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Vpliv prekomejnih tokov na regionalni razvoj občine Rogašovci
IZVLEČEK
V diplomskem delu so obravnavani prekomejni tokovi z vidika vpliva na regionalni razvoj
pokrajine in demografsko podobo občine na primeru občine Rogašovci. Občina leži
neposredno ob slovensko-avstrijski meji. Ta lega določa bistveno ugodnejše pogoje bivanja
kot lega občin ob slovensko-madžarski meji tekom zgodovine, kot tudi v današnjem času.
Regionalni razvoj je ugotavljan po procesih, ki potekajo v občini. Ti so: raznovrstnost in
številčnost obrti, kulturna podoba pokrajine ter ohranjanje poselitvenega vzorca.
Demografsko podobo pa označujejo demografske značilnosti prebivalstva. Ugotavljana je tudi
primerjava izbranih demografskih kazalcev občine z občinami ležečimi ob slovenskomadžarski meji.
KLJUČNE BESEDE: prekomejni tokovi, regionalni razvoj, obmejnost, občina Rogašovci.

The effect of across-border flows on the regional development of the Rogašovci
Commune
SUMMARY
The diploma work discuses the across-border flows and how they effect regional development
of a province and demographical image based on the example of the Rogašovci Commune.
The commune lies directly on Slovenian border with Austria; its position enabled more
favourable conditions of living than the position of communes on the Slovenian border with
Hungary throughout history as well as it does today. Regional development is assessed by
processes which take place in the commune. They are: variability and frequency of crafts, the
cultural image of the province, and the preserving of settling pattern. The demographic image
is depicted by the demographical characteristics of the inhabitants. Chosen demographic
pointers of the commune are compared with the communes on the Slovenian border with
Hungary.
KEY WORDS: across-border flows, regional development, border, the Rogašovci Commune
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1. UVOD
Današnja politična meja med Prekmurjem v Sloveniji in južnim Gradiščanskim ter s Štajersko
v Avstriji je bila začrtana že v XII. stoletju, ko je še ločevala avstrijski in ogrski del AvstroOgrske. Nespremenjena je ostala do konca prve svetovne vojne. Prav tako se ni spremenila
niti po prvi svetovni vojni, ko je med obema vojnama ločevala tedanjo Avstrijo in Kraljevino
Srbov, Hrvatov in Slovencev niti po drugi svetovni vojni. Meja z Avstrijo je torej
nespremenjena že več stoletij, medtem ko se je današnja slovensko-madžarska meja
izoblikovala šele po letu 1924.
Po drugi svetovni vojni so se razlike v gospodarskem razvoju obmejnih območij v Prekmurju,
Štajerskem in na južnem Gradiščanskem v Avstriji še povečale. Zaradi izseljevanja
avstrijskega prebivalstva iz obmejnih območij vzhodne Štajerske in južnogradiščanskega v
notranjost Avstrije, je tukaj v primerjavi z ostalo Avstrijo prišlo do relativnega gospodarskega
zaostajanja in do pomanjkanja delovne sile v kmetijstvu. Ker tega ni nadomestila
modernizacija tehnologije v kmetijstvu, je sem prihajala delovna sila iz Prekmurja kar traja še
danes. To je v veliki meri omililo gospodarsko in socialno stisko obmejnega prebivalstva v
Prekmurju, ki mu je bila do tedaj razdrobljena posest edini vir dohodka. Prednost, ki so jo
imeli prebivalci Prekmurja ob avstrijski meji pred prebivalci, ki so živeli ob zaprti madžarski
meji, je postala pozitivna inovacija družbeno-ekonomske preobrazbe obmejnih območij. K
oblikovanju obmejnega območja, ki je pod vplivom odprte avstrijske meje kazalo relativno
izboljšanje socialnega položaja prebivalstva v Prekmurju, je prispevalo tudi večanje števila
mejnih prehodov in tehnično opremljanje le-teh. Do leta 1990 je bilo na 28. kilometrih
slovensko-avstrijske meje v Prekmurju 8 mejnih prehodov, od katerih sta dva mednarodnega
pomena. To sta mednarodni mejni prehod v Giderovcih in Kuzmi. Njuna prometna tranzitna
vloga je še posebej poudarjena ob koncu tedna ter v času letnih in zimskih dopustov, to je v
obdobju turističnih selitvenih tokov med Zahodno in Srednjo Evropo na eni strani in
Jugovzhodno Evropo na drugi strani.
Povezovanje prebivalstva ožjega obmejnega pasu s krajšimi sezonskimi deli na Štajerskem in
južnem Gradiščanskem ali pa v obliki dnevnega potovanja na delo preko meje ter migracijski
tokovi delavcev ob koncu tedna, sezonsko ali preko celega leta, je v veliki meri prispevalo in
še prispeva k večji poselitveni stabilnosti prebivalstva ob avstrijski meji, v nasprotju z
območjem ob zaprti madžarski meji, kjer je velik del obmejnega območja postal izrazito
depopulacijsko in poselitveno labilno območje. Kraji Prekmurja ob avstrijski meji so
intenzivno povezani z obmejnimi kraji onstran meje v Avstriji že od leta 1960 dalje. Takrat
sta Avstrija in Jugoslavija podpisali najprej dogovor o možnosti izkoriščanja dvolastniške
zemlje kmetov iz Prekmurja ter kmetov iz Štajerske in južnogradiščanskega (Olas, 1976),
pozneje pa so podpisali tudi dogovor o maloobmejnem prometu, kar je predvsem v času pred
vstopom Slovenije v Evropsko Unijo, predstavljalo pomembno osnovo za regionalno
povezovanje prebivalstva z obeh strani meje. Z ukinitvijo viz za prestopanje meje sta postali
na podlagi obojestranskih prehodov preko meje v zvezi z vsakodnevnimi nakupi in s
turističnimi obiski zdraviliških krajev v Prekmurju ter skupaj z zaposlovanjem prekmurskega
prebivalstva v Avstriji obmejni območji z obeh strani slovensko-avstrijske meje gospodarsko
bolj ali manj soodvisni in med seboj povezani, tako, da sta se v novejšem času preoblikovali v
pravo obmejno regijo.
Obmejni kraji ob slovensko-madžarski meji so povezani z obmejnimi kraji sosednje
Madžarske le preko dveh mejnih prehodov. Tudi prehajanje dvolastnikov preko meje, ki je
bilo pred drugo svetovno vojno še zelo živahno, je zaradi podružabljanja zemlje lastnikov iz
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Slovenije na madžarski strani povsem zamrlo. Vse to je v Prekmurju še bolj zmanjšalo
velikost kmetij in poslabšalo socialni položaj prebivalstva. Te različne možnosti za življenje
in delo prebivalstva ob slovensko-avstrijski meji na eni strani in slovensko-madžarski meji na
drugi strani, se posledično kažejo v gibanju števila prebivalstva, v gostoti poselitve, v gibanju
števila gospodinjstev in števila stanovanj oz. hiš. Različna intenzivnost učinkov obmejne lege
se kaže tudi v zunanji podobi pokrajine.
Ob avstrijski meji je posledice obmejne lege omilila možnost prekomejnega zaposlovanja na
Štajerskem in južnem Gradiščanskem v Avstriji. (Klemenčič, 1991, str. 108−121)

1.1. NAMEN IN CILJI
Občina Rogašovci leži neposredno ob slovensko-avstrijski meji v Prekmurju. Prav na primeru
omenjene občine je namen potrditi ali zavreči pozitiven učinek obmejne lege ob Avstriji,
državi, ki je že od leta 1994 članica Evropske unije. Namen diplomskega dela je ugotoviti
predvsem intenzivnost in naravo prekomejnih tokov danes ter učinek le-teh na regionalni
razvoj omenjene občine.
Cilji, ki jih pri tem zasledujem so:
-

predstaviti demografsko podobo občine Rogašovci,
predstaviti gospodarsko podobo občine Rogašovci,
ugotoviti katere potrebe zadovoljujejo prebivalci občine Rogašovci v sosednji Avstriji
in kakšen vpliv ima to na regionalni razvoj občine,
ugotoviti katere potrebe zadovoljujejo državljani Avstrije v občini Rogašovci in kako
to vpliva na regionalni razvoj proučevane občine.

