občina Ljutomer 733 podjetij, to število pa
je vse do leta 2011 počasi raslo. Takrat je imela občina največ podjetij sploh, če ne
upoštevamo obdobja od leta 1996 do 1999, ko so k današnji ljutomerski občini pripadale še
občine Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje. Do leta 2012 se je število podjetij znižalo
na samo 716. To pomeni, da je število podjetij v enem letu (2011-2012) upadlo za več kot pa
je v prejšnjih desetih letih naraslo (2001-2011).
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Graf 12: Število podjetij v občini Ljutomer v obdobju 2000-2012
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V zadnjih letih so vidni negativni trendi gospodarstva, saj se je zmanjšalo število zaposlenih
in število podjetij, povečala se je stopnja registrirane brezposelnosti, rast povprečne neto plače
na zaposlenega pa se je umirila. K izboljšanju trenda bi lahko veliko pripomogla Puhova
poslovna cona, ki je edina nezasedena cona v Ljutomeru (Vencelj, 2014). Za komunalno
urejeno zemljišče, na katerem delujejo podjetja, javnost uporablja različne opredelitve, ki se
združujejo v pojem gospodarske cone. Gospodarske cone se podrobneje delijo na industrijske
cone, obrtno-podjetniške/poslovne cone in na specializirane cone. Puhova cona velja za
poslovno cono, za katere je značilna naselitev (lokalnih) podjetniških dejavnosti z manjšim
številom zaposlenih, ki se ponekod prepletajo s podjetniško dejavnostjo velikega obsega.
Obrtno-poslovne cone so se ustanavljale v dveh valovih. Prvi val je bil pred letom 1970, ko so
se obrtno-poslovne cone večinoma ustanavljale na območju industrijskega polmeseca, kar je
rezultat zgodnje industrializacije. Drugi val ustanavljanja obrtno-poslovnih con je bil po letu
2000, kamor spada tudi Puhova poslovna cona. Prednosti ustanovitve poslovnih con so nova
delovna mesta, zmanjšanje dnevnih selitev, nadzor nad onesnaževanjem, specializacija ipd.
Seveda se pri ustanovitvi con pojavljajo tudi številne težave, kot so pridobitev ustreznega
zemljišča, pridobitev dokumentov, fizičnogeografske ovire, finančne ovire in odnosi
(Potočnik Slavič, 2010).
Puhova poslovna cona je edina nezasedena poslovna cona v Ljutomeru. Velika je približno 13
ha in se raztega ob reki Ščavnici proti cesti Ljutomer - Cezanjevci (naselje zahodno od
Ljutomera). V letu 2014 naj bi bilo s strani Občine Ljutomer 6,5 ha cone opremljeno s
komunalno infrastrukturo, v načrtu pa je tudi izboljšanje in prilagoditev cestnega omrežja za
tovorni promet. V Ljutomeru obstajajo še tri manjše poslovne cone. Dve se nahajata v
severnem delu mesta za hipermarketom Spar in ob Soboški cesti za podjetjem Mlekopromet.
Tretja poslovna cona je delno zasedena,najdemo pa jo v neposredni bližini Puhove poslovne
cone ob reki Ščavnici in ob Hipodromu Ljutomer. To cono je občina pred leti tudi komunalno
opremila (Vencelj, 2014).
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Slika 2: Načrt gradnje Puhove poslovne cone