1.2. TEZE
V diplomskem delu bom skušala potrditi oziroma ovreči naslednje teze:
-

Neposredna lega občine Rogašovci ob meji z Avstrijo ima pozitivni vpliv na
regionalni razvoj te občine.
Prevladujejo tokovi iz občine Rogašovci v sosednjo državo Avstrijo, tokovi iz Avstrije
v proučevano občino so znatno šibkejše narave.

1.3. METODOLOGIJA DELA IN VIRI PODATKOV
Prekomejni tokovi so bili ugotavljani s pomočjo potreb, ki jih prebivalstvo občine Rogašovci
zadovoljuje v Avstriji in obratno, potreb, ki jih avstrijski državljani zadovoljujejo v
proučevani občini. Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketiranja lokalnega prebivalstva
oz. natančneje gospodinjstev. Anketiranje je bilo izvajano v poznih spomladanskih mesecih,
ker so takrat prekomejni tokovi še posebej intenzivni zaradi del na kmetijah v sosednji
Avstriji. Anketirana gospodinjstva so bila izbrana naključno. V raziskavo je bilo vključenih
10 % vseh gospodinjstev. Anketiranje je bilo izvedeno osebno, kajti namen anketiranja ni bil
samo pridobitev golih informacij,ampak tudi pogovor z anketiranimi člani gospodinjstva in
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ugotavljanja splošnega pogleda domačinov na navezanost tega območja na sosednjo Avstrijo.
Ugotavljalo se je redna, občasna zaposlenost članov gospodinjstev v Avstriji, prejemanje
pokojnin iz Avstrije, nakupovanje ter rekreacija v Avstriji. Intenzivnost prekomejnih tokov je
izražena s pogostostjo posluževanja uslug v sosednji državi. Tokovi državljanov Avstrije v
Slovenijo so manj intenzivni. Narava teh tokov je ugotavljana prav tako pri občanih občine
Rogašoci, in sicer pri ponudnikih določenih uslug; gostincih, trgovcih in drugih obrtnikih.
Za ugotavljanje učinkov prekomejnih tokov je potrebno dobro poznavanje razvoja in stanja
občine, zato je v prvem delu diplomskega dela obširna geografska predstavitev obravnavane
občine. Poudarek je predvsem na družbenogeografskih značilnostih, ki po eni strani vplivajo
na prekomejne tokove, spet po drugi strani pa so odraz le-teh. Tu so v podrobno analizo vzeti
statistični podatki, predvsem podatki iz popisov prebivalstva, statističnih letopisov in popisov
kmetijstva. Gre torej za vzročno posledičen odnos med družbenimi značilnostmi občine
Rogašovci in njene lege neposredno ob slovensko-avstrijski meji in ugodnostmi povezanimi s
to lego. Učinek obmejne lege se kaže tudi v zunanji podobi pokrajine, predvsem v kulturnih
elementih kot so: urejenost domačij, urejenost okolice hiš, število novogradenj, urejenost
romskih naselij itd.

1.4. PREGLED LITERATURE
Večina objavljenih del se nanaša na celotno Goričko oziroma Prekmurje. Malo je del, ki bi
podrobneje obravnavala zahodni del Goričkega.
Podroben opis občine Rogašovci je zajela M. Bežan v svojem diplomskem delu Geografske
značilnosti občine Rogašovci (1999). Tu najdemo podroben opis naravno in družbeno
geografskih značilnosti občine.
Razvoj in problemi sezonskega zaposlovanja opisuje L. Olas v svojih člankih iz leta 1959 in
1972.
O Prekmurju, kot nerazvitem obmejnem območju piše V. Klemenčič (1991), podaja tudi
razlike med območjema ob madžarski in ob avstrijski meji.
O Zgodovini Prekmurja (1991) piše I. Zelko. To delo vključuje opis kolonizacije ob reki
Kučnici in Ledavi.
Statistični oris občine podaja priročnik Slovenske občine (1998).
Posamezna naselja so na kratko opisana v Krajevnem leksikonu Slovenije (1995).
Za novo nastale občine Goričkega je bila narejena razvojna naloga; Razvojna naloga za
občine Goričkega. Naloga obravnava družbeno geografske značilnosti sedmih goričkih občin,
med njimi tudi občino Rogašovci.
Obravnavane tematike v diplomskem delu se še najbolj dotika J. Zupančič v članku Čezmejne
dnevne delovne migracije v slovenskem panonskem prostoru (2003).
Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru (2003) je zbornik podrobnih razprav, ki
podrobno podajajo sliko migraciskih značilnosti celotnega panonskega prostora.
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2. OBČINA ROGAŠOVCI
2.1. LEGA IN POLOŽAJ OBČINE
Občina Rogašovci leži v makroregiji panonski svet, mezoregiji panonska gričevja in
mikroregiji Goričko (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 120−125).
Spremenjene politično-zgodovinske razmere na prelomu osemdesetih let (padec železne
zavese oz. komunizma, osamosvojitev Slovenije, destabilizacija Balkana) spreminjajo
geografski položaj Prekmurja iz prometno izoliranega v izrazito prometno območje
pomembnih evropskih prometnic. Izrazita mejna lega občine Rogašovci neposredno ob
Avstriji, ne daleč od Hrvaške in Madžarske meje, omogoča in hkrati pogojuje v novih
geopolitičnih razmerah intenzivno čezmejno sodelovanje.
Zahodna meja občine je že tisočletna ogrsko-štajerska meja, ki sledi regulirani strugi Kučnice.
Za Serdiškim ali Rdečim bregom državna meja z Avstrijo zavije na severovzhod, nato
prestopi potok Ledavo in se za Sotinskim bregom drži mejnega potoka Klausa (Klavžni
potok) ter se vzpne do mednarodnega mejnega prehoda v Kuzmi. Območje občine Rogašovci
torej na zahodu in na severu meji na sosednjo Avstrijo (Krajevni leksikon Slovenije, 1976).
Občina Rogašovci sega od Ledavskega jezera na jugu, do najvišjih vzpetin razvodnega
gričevja med Muro in Rabo (Rdeči breg v Serdici in Sotinski breg – Kugla; najvišji vrh
Goričkega), na zahodu pa do potoka Kučnica. Potok Kučnica je mejna reka že od 12. stoletja
dalje.
Na jugu meji na občino Cankova, na vzhodu na občini Kuzma in Grad ter na jugovzhodu na
občino Puconci.

2.2. UPRAVNA RAZDELITEV OBČINE
Občina Rogašovci je bila ustanovljena 1. 1. 1995. Leži na 40 km2 ozemlja. Zaobsega 11
naselij, in sicer: Fikšince, Kramarovce, Nuskovo, Ocinje, Pertočo, Rogašovce, Ropočo,
Sotino, Serdico, Sveti Jurij1 in Večeslavce.
Navedene vasi so vključene v tri krajevne skupnosti:
- Pertoča (Fikšinci, Pertoča, Ropoča, Večeslavci),
- Rogašovci (Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Rogašovci, Sotina, Serdica),
- Sveti Jurij (Sveti Jurij).
Sedež občine je v Svetem Juriju. Občina nosi ime po naselju Rogašovci.
Osrednjega naselja v občini ni, to funkcijo si delita naselji Rogašovci in Sveti Jurij.

1

Naselje Sv. Jurij je v celotnem diplomskem delu nanaša na naselje, ki se nahaja na Goričkem, kajti znan je še
Sv. Jurij ob Ščavnici.
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3. POKRAJINSKO – EKOLOŠKE ENOTE OBČINE
ROGAŠOVCI
Diplomantka oddelka za geografijo Filozofske fakultete, Monika Bežen, je v svojem
diplomskem delu opredelila pokrajinsko − ekološke enote občine Rogašovci. Sledeči opis
pokrajinsko – ekoloških enot je povzet po omenjeni avtorici.
Območje občine Rogašovci lahko glede različnih pedoloških, hidroloških in vegetacijskih
značilnosti razdelimo na več pokrajinsko – ekoloških enot. Različne naravne danosti teh enot
pa nadalje vplivajo na družbeno – ekonomski razvoj vsake od enot. Ravno zaradi te vzročne
zveze se mi zdi pomembna predstavitev pokrajinsko – ekoloških enot občine, kajti
predstavitev naravnogeografskih potez občine le malo pove o njihovem vplivu na družbeno –
ekonomski razvoj posameznih območij občine.
Pokrajinsko – ekološke enote občine:
- območje bregov (Bregi)
- gričevje
- terase ob Ledavi in Kučnici
- holocenske ravnine.
a) OBMOČJE BREGOV (Bregi)
Bregi obsegajo severni in severozahodni del občine. Zaradi značilnih višjih bregov je avtorica
območje poimenovala Bregi.
To so: Črni kamen, Apneni ali Beli breg, Rožičev breg, Serdiški breg, Rdeči breg, Brunerjev
breg, Črešnjevec, Tomanov breg, Šarkanov breg, Čurmanov breg, Činčev breg in najvišji men
njimi, Sotinski breg. Poleg bregov so tu značilne številne grabe in ozke doline (Soteska
Ledave, Slatinska graba). Najbolj znana in značilna sta Rdeči breg (tudi Serdiški breg, zaradi
lege v Serdici) in Sotinski breg. Natančne višine obeh bregov niso določene. Sotinski breg je s
418 metri uradno najvišji vrh Pomurja. Zaradi značilne oblike ga imenujejo tudi Kugla (nem.
Sttatelberg).
Območje bregov je geološko najstarejši del Prekmurja. Tu se nahajajo celo paleozojski
skrilavci. V Sotini je na pobočju Kugle kamnolom permokarbonskih skrilavcev, ki se
uporabljajo v gradbeništvu.
To območje je najbolj poraščeno z gozdom, zlasti severozahodni del. Položna pobočja
Rdečega in Sotinskega brega so namenjena njivskim površinam ter ekstenzivnim
sadovnjakom in vinogradom. Delo na samih vrhovih obeh najvišjih bregov so posamezne
kmetije in obdelovalne površine, kar je posledica ugodnih nadmorskih višin in relativno
položnejših pobočij.
b) GRIČEVJE
Največji delež površine občine predstavlja gričevnat svet. Značilna so gričevnata slemena,
potekajoča v smeri sever–jug, razrezana s potoki. Gre za območje miocenske starosti med
Kučnico in Ledavo ter za vzhodni del občine, gričevje pliocenske starosti na levem bregu
Ledave.
Zaradi položnih pobočij in dokaj rodovitne prsti prevladujejo njivske površine, ekstenzivni
sadovnjaki in travniki. Najbolj rodovitna so območja evtričnih prsti med Kučnico in Ledavo,
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predvsem v Nuskovi in Kramarovcih. Osojna pobočja porašča gozd. Ponekod so tudi na
osojnih pobočjih gozd izkrčili in ozemlje spremenili v obdelovalne površine. Med Ledavo in
Kučnico so ostale le zaplate gozdnih površin, kot posledica krčenja nekdaj obsežnejših
strnjenih gozdnih površin.
c) TERASE OB LEDAVI IN KUČNICI
Terase se razprostirajo ob levem bregu Ledave ter ob Kučnici. Območje teras ob Kučnici se
imenuje »Dolge njive«. Ob levem bregu Ledave se od potoka Lukaja najprej dviguje nižja
terasa, ki se vleče vzdolž Ledave vse do vasi Sv. Jurij. Nad njo se dviguje višja terasa. Del
naselja Sv. Jurij (s cerkvijo) leži na delu terase, ki se nadaljuje čez Rogašovski potok.
Za Dolge njive je značilna evtrična rjava prst na miocenskih in pliocenskih sedimentih. Zaradi
rodovitnosti so območje z melioracijami spremenili v večje obdelovalne površine.
Na terasi ob Ledavi prevladuje psevdoglej. Tudi tu prevladujejo njivske površine, z nekaj
gozda na obrobju. Gozd je bil tu izkrčen z namenom pridobitve obdelovalnih površin.
d) HOLOCENSKE RAVNINE
To so najmlajši in najnižje ležeči deli nastali ob Ledavi in ob Kučnici ter njunih pritokih.
Območje je pod vplivom poplavnih voda. Edini pritok Kučnice na zahodu je Ocinjski potok.
V Fikšincih izvira potok Črnec, ob katerem je ozka dolina. Podobno je ob Sotinskem in ob
Rogašovskem potoku, ki se izlivata v Ledavo.
Ravnina ob Ledavi je v soteski, skozi katero potok priteče v Slovenijo iz Avstrije, ozka, nižje
dol, proti jugu pa se razširi. To je tipičen primer kako neenakomerno široka je lahko enako
stara dolina v različnih kamninah. V soteski Kugel so pretežno skrilave kamnine. Po prihodu
Ledave iz soteske se pojavljajo pretežno neogeni sedimenti, posledica tega je širša dolina
potoka.
Holocenske ravnine sestojijo večji del iz proda in peska. Nekoč so bili ob Ledavi in Kučnici
izključno travniki, zaradi mokrotnega sveta. Z hidromelioracijami so jih spremenili v obsežne
njivske površine, ki so močno razdrobljene.
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Karta 1: Pokrajinsko-ekološke enote občine Rogašovci.

12

4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE
Družbeno – ekonomski razvoj občine je odvisen od naravnih danosti, od ljudi, ki na ozemlju
občine živijo, od njihovih potencialov in sposobnosti. Za potrebe lažjega razumevanja
značilnosti posameznega območja, je potrebno podrobneje proučiti demografske značilnosti
njegovega prebivalstva.
Prebivalstveni razvoj Prekmurja in s tem tudi Goričkega se bistveno razlikuje od povprečnega
slovenskega razvoja. Posebne poteze demografskega razvoja Prekmurja so posledica skoraj
tisočletne priključitve tega dela Slovenije k Madžarski. Kljub temu Prekmurje v
demografskem razvoju ni homogena pokrajina. Očitne so razlike med vzhodnim in zahodnim
delom Prekmurja. Lega v bližini zahodne slovensko-avstrijske meje nudi drugačne razvojne
možnosti kot lega ob slovensko-madžarski meji na vzhodu. V nadaljevanju sledi oris
demografskih značilnosti občine Rogašovci, občine goričkega dela Prekmurja ob slovenskoavstrijski meji. Ponekod je vključena tudi primerjava z goričkimi občinami, ležečimi
neposredno ob slovensko-madžarski meji, kot so Hodoš, Kobilje in Šalovci.

4.1. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.1.1. ŠTEVILO PREBIVALSTVA IN NJEGOVO SPREMINJANJE
Gibanje števila prebivalcev v določeni pokrajini je odraz procesov, ki se odvijajo v tej
pokrajini, kot so vojna, izseljevanje povezano z vojno ali z iskanjem zaposlitve, višanjem oz.
nižanjem rodnosti kot posledice prav tako vojne ali odseljevanja mladega, potencialno
rodnega prebivalstva … V občini Rogašovci je slika gibanja prebivalstva odraz vseh teh
procesov, izstopajočih v posameznih zgodovinskih obdobjih.
Graf 1: Gibanje števila prebivalcev v občini Rogašovci v obdobju 1869−
−2002.
6000

Št. preb.