Vir: Puhova poslovna cona, 2008

Vsi kazalniki gospodarstva skozi tri obravnavana obdobja niso najbolj primerljivi. Prvi
problem je bil, da podatki niso bili razpoložljivi za vsa obdobja. Podatki so bili med obdobji
težko primerljivi tudi zaradi različnih mej občine. Po 2. svetovni vojni je občina obsegala
veliko večje območje kot danes. Današnje meje občine poznamo šele od leta 1999, ko so se
odcepile občine Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje. Problem je bil tudi v primerjavi
povprečne neto plače na zaposlenega, saj so podatki pred osamosvojitvijo v dinarjih, do leta
2004 v tolarjih, po letu 2004 pa v evrih. Število zaposlenih je bilo najvišje konec prvega
preučevanega obdobja (od 2. svetovne vojne do leta 1990). Leta 1989 je imela občina 5.512
zaposlenih, vendar je takrat občina obsegala večje območje kot danes. Število zaposlenih je
zaradi deindustrializacije in terciarizacije začelo upadati, še posebej v industriji. Leta 1999 se
odcepijo tri občine in tako je občina Ljutomer imela leta 2002 le 4.198 zaposlenih. Številka je
do leta 2012 spet narasla (4.511 zaposlenih), naslednje leto pa se je spet zmanjšala (4.361). Za
posamezna obdobja sem primerjal tudi deleže zaposlenih po gospodarskih sektorjih. Po 2.
svetovni vojni je primarni sektor še imel pomembno vlogo, vendar jo je z razvojem industrije
hitro izgubil. Leta 1989 je občina imela 65,33 % zaposlenih v sekundarnem sektorju in 28,19
% v storitvenih dejavnostih. Leta 1994 je bilo v sekundarnem sektorju zaposlenih 62,84 %
vseh zaposlenih, v storitvah pa že 34,06 %. Za leto 2002 ni bilo podatkov o deležu zaposlenih
po dejavnostih, zato sem uporabil deleže delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih. To
pomeni, da primerjava z leti 1989 in 1994 ni najbolj pravilna. Leta 2002 je imela občina 41,78
% delovno aktivnih v sekundarnem sektorju, v storitvah pa jih je bilo že 42,34 %, kar pomeni
da so storitvene dejavnosti že ujele sekundarni sektor. Stopnja registrirane brezposelnosti je
podana samo za zadnje obdobje (21. stoletje), saj za obdobje pred tem ni bilo podatkov. Od
leta 2005 do 2008 se stopnja registrirane brezposelnosti zniža iz 13,2 na 10,2 %, do leta 2010
se zviša na kar 16,1 %, do leta 2012 se spet zniža (15,0 %), leta 2013 pa je stopnja registrirane
brezposelnosti celo najvišja (16,2 %) v preučevanem obdobju. Povprečna višina neto plače na
zaposleno osebo je podana od leta 2005 naprej, saj je imela pred tem Slovenija druge denarne
valute in primerjava ne bi bila najbolj pravilna. Od leta 2005 do 2012 se povprečna neto plača
na zaposlenega dvigne skoraj za 50 %. Do leta 2010 je značilna močna rast neto plač, po letu
2010 pa se rast močno umiri. Za število podjetij v občini so bili podatki dostopni od leta 1990
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naprej. Pred tem je bila številka zanemarljiva, saj je leta 1990 imela občina 68 podjetij. Velik
porast je viden med leti 1994 in 1996, ko se število podjetij poveča za več kot štirikrat, kar je
posledica krize, ko so se delavci začeli samozaposlovati in odpirati nova podjetja (s.p.). Leta
1999 se število spet zmanjša (iz 1.086 na 760) zaradi odcepitve treh občin. Do leta 2002
število upada (733), nato pa do leta 2011 naraste na 802 podjetja. Vendar že naslednje leto se
število spet zmanjša in to kar za 86. V grobem lahko zaključimo, da se občina glede na
gospodarske kazalnike skozi obdobja razvija, vendar je razvoj še vedno pod slovenskim
povprečjem. Treba je omeniti tudi, da je po letu 2011 in 2012 opaziti negativen trend
gospodarstva, saj se zmanjša število zaposlenih in število podjetij, poveča se stopnja
registrirane brezposelnosti, tudi rast povprečne neto plače na zaposlenega pa se umiri. Še
enkrat je treba opozoriti, da so rezultati primerjav med posameznimi obdobji zaradi že
omenjenih problemov nezanesljivi.

5. PROSTORSKI RAZVOJ LJUTOMERA
Poglavje predstavlja prostorski razvoj mesta Ljutomera. Na začetku je prestavljen Občinski
prostorski načrt Občine Ljutomer, podani pa so tudi cilji načrta. Pod drugo točko poglavja je
predstavljena morfološka zgradba Ljutomera, pod tretjo, glavno točko pa je prikazan
prostorski razvoj mesta Ljutomer. Orisan je prostorski razvoj še pred 2. svetovno vojno pa vse
do danes, za zadnje obdobje (1997-2009) pa je prostorski razvoj predstavljen tudi s
kartografskim gradivom. Cilj je bil ugotoviti kam se širi gradnja v mestu in kateri deli mesta
so najbolj podvrženi prostorski preobrazbi.

5.1. Občinski prostorski načrt Občine Ljutomer
Na osnovi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 14. člena Statuta Občine Ljutomer
je Občinski svet Občine Ljutomer na 17. redni seji, 27. 3. 2013 sprejel odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Ljutomer. S tem odlokom je Občina Ljutomer sprejela občinski
prostorski načrt Občine Ljutomer. Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del.
»Strateški del določa:
 izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
 zasnovo prostorskega razvoja občine,
 zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
 zasnovo poselitve, z območji naselij, razpršene poselitve in razpršene gradnje,
 usmeritve za prostorski razvoj občine.
Izvedbeni del določa:
 enote urejanja prostora,
 območje namenske rabe prostora,
 prostorske izvedbene pogoje,
 prostorske izvedbene pogoje za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih
podrobnih prostorskih načrtov« (Občinski prostorski načrt …, 2013).
Splošni cilji prostorskega razvoja Občine Ljutomer so enaki ciljem prostorskega razvoja v
Republiki Sloveniji in so združeni v naslednje vsebinske skupine:
 »skladen, racionalen in učinkovit prostorski razvoj,
 skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi in z optimalno
zasnovo poselitve,
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optimalna porazdelitev in razvoj dejavnosti v prostoru,
prostorske možnosti za razvojno usmerjenost pomembnejših naselij v občini, zlasti
občinskega središča in lokalnih oskrbnih središč,
dobra infrastrukturna opremljenost in povezanost infrastrukturnih omrežij,
preudarna raba naravnih virov z uravnoteženo namensko rabo prostora,
prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami in skrb za ekološko ravnovesje,
ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, z možnostjo vključevanja teh dobrin v
gospodarski razvoj občine,
ohranjanje in izboljševanje prvin okolja« (Občinski prostorski načrt …, 2013).

Zaradi dosedanjega prostorskega razvoja občine ter strategije razvoja posameznih obstoječih
in predvidenih dejavnosti v prostoru so bili kot prednostno določeni naslednji cilji
prostorskega razvoja:
 »zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj poselitve za potrebe bivanja v
občinskem središču in v strnjenih delih naselij, v katera je usmerjen razvoj
poselitve v občini,
 zagotovitev prostorskih pogojev za potrebe centralnih dejavnosti v občinskem
središču in v ostalih krajevnih središčih z oskrbno funkcijo, kjer so te dejavnosti
delno že razvite,
 zagotovitev prostorskih pogojev za potrebe sekundarnih in terciarnihproizvodnih, storitvenih in ostalih poslovnih dejavnosti v občinskem središču –
Puhova cona in območje na severnem robu, širitev obstoječih sekundarnih in
terciarnih dejavnosti na južnem robu mesta, v naselju Cven ter zagotovitev
prostorskih pogojev za ohranjanje manjših obratov obstoječih oskrbnih in
storitvenih (servisnih in proizvodnih) dejavnosti v ostalih naseljih z
zagotavljanjem manjšega razvoja teh dejavnosti, v kolikor so izpolnjeni
prostorski in okoljski pogoji za takšen razvoj, ki ne smejo dopuščati poslabšanje
bivalnih in delovnih razmer v neposredni okolici ali dostopnosti do drugih
območij oziroma prostorskih pogojev za premestitev teh dejavnosti v opredeljene
namenske cone za te dejavnosti,
 zagotavljanje prostorskih pogojev za širitev posebnih dejavnosti kot so npr. Bioterme
Mala Nedelja s predvidenim kompleksom poslovno-turistične ponudbe ali umestitev
novih manjših posebnih dejavnosti npr. območje Gajševskega jezera in ostale odvodne
površine, Jeruzalemske gorice,
 zagotavljanje infrastrukturne dostopnosti potencialnih turističnih območij z izgradnjo
ustrezne infrastrukture na območjih primernih za sonaravni, vodni in obvodni turizem
ter rekreacijo ob reki Mri, v gramoznicah Babinci in Krapje ter ob Gajševskem jezeru
in povezanosti teh območij z območji turizma vinskih cest in termalnih kopališč v
občini in izven nje,
 zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev primarnih proizvodnih dejavnosti in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah – območje z objekti za kmetijsko proizvodnjo –
farme, rastlinjaki, dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot turizem, šport in rekreacija
(jahanje), ribogojstvo, energija iz biomase (bioplinarne) in drugih alternativnih virov
energije, predelava in ponudba pridelkov,
 zagotavljanje prostorskih pogojev za izboljševanje in dopolnjevanje
infrastrukturnih omrežij v občini – širitev in povezava omrežij za preskrbo s
pitno vodo, rekonstrukcija teh omrežij ob izgradnji kanalizacijskega omrežja,
 zagotavljanje prostorskih pogojev za izgradnjo obvoznice občinskega središča in
rekonstrukcija delov občinskega prometnega omrežja,
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zagotavljanje prostorskih pogojev za uvajanje okoljsko sprejemljivejših oblik
kmetovanja na območjih varovanja pitne vode in drugih varovanih območjih ter
potencialnih območjih vodnih virov,
zagotavljanje prostorskih pogojev za varstvo okolja v občini – dograjevanje
kanalizacijskega omrežja s sovlaganjem v centralno čistilno napravo v
Ljutomeru ter sistema manjših čistilnih enot v območjih, ki ne bodo priključena
na mestno čistilno napravo,
ohranjanje naravnih vrednot, raznovrstnosti narave, habitatov varovanih vrst in podobe
kulturne krajine oziroma izboljšanje stanja z naravi prijazno rabo zemljišč in
namenom, ki vrstam in habitatom zagotavlja obstoj (upoštevanje tradicionalnih
načinov rabe),
ohranjanje tradicionalne kulturne krajine zavarovanega območja krajinski park
Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice s posebnim poudarkom na
ohranjenju biodiverzitete in tipičnih krajinskih prvin kot so ohranjeni topolovi
drevoredi, tradicionalni terasasti vinogradi in stavbna dediščina območja«
(Občinski prostorski načrt …, 2013).