5000
4000
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1000
0
1869 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Leto popisa.
Občina Rogašovci

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Med leti 1869 in 1900 je za občino Rogašovci značilno stalno naraščanje prebivalstva. Leta
1869 je občina štela 4.457 prebivalcev, 30 let pozneje, leta 1990 pa 5.607 prebivalcev. Močan
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porast prebivalstva je posledica naravne rasti, torej presežka stopnje rodnosti nad stopnjo
smrtnosti, saj o morebitnem selitvenem prirastku za to obdobje ni ohranjenih nobenih sledi.
Za obdobje med leti 1900 in 1931 je značilno stagniranje prebivalstva. Vzrok za stagnacijo
prebivalstva je množično izseljevanje, ki se je še posebej razmahnilo v letih pred prvo
svetovno vojno. V Prekmurju v tem obdobju skoraj ni vasi, ki ne bi imela vsaj nekaj vaščanov
v tujini.
Kot drugi vzrok za stagnacijo prebivalstva v tem obdobju je treba upoštevati žrtve prve
svetovne vojne. Prav tako je bilo v času vojne zmanjšano število rojstev. Leta 1910 je v občini
živelo 5.671 prebivalcev, leta 1931 pa 5.706 prebivalcev. Posebej poudarka vredno je leto
1931, ko je občina štela najvišje absolutno št. prebivalcev, kar je posledica splošnega pojava
višje rodnosti v povojnih letih.
Sledeči popisi prebivalstva po letu 1931 beležijo nenehno padanje prebivalstva. Popis leta
1948 beleži 5.459 prebivalcev, zadnji popis leta 2002 pa le še 3.992 prebivalcev.
Poglavitna značilnost Goričkega med leti 1921 in 1948 je sezonsko delo. Prebivalci
zahodnega dela Goričkega so bili manj odvisni od sezonskega dela v primerjavi z ostalim
Goričkim, zaradi rodovitnosti Ledavske doline.
Po drugi svetovni vojni je bil upad prebivalstva v obmejnih naseljih povezan z izselitvijo
nemških družin. Največjo izgubo prebivalstva je doživela vas Fikšinci, in sicer za 46,8 %
(Černy, 1953).
Zmanjševanje števila prebivalcev v zadnjih desetletjih je posledica velikega števila zdomcev,
odseljevanja v Mursko Soboto in druge večje kraje, ki so nudili možnost zaposlitve. Vsekakor
pa je najpomembnejši vzrok zmanjšanje števila rodnosti, kar je na eni strani posledica
sodobnih trendov, po drugi pa posledica odseljevanja mladih ljudi, potencialnih ustvarjalcev
družin.
Preglednica 1: Število prebivalcev po naseljih občine Rogašovci v obdobju 1869−
−2002.
Leto popisa
Naselje
1869 1900 1910
Fikšinci
325 395 397
Kramarovci
229 250 258
Nuskova
419 505 499
Ocinje
228 275 315
Pertoča
512 600 597
Rogašovci
373 447 526
Ropoča
316 397 381
Serdica
566 765 737
Sotina
470 639 620
Sv. Jurij
476 601 626
Večeslavci
543 733 715
Občina Rogašovci 4457 5607 5671
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

1931
362
249
482
326
605
511
391
769
629
695
687
5706

1948
298
130
493
224
682
491
417
762
570
683
709
5459

1953
255
111
486
184
672
454
398
754
529
579
691
5113
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1961
240
85
438
168
615
425
353
673
505
544
613
4659

1971
246
103
418
148
589
390
337
635
516
568
594
4544

1981
221
88
391
144
550
382
281
612
513
562
534
4278

1991
200
53
360
100
531
358
261
604
478
587
460
3992

2002
184
60
311
60
479
278
234
528
394
478
393
3399

Graf 2: Spreminjanje števila prebivalstva po naseljih občine Rogašovci v obdobju 1869−
−2002.

900
800

Št.preb.

700
600
500
400
300
200
100

18
69
19
00
19
10
19
31
19
48
19
53
19
61
19
71
19
81
19
91
20
02

0

Fikšinci
Kramarovci
Nuskova
Ocinje
Pertoča
Rogašovci
Ropoča
Serdica
Sotina
Sv. Jurij
Večeslavci

leto popisa.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Največji upad prebivalstva beležita naselji Kramarovci in Ocinje. V Kramarovcih se je v
stoletju, to je med popisoma leta 1869 in leta 2002, število prebivalcev zmanjšalo za 76,8 %,
v Ocinjah pa za 73,7 %. Konkretno to pomeni, da je v Kramarovcih leta 1869 živelo 229 ljudi,
leta 2002 pa samo še 60. Največji upad prebivalstva je naselje doživelo med leti 1931 in 1948,
ko se je število prebivalcev prepolovilo.
Ocinje danes prav tako štejejo 60 ljudi, leta 1869 pa je naselje štelo 228 ljudi. Tudi v tem
naselju se je najbolj hitri zmanjšalo število prebivalstva med leti 1931 in 1948.
Vzrokov za tako močno upadanje števila prebivalcev v teh dveh vaseh je več.
Najpomembnejši je odročna lega obeh krajev tik ob avstrijski meji in slaba prometna
dostopnost. Po izselitvi nemškega prebivalstva so tu naselili prebivalce iz drugih
prenaseljenih delov Slovenije (Koroška in Bela Krajina). Zaradi izoliranosti od ostalega, bolj
razvitega dela občine, so le redki ostali.
Sveti Jurij je edino naselje, ki je ob zadnjem popisu štelo več prebivalcev kot leta 1869 in
sicer, dva prebivalca več. Tudi v obdobju 1961−1991 je edino naselje s porastom števila
prebivalcev (7,3 %). V naselju so konec sedemdesetih let zgradili industrijski obrat in
stanovanjska bloka za zaposlene. Na porast prebivalstva je vplivalo tudi vračanje zdomcev.
Tisti, ki niso dobili vizuma za delo v tujini, so se bili primorani vrniti domov in najti
zaposlitev v Sloveniji.
V splošnem pa je za vsa naselja značilen upad prebivalstva po popisu 1953, ki z rahlimi
odstopanji poteka vse do danes.
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4.1.2. GOSTOTA PREBIVALSTVA
Prekmurje je nekoč veljalo za gosto naseljeno agrarno pokrajino. V času med obema
svetovnima vojnama je bila občina Rogašovci najgosteje naseljena občina na Goričkem.
Poglavitni življenjski vir je bila obdelovalna zemlja, kar se je odražalo v pomembnem
gospodarsko socialnem problemu – agrarni prenaseljenosti, ki je botrovala izseljevanju in
sezonskemu delu prebivalstva.
Preglednica 2: Gostota poselitve občine Rogašovci v obdobju 1869−
−2002.
Gostota
prebivalstva
1869
1900
1910
(preb./km2)
Občina
111
140
142
Rogašovci
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

1931

Leto popisa
1948
1953

1961

1971

1981

1991 2002

143

136

116

114

107

100

128

85

Ob popisu leta 1931 je bila občina najgosteje poseljena. Gostota prebivalcev je takrat znašala
143 prebivalca na km2. V naslednjih desetletjih gostota postopoma upada. Leta 1991 znaša
100 preb./km2, leta 2002 pa 85 preb./km2.
Najgosteje je naseljena terasa ob levem bregu Ledave, kjer so osrednji deli naselij Večeslavci,
Sv. Jurij, Rogašovci in Nuskova. Nekoliko redkeje so poseljeni slemenski deli občine in
najmanj obmejno območje ob potoku Kučnica, ter območje Sotinškega in Serdiškega brega.
Tu živi pod 50 preb./km2.
Območje ob Ledavi je še danes najgosteje poseljen del Goričkega in je primerljivo z gostoto
poselitve ravninskega dela Prekmurja.
Preglednica 3: Gostota poselitve izbranih občin vzhodnega Goričkega leta 1991 in 2002.
Gostota prebivalstva
Leto popisa
(preb./ km2)
1991
Hodoš
25
Kobilje
33
Šalovci
37
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