Cilji so bili določeni za celotno občino, tisti napisani s krepko pisavo pa so tesneje povezani z
občinskim središčem Ljutomer.

5.2. Morfološka zgradba Ljutomera
Morfološka zgradba oz. oblikovanost mestnega prostora je vidno zaznavni element mestne
zgradbe in odraža značilnosti mestne pokrajine. Morfološko zgradbo mesta razumemo kot
prostorsko razporeditev in medsebojno odvisnost med morfološkimi elementi v mestnem
prostoru, ki skupaj sestavljajo mestno pokrajino (Rebernik, 2008). Mesta rastejo postopno,
vsaka nova doba pa jih preoblikuje in dograjuje glede na svoje potrebe in predstave o urbani
urejenosti. Nova doba obstoječe naselje prilagodi svojim funkcionalnim in oblikovnim
zahtevam. Osnovne tlorisne poteze ostanejo skoraj nespremenjene, spremeni se le zunanja
podoba obstoječih objektov, na robu naselja pa se zgradi nov, sodoben del. Tako današnja
mesta predstavljajo mozaik, sestavljen iz območij, zgrajenih in obnovljenih v različnih
obdobjih, ki so jim dala specifično podobo in ustroj (Požeš, 1996).
Kombinacije povezav med elementi fizične zgradbe so posledica različnih načinov gradnje, za
katere sociologi menijo, da so posledica spremenjenih družbenih razmer. Načini gradnje se
razlikujejo vsaj v treh zgodovinskih obdobjih, kar se kaže tudi v treh osnovnih tipih tlorisov:
srednjeveški, klasicistični in modernistični tloris. V slovenskih mestih je bil razvoj do sredine
20. stoletja skromen, zato je razvojnih obdobij malo. Slovenska mesta se glede na vrste in
stopnjo izgrajenosti tlorisa razvrščajo v osem tipov. Vsak tip tlorisa opredeljujejo trije kazalci,
in sicer izoblikovan in neizoblikovan tloris ter kategorija »brez« tlorisa iz določenega
obdobja. Glede na tip tlorisa se Ljutomer priključuje mestom z izoblikovanim srednjeveškim
in modernističnim tlorisom, ki je najpogostejši tip tlorisa pri nas (Drozg, 1998).
Ljutomer je eno redkih slovenskih naselij, ki je v veliki meri do danes ohranilo strnjeno in
prvotni zasnovi podrejeno obliko. Lokacijo naselja določajo na zahodu delno gozdnati greben
Kamenščaka, na vzhodu železniška proga, na severu reka Ščavnica in na jugu gričevnate
Jeruzalemske gorice. Mesto je morfološko jasno členjeno v sklenjene prostorske enote. Jedro
naselja je srednjeveška zazidava, strnjena v nize, ki oblikujejo kakovostne javne prostore.
Posebnost starega jedra je raznolika tipologija trgov in čitljivo hierarhično razmerje med
njimi. V starem mestnem jedru so z mrežo ulic med seboj povezani trije trgi: največji, Glavni
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trg (Slika 5), Miklošičev trg (ob cerkvi) in Stari trg (Pogačnik, 1996). V preteklosti je bil sredi
Mestnega trga park, vendar so park leta 2008 obnovili (Celovita prenova …, 2014).
Pomembna sestavina starega mestnega jedra je tudi graščina na vzpetini, ki skupaj z vilo
Zemljič na Kamenščaku ter stavbo vinske kleti v južnem delu sestavlja sistem ljutomerskih
točkovnih dominant (Pogačnik, 1996). V središču mesta v veliki večini prevladujejo
večstanovanjske stavbe, saj je v takih stavbah več kot dve tretjini stanovanj (Požeš, 1996).
Slika 3: Prenovljen Glavni trg s cerkvijo v ozadju

Vir: Prlekija, 2014

Morfološke enote izven starega mestnega jedra so po času nastanka mlajše. Členjenost
javnega prostora je neizrazita, tipologija zgradb pa monotona, saj gre večinoma za
enodružinsko stanovanjsko gradnjo. V smeri proti Ormožu jugovzhodno od mestnega jedra je
nastalo standardno delavsko naselje kockastih blokov (Pogačnik, 1996). Južno od mestnega
jedra na obrobju mesta najdemo Kidričevo naselje, kjer prevladuje enodružinska stanovanjska
gradnja. Zraven je še območje vinske kleti in pokopališče z zelenimi površinami. Vzhodni del
mesta omejuje železniška proga. Gradnja se širi čez železniško progo edino v smeti proti
Stročji vasi, gre pa večinoma za enodružinska stanovanja. Na karti (Karta 1) je opaziti, da v
severnem delu mesta prevladujejo veliko večji objekti kot v ostalih delih mesta. Gre za
obsežno morfološko enoto industrijskih zgradb, ki je po tipologiji arhitekture in javnih
prostorov ter po njihovih razsežnostih v neskladju z merilom mesta in krajine, ki ga obdaja.
Vstop iz smeri Radencev (iz severne strani) je neizrazit in ga določajo proizvodne stavbe,
skladišča in trgovine (Pogačnik, 1996).
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Karta 1: Karta mesta Ljutomer

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2009
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V severozahodnem delu mesta najdemo največ zelenih površin. Gre za nepozidano območje
hipodroma in javnega parka Sršenov log. Zahodni del mesta je redko poseljen. Najdemo nekaj
enodružinskih stanovanjskih gradenj, zanimivost pa so vrstne hiše ob cesti LjutomerCezanjevci (Slika 6). Na jugozahodu se svet od cerkve dviga proti naselju Kamenščak. Tudi
na tem območju lahko najdemo samo posamezne enodružinske stanovanjske gradnje.
Slika 4: Vrstne hiše v zahodnem delu Ljutomera

Avtor: Janez Magdič, 2014

Za mesto Ljutomer je značilen tudi dober prometni sistem. Najpomembnejši del sistema je
cesta v smeri Ormož-Murska Sobota, nanjo pa je pravokotno speljana druga najpomembnejša
povezava mesta z okolico, cesta proti Lendavi. Regionalni prometni sistem obeh vpadnic
dopolnjuje železniška proga, ki poteka vzporedno s cesto v smeri Ormož-Murska Sobota
(Pogačnik, 1996).

5.3. Prikaz prostorske širitve Ljutomera
Prostorski razvoj mesta je prikazan s karto (Karta 2), ki je izdelana s pomočjo programov
ArcGIS in Inkscape. Na karti so prikazani obrisi stavb in ulice iz leta 2009. Prostorski razvoj
je na karti prikazan le od leta 1997 do leta 2009, seveda pa se je Ljutomer začel prostorsko
razvijati veliko prej. Pozornost je namenjena predvsem stanovanjski gradnji, industriji in
trgovini.
Kot je že bilo omenjeno, je najstarejši del mesta staro mestno jedro. V starem mestnem jedru
prevladujejo stanovanja v večstanovanjskih hišah, saj je v nekaterih delih mestnega jedra
takih stanovanj tudi več kot 70 %. Približno 10 % vseh stanovanj v mestnem jedru je bilo
zgrajenih pred letom 1945, prevladujejo pa stanovanja zgrajena med leti 1945 in 1970.
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Karta 2: Karta stavb, zgrajenih po letu 1997

Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2009
29

Na obrobju mestnega jedra najdemo blokovske soseske, ki so bile večinoma zgrajene po letu
1971 (več kot 80 %). Na jugu mesta na območju Kidričevega naselja prevladujejo
enostanovanjske hiše, saj je takih več kot 80 % hiš. Tri četrtine vseh stanovanjskih gradenj na
tem območju je bilo zgrajenih po letu 1970. V vzhodnem, severovzhodnem in severnem delu
mesta med stanovanjsko gradnjo prevladujejo stanovanja v eno do dvostanovanjskih hišah,
več kot polovica pa je zgrajenih med leti 1945 in 1970. V severozahodnem delu mesta
prevladujejo enostanovanjske hiše, od katerih jih je bilo okoli 80 % zgrajenih po letu 1970. V
zahodnem delu Ljutomera najdemo stara stanovanja, od katerih je več kot tretjina bila
zgrajenih pred letom 1945 (Požeš, 1996). Po letu 1997 ni bilo veliko novih stanovanjskih
gradenj. Nekaj posameznih gradenj najdemo jugovzhodno od starega mestnega jedra,
najpomembnejša novogradnja po letu 1997 pa so vrstne hiše v vzhodnem delu mesta.
Industrija in še posebej trgovina do devetdesetih let nista imeli pretirano pomembne vloge v
mestnem prostoru. Število podjetij se je v Ljutomeru začelo močno povečevati šele po letu
1990. Industrijske objekte najdemo po celotnem mestu, vendar je največja koncentracija v
severnem delu mesta. Industrija se je v manjšem obsegu tam locirala že po letu 1970, nato pa
je število industrijskih zgradb samo še raslo. Iz karte (Karta 2) je vidno, da se jih je po letu
1997 v severnem delu lociralo kar nekaj. Najpomembnejše je prav gotovo podjetje Farmtech
d.o.o. (nekdanji Tehnostroj), ki ima danes zaposlenih največ delavcev med vsemi podjetji v
občini. Povečevanje števila industrijskih objektov na obrobju mesta je posledica
decentralizacije industrije. Industrija se seli s starejših industrijskih območij v mestnih
središčih oziroma na robu mestnih središč na mestno obrobje ali pa celo izven mesta. Vzroki
za selitev industrije na mestno obrobje so pomanjkanje večjih zemljišč ter zemljišč za
prostorsko širitev industrije v mestnih središčih, draga zemljišča in neprimerni industrijski
obrati v mestnih središčih ter negativni okoljski vplivi in zmanjšana prometna dostopnost
lokacij v mestnih središčih. V slovenskih mestih je proces decentralizacije industrije še
posebej intenziven v obdobju po letu 1980, v Ljutomeru pa še malce pozneje. Posledica
procesa so opuščena oziroma industrijsko degradirana urbana območja (Rebernik, 2008).
Primer opuščene industrijske zgradbe v Ljutomeru je poleg že omenjene usnjarne Konus tudi
nekdanje podjetje Gumi tehnika d.o.o. (Slika 7).
Slika 5: Propadajoč objekt nekdanjega podjetja Gumi tehnika d.o.o.