2002
20
30
30

Ob primerjavi gostote poselitve občine Rogašovci in izbranih občin vzhodnega dela
Goričkega ugotovimo bistveno razliko. Občine vzhodnega Goričkega so znatno redkeje
poseljene. Gostota poselitve je v teh občinah ob popisu leta 2002 znašala od 20 do 30
prebivalcev na km2, kar predstavlja slabo tretjino vrednosti gostote poselitve občine Rogašovci
istega leta (85 preb./km2). Razlika v gostoti poselitve je lahko posledica ugodne lege občine
Rogašovci ob slovensko-avstrijski meji, kot tudi lege ob rodovitni dolini Ledave.
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4.1.3. NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA
Naravno (biološko) gibanje prebivalstva opredeljujemo s tremi osnovnimi kazalci: rodnostjo,
umrljivostjo in naravnim prirastkom.
Preglednica 4: Naravno gibanje prebivalstva v občini Rogašovci v obdobju 1995−
−2002.
Živorojeni
Leto
skupaj
moški
ženske
32
16
16
1995
29
15
14
1996
29
13
16
2001
30
16
14
2004
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Umrli
skupaj
50
49
37
47

moški
31
21
17
28

ženski
19
28
20
19

Naravni prirastek
skupaj
moški
-18
-15
-20
-6
-8
-4
-17
-12

ženske
-3
-14
-4
-5

Število živorojenih otrok v občini se zadnje desetletje giblje okrog 30. Število umrlih presega
vrednost živorojenih, in sicer se giblje med 40 in 50. Posledica tega je negativen naravni
prirastek. V zadnjem desetletju je bil naravni prirastek najugodnejši leta 2001. Njegova
vrednost je takrat znašala – 8, medtem, ko je v ostalih navedenih letih znašal zmeraj
okrog − 18. V občini poteka proces izumiranja prebivalstva.

4.1.4. SPOLNA IN STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Struktura prebivalstva po spolu je odvisna od razmerja med dečki in deklicami ob rojstvu,
razlik v smrtnosti po spolu in starosti, razlik v selitvah po spolu in starosti ter nekaterih
zunanjih dejavnikov, npr. vojne (Malačič, 2000, str. 17).
Struktura prebivalstva občine Rogašovci po spolu je prikazana z odstotkom moških in žensk
od celega prebivalstva.
Preglednica 5: Prebivalstvo občine Rogašovci po spolu in starosti leta 1981 in 2002.
Starostne
skupine

Skupaj

Št. žensk

Št. moških

1981 2002 1981 %
2002 %
1981 %
2002 %
51,5 80
54,4 143
48,5 67
45,5
295
147
152
0-4
45,4 81
48,5 159
54,6 86
51,5
291
167
132
5-9
308
226
148
48,0 119
52,7 160
51,9 107
47,3
10-14
357
236
173
48,4 116
49,2 184
51,5 120
50,8
15-19
329
244
144
43,8 120
49,2 185
56,2 124
50,8
20-24
322
247
147
42,6 122
49,4 175
54,3 125
50,6
25-29
353
230
151
42,7 107
46,5 202
57,2 123
53,5
30-34
218
269
92
42,2 125
46,5 126
57,8 144
53,5
35-39
184
283
87
47,3 125
44,2 97
52,7 158
55,8
40-44
239
233
117
48,9 102
43,8 122
51,0 131
56,2
45-49
269
225
148
55,0 98
43,6 121
45,0 127
56,4
50-54
265
185
157
59,2 90
48,6 108
40,7 95
51,4
55-59
175
139
93
53,1 72
51,8 82
46,8 67
48,3
60-64
244
156
132
54,1 97
62,2 112
45,9 59
37,8
65-69
178
168
91
51,1 99
58,9 87
48,9 69
41,1
70-74
212
244
131
61,8 173
70,9 81
38,2 71
29,1
Nad 75
skupaj
4239 3399 2095 49,4 1726 50,8 2144 50,6 1673 49,2
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1981 in 2002.
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Ob popisu leta 1981 je bilo v občini Rogašovci razmerje med ženskami in moškimi 1:1, torej
49,4 % žensk in 50,6 % moških. Podobna slika razmerja med ženskami in moškimi je tudi leta
2002, le da je tokrat nekoliko več žensk, in sicer 50,8 % celotnega prebivalstva predstavljajo
ženske, 49,2 % pa moški.
Starostno strukturo prebivalstva prikažemo grafično najlepše s starostno piramido.
Graf 3: Starostna piramida prebivalstva občine Rogašovci leta 1981.
nad
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1981.
Graf 4: Starostna piramida prebivalstva občine Rogašovci leta 2002.
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Primerjava starostnih piramid za leti 1981 in 1996 nam nazorno kaže, da starostna piramida
postaja vse bolj izrazite žaraste oblike, kar priča o staranju prebivalstva. Že za leto 1981 je
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značilen star demografski režim. Očiten je upad prebivalstva v starostnih razredih do 35 let
leta 2002 glede na leto 1981. Leta 2002 je moč opaziti povečano porast števila prebivalstva v
starostnih skupini 35–39 let in starostni skupini 40–45 let, tako moških, kot žensk. Starostna
piramida za leto 2002 prikazuje tudi velik delež prebivalstva starega nad 70 let, in sicer
predvsem žensk.
Primarna udorina starostne piramide za leto 1981 je neposredna posledica 2. svetovne vojne,
sekundarna pa zmanjšane rodnosti v času vojne. Primarna udorina starostne piramide za leto
2002 je dejansko premik sekundarne udorine starostne piramide za leto 1981 v višje starostne
razrede. V starostni piramidi za leto 2002 torej ni opaziti več neposrednih posledic vojne, le
posredne, torej zmanjšane rodnosti v času trajanja vojne.
Starostno sestavo lahko izrazimo tudi s primerjavo deležev temeljnih starostnih skupin;
mladega (do 20 let), zrelega (20–60 let) in starega (več kot 60 let) prebivalstva.
Preglednica 6: Razmerje med temeljnimi starostnimi skupinami v občini Rogašovci v obdobju 1961−
−2002.
Starostna skupina

1961
1971
1981
1996
2002
Št.
%
Št.
%
Št.
%
Št.
%
Št.
%
1541 34,1
1251 29,5
939
26,6
380
22,7
4.1.4.1.
Do 1832 39,3
19 let
2151 46,2
2194 48,5
2179 51,4
1842 52,1
1027 61,4
20 – 59 let
675
14,5
786
17,4
809
19,1
754
21,3
266
15,9
Nad 60 let
4658 100
4521 100
4239 100
3535 100
1673 100
skupaj
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1961, 1971, 1981, 2002
in Statistični letopis 1997.
Graf 5: Razmerje med temeljnimi starostnimi skupinami v letih 1961−
−2002 v občini Rogašovci.
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1961, 1971, 1981, 2002
in Statistični letopis 1997.