Avtor: Janez Magdič, 2014
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Nekatera opuščena industrijska podjetja so bila prenovljena in v njih se je naselila druga vrsta
industrije. V Ljutomeru je tak primer podjetja Cleangrad d.o.o. (proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov), ki se je naselilo v prostorih nekdanjega podjetja Mura.
Slika 6: Podjetje Cleangrad, ki se je naselilo v prostorih nekdanjega podjetja Mura

Avtor: Janez Magdič, 2014

Na severnem obrobju Ljutomera je pričakovana nadaljnja rast industrijskih zgradb, saj se v
bližini ureja Puhova poslovna cona, uredilo pa se je tudi cestno omrežje.
Trgovina v Sloveniji je največji razvoj doživela po letu 1990, v obdobju gospodarske
tranzicije. Podobno kot druge dejavnosti je tudi trgovina v zadnjih desetletjih doživela velike
spremembe. V prostorski razporeditvi in organizaciji je najbolj značilen proces
decentralizacije trgovine. Proces se kaže v zamiranju trgovine v mestnem središču in v
lokalnih oskrbnih središčih ter v razvoju velikih nakupovalnih središč na mestnem obrobju.
Na proces decentralizacije trgovine znotraj mestnih območij so najbolj vplivali naslednji
dejavniki:
 spremembe v lokaciji bivanja (suburbanizacija),
 rast življenjskega standarda in večja kupna moč prebivalstva
 večja prostorska mobilnost,
 spremenjena dostopnost lokacij v mestu,
 spremenjene nakupovalne navade prebivalstva,
 cenejša zemljišča in možnosti širitve na mestnem obrobju,
 zniževanje stroškov in konkurenca na trgu (Rebernik, 2008).
Tudi v Ljutomeru je zgodba podobna, le da je do decentralizacije trgovine prišlo pozneje kot
je značilno za slovenska mesta. Za mestno središče so značilne manjše trgovine, medtem, ko
so se večje trgovine locirale na severnem mestnem obrobju. Izjema je le trgovina Jäger,
zgrajena leta 2016. Po letu 1997 je vzhodno od mestnega središča nastala manjša trgovina
(Mercator), na severnem mestnem obrobju pa so bile zgrajene kar tri večje trgovine (Hofer,
Lidl, Spar).
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Slika 7: Hipermarket Spar v severnem delu mesta

Avtor: Janez Magdič, 2014

Območje mesta Ljutomer je doživelo močno prostorsko preobrazbo. Približno 70 % stanovanj
je bilo zgrajenih po letu 1970, stanovanj zgrajenih pred letom 1945 pa je le še okoli 10 %. V
mestnem jedru prevladujejo večstanovanjske hiše, na obrobju mestnega jedra najdemo
blokovske soseske, v ostalih delih mesta pa prevladujejo večinoma enostanovanjske hiše. V
današnjem obdobju (po letu 1997) so stanovanjske gradnje bolj kot ne redke, gradijo pa se
večinoma znotraj mesta jugovzhodno od starega mestnega jedra. Industrijske zgradbe in
trgovine so se zaradi decentralizacije locirale na severnem mestnem obrobju, kjer je zaradi
bližine Puhove poslovne cone in urejenega prometnega sistema pričakovati nadaljnjo rast
industrijskih zgradb in trgovin. Edina razlika je, da so industrijski obrati na severnem obrobju
nastajali že po letu 1970, trgovine pa so začele nastajati šele v začetku 21. stoletja.

6. SKLEP
Ljutomer leži v severovzhodni Sloveniji ob vznožju Slovenskih goric na prehodu Ščavniške
doline na spodnje Mursko polje in je že več stoletij kulturno in upravnopolitično središče
pokrajine.
Mesto ima 3.460 prebivalcev (2011). Prebivalstvo je naraščalo vse do devetdesetih let, takrat
pa je začelo počasi upadati in stagnirati. Prebivalstvo mesta danes spet upada, kar je posledica
suburbanizacije. Za Ljutomer je značilno odmirajoče prebivalstvo, delež starega prebivalstva
pa se še naprej povečuje. Povečuje se tudi delež prebivalstva z visoko ali višjo šolo, po drugi
strani pa se zmanjšuje delež prebivalstva z osnovnošolsko in nepopolno osnovnošolsko
izobrazbo.
Gospodarstvo na ljutomerskem območju se je začelo pospešeno razvijati po letu 1960, glavno
vlogo pa je imela industrija. Po 2. svetovni vojni sta bila tako naselje kot občina popolnoma
neindustrializirana. Do šestdesetih let 20. stoletja je bilo v mestu mogoče najti le opekarno,
usnjarno in žago, ostala industrija pa se še ni razvila. Razvoj industrije je viden tudi po
močnem dvigu deleža in števila zaposlenih v industriji po letu 1960. Tako se je število
zaposlenih med leti 1960 in 1990 povečalo za skoraj 4-krat. Na začetku so imele največjo
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vlogo gradbena, lesna in usnjarska industrija, v sedemdesetih letih pa je primat prevzela
tekstilna industrija. Leta 1990 se je Slovenija osamosvojila in izguba jugoslovanskega trga je
bila velik udarec za gospodarstvo. Sledilo je obdobje tranzicije, ki je ponekod prineslo nove
težave. Po letu 1990 sta značilna procesa deindustrializacije, ki je vidno po upadanju števila
zaposlenih v industriji, ter terciarizacije, ki je opazna v dviganju deleža števila zaposlenih v
storitvenih dejavnostih. Poleg vse večjega pomena storitvenih dejavnosti je med leti 1990 in
2000 pomemben tudi velik porast podjetij. Število podjetij v občini se je med letoma 1994 in
1996 dvignilo za več kot 4-krat, kar je posledica gospodarske krize, kjer so posamezniki
brezposelnost reševali s samozaposlitvijo in odpiranjem podjetij. Po letu 2000 delež
zaposlenih v storitvenih dejavnostih še naprej narašča. Za 21. stoletje je značilna gospodarska
kriza, kar je vidno predvsem pri dvigu stopnje registrirane brezposelnosti. Po gospodarski
krizi se gospodarstvo glede na kazalce spet začne razvijati vendar so v zadnjih letih spet vidni
negativni trendi, saj se je zmanjšalo število zaposlenih in število podjetij, povečala se je
stopnja registrirane brezposelnosti, tudi rast povprečne neto plače na zaposlenega pa se je
umirila. Pričakovati je, da se bo gospodarstvo spet začelo razvijati, k čemur bo pripomogla
Puhova poslovna cona, ki bo prinesla nova delovna mesta. Gre za edino nezasedeno cono v
Ljutomeru.
Gospodarske dejavnosti, še posebej industrija in trgovina, so imele pomembno vlogo tudi pri
oblikovanju mestnega prostora. Približno dve tretjini današnjih stanovanj je bilo zgrajenih po
letu 1970, pred letom 1945 pa le približno 10 %. V središču mesta prevladujejo
večstanovanjske hiše, ki so bile večinoma zgrajene med leti 1945 in 1970. Na obrobju
mestnega središča prevladujejo blokovske soseske, ki so se gradile po letu 1970. V južnem
delu mesta na območju Kidričevega naselja prevladujejo enostanovanjske hiše, od katerih jih
je tri četrtine zgrajenih po letu 1970. V vzhodnem, severovzhodnem in severnem delu mesta
prevladujejo eno do dvostanovanjske hiše, od katerih jih je več kot polovica zgrajenih med
leti 1945 in 1970. Na severozahodu mesta prevladuje enostanovanjska gradnja, ki je se je
večinoma gradila po letu 1970. V zahodnem delu mesta prevladujejo stara stanovanja, saj jih
je več kot tretjina zgrajenih pred letom 1945.
Industrija in še posebej trgovina do devetdesetih let nista imeli pomembne vloge v mestnem
prostoru. Industrijski objekti se nahajajo po celotnem mestu, vendar je največja koncentracija
na severnem mestnem obrobju. Industrija se je v manjšem obsegu na severu locirala že po letu
1970, število industrijskih objektov pa še danes narašča. Trgovina se je na severno mestno
obrobje začela seliti šele v začetku 21. stoletja.
Po letu 1997 je bila stanovanjska gradnja redka. Gre večinoma za enostanovanjske hiše, ki so
se gradile znotraj mesta jugovzhodno od mestnega središča, pomembna pa je bila tudi
izgradnja vrstnih hiš v zahodnem delu mesta. Najbolj se je gradnja širila na severno mestno
obrobje, za kar sta zaslužni industrija in trgovina. Širitev mesta proti severu ni presenetljivo,
saj je mesto na vzhodu omejeno z železnico, na jugu z Jeruzalemskimi goricami, na zahodu z
delno gozdnatim grebenom Kamenščaka, na severu pa z reko Ščavnico, vendar se mesto čez
reko Ščavnico širi že več desetletij. Na severnem mestnem obrobju je pričakovati še več
gradenj, predvsem zaradi ugodne lege in urejenega cestnega omrežja.
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7. SUMMARY