Če se delež starega prebivalstva med celotnim prebivalstvom povečuje, govorimo o staranju
prebivalstva. Proces staranja prebivalstva lahko prikažemo z naraščanjem odstotka starega
prebivalstva, povečevanjem indeksa staranja ali rastjo srednje starosti prebivalstva. V
literaturi so mlada prebivalstva opredeljena z odstotkom starega prebivalstva (60 +) do 5 in z
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indeksom staranja do 15, zrela prebivalstva z odstotkom starih 5 do 7 in z indeksom staranja
15 do 25, stara prebivalstva pa z odstotkom starih nad 7 in z indeksom staranja nad 25
(Malačič, 2000, str. 23 ).
Glede na to klasifikacijo je očitno, da je prebivalstvo občine Rogašovci že ob popisu leta 1961
spadalo med stara prebivalstva, saj znaša delež starega prebivalstva 14,5 %, ta delež pa se
povišuje, kar potrjujejo sledeči popisi. Tudi delež zrelega prebivalstva narašča. Vzroki
staranja zaprtega prebivalstva so povezani z zniževanjem rodnosti in smrtnosti. Osnovni
vzrok je zniževanje rodnosti.
Za prikaz starostne sestave prebivalstva je primeren tudi že prej omenjeni indeks staranja.
Prikazuje razmerje med deležem starejšega in mlajšega prebivalstva, pri čemer ti dve starostni
skupini sestavljajo mladi do 14 let in stari nad 65 let.
Preglednica 7: Indeks staranja po naseljih občine Rogašovci leta 2002.
Naselje:
Indeks staranja:
Fikšinci
81,6
Kramarovci
z
Nuskova
176,5
Ocinje
z
Pertoča
89,3
Rogašovci
246,2
Ropoča
97,8
Serdica
86,4
Sotina
81,9
Sv.Jurij
97,3
Večeslavci
114,0
Skupaj
105,2
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Indeks staranja, v vseh naseljih občine, bistveno presega vrednost 25, torej še ena potrditev,
da gre v primeru občine Rogašovci za zelo ostarelo prebivalstvo. Najbolj ostarelo
prebivalstvo, glede na popis leta 2002 imajo naslednja naselja: Rogašovci (246), Nuskova
(176) in Ocinje (67).
Za primerjavo navajam tudi indeks staranja leta 2002 izbranih občin ob slovensko-madžarski
meji.
Preglednica 8: Indeks staranja izbranih občin vzhodnega Goričkega leta 2002.
Občina:
Indeks staranja:
Hodoš
145,1
Kobilje
112,9
Šalovci
176,7
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Iz tabele 7 in 8 lahko ugotovimo, da imajo izbrane občine vzhodnega Goričkega precej višjo
vrednost indeksa staranja ob popisu prebivalstva leta 2002. V teh občinah je razmerje med
starim in mladim prebivalstvom še bolj neugodno kot v občini Rogašovci.
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Visok delež ostarelega prebivalstva v Prekmurju je posledica dolgotrajnega zaostajanja
družbeno-gospodarskega razvoja regije za ostalimi območji Slovenije. Drug vzrok je
dolgotrajno tradicionalno izseljevanjem Prekmurcev po svetu. Izseljevanje je ustvarilo
nesorazmerje v sestavi prebivalstva glede na spol in predvsem glede na starost. Večji delež
žensk je tako posledica daljše življenjske dobe žensk in večjega števila moških med izseljenci
in zdomci. Prav tako se je izseljevalo zrelo prebivalstvo oz. mlado, torej potencialni
ustvarjalci družin. Vse to je nadalje vplivalo na padanje rodnosti in z njo povezan proces
staranja prebivalstva.

4.1.5. NARODNOSTNA IN VERSKA SESTAVA
Občina Rogašovci je v etničnem pogledu sorazmerno homogena. Ob popisu leta 2002 se je
za Slovence opredelilo 3215 živečih v občini od skupaj 3399 občanov, to je torej kar 94,6 %.
Posebna etična skupina v občini so Romi. Ob zadnjem popisu se je za Rome opredelilo 51
prebivalcev, kar je znatno manj kot jih je dejansko. V občini je šest romskih naselij, in sicer v
vaseh Pertoča, Ropoča, Sotina, Ocinje in Nuskova.
Preglednica 9: Prebivalstvo po maternem jeziku leta 2002 v občini Rogašovci.
skupaj
slovenski

madžarski

Materni jezik
hrvaški
nemški

romski

srbski

3399

srbskohrvaški
3

3139
4
163
9
12
9
(92,35%)
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

neznano
61

Jezikovna sestava prebivalstva naj bi bila podobna narodnostni sestavi, vendar so vidne očitne
razlike. Kot Rome se je ob zadnjem popisu opredelilo 51 prebivalcev, kot materni jezik pa je
romščino navedlo kar 163 prebivalcev, kar potrjuje dejstvo, da je v občini kar precej več
Romov, kot pa se jih opredeljuje za Rome. Po podatkih dobljenih na Občini Rogašovci
predstavlja romsko prebivalstvo 11 % celotnega prebivalstva občine Rogašovci. V občini
Rogašovci živi torej okrog 380 Romov.
Goričko je pokrajina, kjer v sožitju živijo predstavniki dveh religij; katoličani in protestanti.
Verska sestava ima velik vpliv na življenje ljudi. Za katoliške družine je značilno večje število
otrok, medtem, ko so za evangeličane značilne manj številčne družine. Posledice tega se
kažejo v drobljenju kmečkih posesti. Ker je bilo v katoliških družinah več otrok je bilo
drobljenje kmečke posesti večje.
Preglednica 10: Prebivalstvo po veroizpovedi leta 2002 v občini Rogašovci.
skupaj

katoliška

3146

2687

veroizpoved
evangeličanska
pravoslavna
in
druge
protestantske
459
Z

islamska

druge
veroizpovedi

-

Z

Je vernik, ne
pripada
nobeni
veroizpovedi
13

Ni
Ni želel neznano
vernik, odgovoriti
ateist
31

69

132

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

V občini Rogašovci je največ pripadnikov katoliške oz. rimokatoliške veroizpovedi. 85 %
vseh verujočih pripada tej veroizpovedi. Ta vera je na tem območju tudi najstarejša.
Delež protestantov je 14,6 %. Evangeličanov je največ v osrednjem in vzhodnem Goričkem.
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V Nuskovi deluje tudi binkoštna cerkev.
Graf 6: Religiozna sestava občine Rogašovci leta 2002.

katoliška
evangeličanska in druge
protestantske
je vernik, ne pripada
nobeni veroizpovedi
ateist
ni želel odgovarjati
neznano

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

4.1.6. IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA
Preglednica 11: Izobrazbena sestava prebivalstva občine Rogašovci ob popisu leta 2002.
izobrazba
Nepopolna Osnovna Srednja
višja visoka
Brez
izobrazbe osnovna
2859
Skupaj Nižja in Strokovna 44
Dodiplomska podiplomska
56
373
1254
srednja in splošna
84%
poklicna
2%
13%
44%
1,5%
1090
728
362
39
3
38%
25%
12%
1,4%
0,1%
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Skupaj

Ob popisu leta 2002 je bilo 2 % več starih prebivalcev kot 15 let brez vsakršne izobrazbe.
Osnovno šolo je imelo zaključeno 44 % občanov, srednjo izobrazbo pa ima 38 % odraslih.
Višjo izobrazbo ima 1,5 % prebivalcev občine, visoko pa 1,4 %.
Ob zadnjem popisu prebivalstva je tako imelo v občini Rogašovci več kot dokončano osnovno
šolo 41 % prebivalcev starejših od 15 let.
Izobrazbena struktura občine Rogašovci je pod slovenskim povprečjem. Ob popisu
prebivalstva 2002 je imelo kar 54 % vseh starejših od 15 let v Sloveniji zaključeno srednjo
šolo, v obravnavani občini je ta delež pod slovenskim povprečjem. Prav tako je delež
prebivalcev z višjo in visoko izobrazbo pod slovenskim povprečjem (višja: 5 %, visoka: 7,9
%).
O zelo nizki izobrazbeni strukturi prebivalstva leta 2002 priča naslednji podatek; v občini
Rogašovci je imelo le 41 % prebivalcev, starejših od 15 let, več kot le dokončano osnovno
šolo, za slovensko povprečje je ta delež bistveno višji in znaša 67 %.
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Graf 7: Izobrazbena struktura prebivalcev občine Rogašovci leta 1981.
nepopolna
osnovna
osnovna
srednja
višja
visoka

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1981.
Graf 8: Izobrazbena struktura prebivalcev občine Rogašovci leta 1991.

nepopolna osnovna
osnovna
srednja
višja
visoka

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1991.
Graf 9: Izobrazbena struktura prebivalcev občine Rogašovci leta 2002.

nepopolna osnovna
osnovna
srednja
višja
visoka

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Primerjava podatkov izobrazbene strukture prebivalstva zadnjih treh popisov prebivalstva
nam kaže, da v občini Rogašovci narašča delež prebivalcev s končano srednjo šolo ter delež
prebivalcev z višje in visoko izobrazbo.
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4.1.7. ZAPOSLITVENA SESTAVA PREBIVALSTVA
Na podlagi zaposlitvene sestave prebivalstva in njenih sprememb se določa stopnja razvitosti
območja. Na prvih grafih so prikazani deleži zaposlenih po ustaljeni statistični členitvi na štiri
glavne skupine dejavnosti (primarne, sekundarne, terciarne in kvartarne) (Geografski atlas
Slovenije, 1998, str. 266).
Panoge terciarnega in kvartarnega sektorja zaposlovanja označujemo s skupnim imenom
storitve.
V občini Rogašovci je bilo leta 2002 48,6 % aktivnega prebivalstva, od tega jih je 27,6 %
(456) brezposelnih. Kar se tiče deleža aktivnega prebivalstva je občina v slovenskem
povprečju, za Slovenijo znaša ta delež 48,3 %. Glede deleža brezposelnosti pa občina krepko
presega slovensko povprečje, ki za leto 2002 znaša 6,7 %. K zelo visokemu deležu
brezposelnosti močno prispeva svoj delež romsko prebivalstvo.
Graf 10: Spreminjanje deležev zaposlenih po sektorjih dejavnosti med letom 1961 in 2002 v občini
Rogašovci.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9,5
3,3

16,2
16,2

41
storitve
sekundarni sektor

87,2

34,5
67,6

primarni sektor

24,5
1961

1991

2002

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1961, 1991, 2002.

Če analiziramo spreminjanje deležev zaposlenih po sektorjih dejavnosti med letom 1961 in
2002 lahko ugotovimo, da se je v štirideset letnem obdobju močno spremenila dejavnostna
struktura občine Rogašovci. Delež zaposlenih v primarnem sektorju se je znižal od 87,2 %
leta 1961 na 24,5 % leta 2002. Kljub znatnemu znižanju pa je delež zaposlenih v primarnem
sektorju daleč nad slovenskim povprečjem leta 2002, ki znaša 4,2 %. V primeru Rogašovci
gre torej še za zelo agrarno pokrajino.
Sekundarni in storitveni sektor sta skozi štirideset letno obdobje pridobivala na račun
primarnega sektorja. Leta 1961 je delež zaposlenih v sekundarnem sektorju znašal 3,3 %, leta
2002 pa že 34,5 %. Slovensko povprečje zaposlenih v sekundarnem sektorju leta 2002 znaša
40 %. Storitveni sektor je leta 1961 predstavljal 9,5 % dejavnostne strukture prebivalstva,
danes pa predstavlja 41 %, dar je prav tako pod slovenskim povprečjem (55,8 %).
Zaradi ugodnih naravnih pogojev za kmetijstvo in majhnih možnosti za zaposlitev v drugih
dejavnostih, je proces deagrarizacije potekal sorazmerno počasi. Zaradi izgradnje
industrijskega obrata v 70-ih letih v Sv. Juriju se je povečal delež zaposlenih v sekundarnem
sektorju.
Od negospodarskih dejavnosti zavzema najpomembnejše mesto osnovna šola Sv. Jurij s svojo
podružnico na Pertoči in z enoto vrtca v Rogašovcih. Storitvene dejavnosti so vezane na
obcestne dele naselij Rogašovci, Sv. Jurij, Sotina, Serdica, Večeslavci.
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4.1.8. KMEČKO PREBIVALSTVO
Graf 11: Spreminjanje deleže kmečkega prebivalstva v občini Rogašovci od leta 1953 do 2002.
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1953, 1961, 1971, 1981,
1991, 2002.

Delež kmečkega prebivalstva je začel strmo padati po 70-ih letih. Pred popisom leta 1971 je
kmečko prebivalstvo predstavljalo nad 80 % vsega aktivnega življa občine. V 80-ih letih se je
ta delež znižal na 50 %, v 90-ih letih na 40 %, danes pa se giblje okrog 10 %, natančneje, ob
popisu prebivalstva leta 2002 je kmečko prebivalstvo predstavljalo 11,7 % vsega aktivnega
prebivalstva. Delež kmečkega prebivalstva v občini Rogašovci je tako precej višji kot je
slovensko povprečje tega leta, ki znaša 2,5 %. Občina Rogašovci spada med občine v
Sloveniji z najvišjim deležem kmečkega prebivalstva.
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4.1.9. MIGRACIJSKE ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA
4.1.9.1.

DNEVNA MIGRACIJA

Ena najpomembnejših značilnosti goričkega prebivalstva je dnevna, tedenska ali sezonska
migracija v druge kraje v domači regiji ali čez mejo, predvsem v Avstrijo. Naselja v občini ne
nudijo večjih možnosti zaposlitve. Posledica tega je večje število dnevnih migrantov, torej
tistih, ki se dnevno vozijo na delo v drugo naselje. Veliko jih prav tako dnevno ali tedensko
migrira na stalno ali občasno delo v sosednjo Avstrijo.
Preglednica 12: Dnevna migracija po naseljih občine Rogašovci leta 2002.
Naselje

Delovno
aktivno
preb.,
skupaj

Delovno
Del.akt.
% del.akt. %
vseh Učenci,
aktivno
preb.,
preb.,
delovno
dijaki,
preb.,
dnevni
dnevni
aktivnih,
študentje
zaposlene
migranti
migranti
zaposlenih v
osebe
v
Slo.
Sloveniji
Fikšinci
66
51
34
66,7
77,3
8
Kramarovci
19
11
8
72,7
58
17
Nuskova
123
92
46
50
74,8
49
Ocinje
19
13
7
53,8
68,4
7
Pertoča
150
116
80
69
77,3
94
Rogašovci
118
101
72
71,3
85,6
50
Ropoča
68
64
41
64
94,1
47
Serdica
162
127
65
51,2
78,4
96
Sotina
116
75
43
57,3
64,7
69
Sveti Jurij
195
159
102
64,2
81,5
105
Večeslavci
160
146
87
60
91,2
63
skupaj
1196
955
585
61%
80%
605
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Učenci,
dijaki,
študentje,
dnevni
migranti
4
15
34
7
53
39
42
62
59
43
55
413

Vsega skupaj je v Sloveniji zaposlenih 80 % vseh delovno aktivnih prebivalcev. Od vseh
zaposlenih v Sloveniji jih dnevno na delo migrira 61 %. V to skupino dnevnih migrantov niso
všteti zaposleni izven naše države. Zaposleni v tujini predstavljajo 20 % vseh delovno
aktivnih. Največji delež zaposlenih v tujini so ob popisu leta 2002 imela naslednja naselja:
Kramarovci (42 %), Sotina (35,3 %) in Ocinje (31,6 %)., najmanjši delež pa Ropoča (5,9 %)
in Večeslavci (8,8 %).
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Preglednica 13: Občina dela zaposlenih v Sloveniji leta 2002.
Občina dela
Št. zaposlenih
Beltinci
Z
Cankova
33
Celje
4
Črenšovci
Z
Gornja Radgona
16
Gornji Petrovci
Z
Grad
10
Hodoš
Z
Koper
Z
Kuzma
7
Lenart
Z
Lendava
Z
Ljubljana
3
Ljutomer
Z
Logatec
Z
Maribor
10
Mengeš
Z
Moravske Toplice
6
Murska Sobota
357
Naklo
Z
Piran
Z
Ptuj
Z
Puconci
7
Radenci
Z
Radovljica
Z
Rogašovci
100
Šalovci
Z
Tišina
10
Turnišče
Z
Velenje
Z
30 občin
585
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Največ delovno aktivnih dnevnih migrantov občine Rogašovci je ob zadnjem popisu
prebivalstva migriralo na delo v občino Murska Sobota (60 % vseh dnevnih migrantov
zaposlenih v Sloveniji). 17 % jih migrira znotraj matične občine Rogašovci, 5,6 % pa v
sosednjo občino Cankova. Iz podatkov v tabeli je razvidno, da se občani občine Rogašovci
dnevno vozijo na delo v precej oddaljene občine kot so Ljubljana, Logatec …
Podatkov o dnevnih migrantih na delo v tujini ni na voljo.
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4.1.9.2.