Ljutomer lies in north east of Slovenia at the foot of Slovenske gorice on the passage from
Ščavniška dolina to the lover Mursko polje and is a cultural, administratively-political capital
of the region.
The Town has 3.460 inhabitants (2011). The population grew all until the nineties, after that
the number started dropping and stagnating. The number of town population is dropping again
today, as a consequence of suburbanization. The die of population is typically for Ljutomer,
the percentage of the older generation is still increasing. Also increasing is the percentage of
people with high education on the other hand the percentage of the poor educated people is
dropping.
Development of economy in Ljutomer area started rapidly after year 1960, with industry
taking the main role. After world war 2 the town and its municipality were totally
unindustrialised. Until the sixties in 20.century only brickyard, tannery and sawmill could be
find in the town, other industry still did not develop. The industrial development is also
visible true strong growing percentage and number of employers in the industry after year
1960. The number of employees grew between 1960 and 1990 almost by 4-times. Firstly the
main role belonged to building, wooden and leather industry until textile industry took the
main role over in the seventies. In 1990 Slovenia got independent and the lost of Yugoslavian
market was a big hit for the economy. What followed was a time of transition that brought
new problems with it. After 1990 there are the processes of deindustrialization, visible true
dropping number of industrial employees and the process of tertiarization, notable true raising
number of employees in service activities. Next to the increasingly bigger importance of
service activities between 1990 and 2000 the increasing number of corporations is as
important to. The number of corporations in the municipality between 1994 and 1996 rose
more than 4-times, as a consequence of economic crisis, where individuals tried solving
unemployment with self-employment and with opening new companies. After year 2000 the
percentage of employees in service activities is still increasing. Typical for 21.century is the
economic crisis, visible true increasing registered unemployment rate. After economic crisis
the economy indicators show a start of development again, however there are negative trends
visible in recent years as the number of employees and companies got smaller, the rate of
registered unemployment got higher, also the average net-wages growth per employee slowed
down. The expectation is economy to develop again with help of Puh-business zone that will
bring new working places. It is the only unoccupied post in Ljutomer.
Economic activities, especially industry and trade had an important role also at designing the
town space. Approximately two thirds of today apartments were built after 1970, before year
1945 only 10%. The town centre is dominated by apartment buildings, mostly built between
1945 and 1970. The edge of town centre is dominated by apartment-block communities, they
were built after 1970. The southern part of town the Kidričevo naselje is dominated by
family-houses, from those three quarters are built after 1970. The eastern, north-eastern, and
northern part of town is dominated by one or two-apartment houses, from those more than
half are built between 1945 and 1970. The north-west part of town is dominated by oneapartment houses, mostly built after year 1970. The west part of town is dominated by old
apartments, built before year 1945.
Industry and especially trade didn’t have an important role in the town space until the
nineties. Industrial facilities are located all over town but the biggest concentration is in the
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northern town edge. Industry has been located in the north in smaller girth already after 1970,
the number of industrial facilities today raises. Trade started to came to the north town edge
only in the beginning of 21.century.
After year 1997 there was poor apartment building. Mostly it was family houses that were
built south-eastern from town centre, as important was the construction of terraced houses in
the west of town. The most expensed was the building towards the northern town edge,
because of industry and trade. The expansion of building toward north is rather unsurprising,
as the town is bordered in the east by the railway, in the south by the Jeruzalmeske gorice, in
the west by partly wooded ridge Kamenščak, in the north by the river Ščavnica, however the
town is expanding across the riverbanks of Ščavnica for decades. In the northern town edge
there is more building to be expected, mostly due to favourably position and good settled road
network.
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