PRISELITVE IN ODSELITVE

Od skupno 3399 prebivalcev živečih v občini Rogašovci, ob popisu prebivalstva leta 2002, jih
76 % živi na območju občine že od rojstva, ostali pa so se tja priselili (24 %).
Preglednica 14: Prebivalstvo, ki od rojstva živi v občini Rogašovci in priseljeni, leto 2002.
Priseljeni
Od
rojstva Skupaj
Iz
drugega Iz
druge Iz
druge Iz tujine
Rogašovci
živijo
v
naselja
iste občine
iste statistične
naselju
občine
statistične
regije
prebivališča
regije
1963
1436
625
625
111
75
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Na območje občine Rogašovci se je največ ljudi priselilo po koncu druge svetovne vojne.
Takrat so po izselitvi Nemcev iz Ocinj, Kramarovec in Fikšinec v te kraje načrtno naseljevali
družine iz agrarno prenaseljenih delov Slovenije, zlasti s Koroške in Bele Krajine. V
osemdesetih letih sledi drugi višek priseljevanja, ki je povezan z nastankom tovarne v Sv.
Juriju in z gradnjo dveh novih stanovanjskih blokov, namenjenih šolskim delavcem in policiji.
Preglednica 15: Selitveno gibanje prebivalstva občine Rogašovci leta 2002.
Občina Rogašovci
Priseljeni

Odseljeni

Skupaj
Iz drugih občin Slovenije
Iz tujine
Skupaj
V druge občine Slovenije
V tujino

Selitveni prirast

8
8
13
11
2
-5

VIR: Statistični urad Republike Slovenije, Statistični letopis 2003.

Leta 2002 se je na območje občine Rogašovci priselilo 8 ljudi, odselilo pa 13. Omenjeno leto
je torej za občino značilen negativen selitveni prirast.

4.1.9.3.

SEZONSKO ZAPOSLOVANJE

Konec 19. in v začetku 20. stoletja je bilo Prekmurje gosto naseljena agrarna pokrajina. Zaradi
agrarne prenaseljenosti domača zemlja ni mogla preživljati vsega svojega prebivalstva, zato
se je pojavilo izseljevanje.
Prvi znaki sezonstva se pojavljajo že po letu 1848. Prebivalci Goričkega so se odpravljali k
večjim madžarskim kmetom mlatit žito. To obliko zaposlovanja so imenovali »mertuk«.
Po letu 1880 se na Goričkem že izraziteje pojavlja prenaseljenost. Kmetijska zemlja je bila z
madžarskim dednim pravom razdeljena na nešteto drobnih delcev. Po tem pravu so imeli vsi
otroci v družini enako pravico do zemlje. Če je bilo teh delcev dovolj je bilo življenje znosno,
če jih je bilo premalo, je bil lastnik prisiljen oditi na delo v tujino. Slabe ekonomske razmere
niso dovoljevale, da bi en dedič izplačal ostale. Zemlja je bila tu slabše kvalitete kot na
ravnini in bolj poraščena z gozdovi in travniki. Agrarna gostota je znašala v nekaterih vaseh
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čez 200 kmečkih prebivalcev na hektar obdelovalne površine (Nuskova 226, Sotina 202 preb./
ha obdelovalne površine).
Zaradi prenaseljenosti in odročnosti pokrajine si je bilo prebivalstvo prisiljeno iskati dodatne
vire zaslužka. Odhajali so v Avstrijo na razna gradbena in kmečka dela. Ženska delovna sila
se je lahko zaposlovala le na žetvi. Delo v Avstriji so imenovali »paraba«.
Po letu 1880 se pojavi nova oblika zaposlitve, t.i. »repa«. To je delo s sladkorno peso na
madžarskih veleposestih, kjer so lahko delale tudi ženske in otroci od 12. leta starosti dalje.
Na Goričkem je kar tretjina prebivalstva odhajala na »repo«, zato se je začela domača zemlja
zanemarjati.
Med prvo svetovno vojno se je število sezonskih delavcev zmanjšalo. Moško delovno moč, ki
jo je odtegnila vojna, so zamenjale ženske.
Goričko prebivalstvo se je zaposlovalo v treh smereh: v Avstriji, na Madžarskem in v
Sloveniji na kmečkih posestvih.
Prvi začetki začasnega in trajnega izseljevanja v Ameriko se pojavijo po letu 1890. Največ
prebivalcev je v Ameriko odšlo iz Sv. Jurija, Sotine in Večeslavec. Delavci iz teh krajev so se
v Avstriji seznanili z možnostjo ugodne zaposlitve v Ameriki. Višek izseljevanja v Ameriko
je bil dosežen med leti 1906 in 1914. Iz nekaterih vasi zahodnega Goričkega se je izselilo
5−20 % prebivalcev. Na delo so odhajali le mladi ljudje. Nekateri so se po nekaj letih vrnili, z
zaslužkom so si opomogli pri domačiji in posestvu, drugi pa so se v Ameriki za stalno
naselili.
Po letu 1925 je odtok sezonskih delavcev začasno prenehal, toda prenaseljenost Goričkega se
je le še stopnjevala. Leta 1920 je bila v Murski Soboti ustanovljena posredovalnica za delo, ki
je omogočala nove smeri zaposlovanja. Začelo se je zaposlovanje v Nemčiji in Franciji, in
sicer v poljedelstvu, saj domačini v industriji niso pustili prostih mest.
Z začetkom gospodarske krize, leta 1932, je nastopil ponoven zastoj. Po letu 1937 se je
stopnjevalo zaposlovanje v Francijo in Nemčijo. Številni pa so našli zaslužek tudi v agrarnih
predelih Vojvodine in Slavonije, kjer so delali na posestvih.
Na zahodnem Goričkem je precej sezonskih delavcev odtegnilo tihotapstvo, ki je bilo v
tridesetih letih na višku. Delež sezonskega delavstva je bil zato manjši.
Sezonci so se na Zahodu seznanili z novimi oblikami poljedelstva, živinoreje in poljedelskimi
stroji. Vse to je nanje ugodno vplivalo. Zaslužka niso iskali le tisti, ki so ga bili potrebni,
ampak tudi ostali.
Do leta 1945 so se prebivalci Goričkega izseljevali v treh smereh: pred 1. svetovno vojno
največ v ZDA, pozneje v Francijo in Nemčijo. Leta 1945 se je odtok v inozemstvo popolnoma
ustavil. Lav za zaslužkom, ki je trajal vse do 2. svetovne vojne, se je spremenil v lov za
delovno silo. Delavstvo se je začelo usmerjati v neagrarne panoge. Ker se je v tem času začela
razvijati tudi Murska Sobota, ki je nudila nove možnosti zaposlitve, je odstotek sezonskega
delavstva padel.
Na zahodnem Goričkem je stanje po vojni enako predvojnemu. Ob zahodni meji se je število
sezonskih delavcev nekoliko povečalo, ker je po osvoboditvi tam odpadlo tihotapstvo. (Olas,
1959)
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4.1.9.4.

ZDOMSTVO

Zdomci so ljudje, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, vendar zaradi dela ali študija
začasno bivajo v drugih državah; čez nekaj časa se imajo namen vrniti v domovino. Med
zdomce prištevamo še družinske člane, ki so s temi ljudmi začasno v tujini. Zanje se uporablja
tudi opisni izraz »delavci na začasnem delu v tujini in njihovi družinski člani«. Praviloma so
slovenski državljani in imajo v Sloveniji nekatere družinske člane ali vsaj sorodnike.
Družinski člani zdomcev niso nujno slovenski državljani. Posebna oblika zdomstva je
sezonsko zaposlovanje (Geografski atlas, 1998, str. 170).
Povpraševanje po delovni sili se je v razvitih evropskih državah zelo povečalo v petdesetih
letih, ko se je tam začela nagla gospodarska rast. Zdomce je v tujino vodila želja po boljšem
zaslužku ali zaposlitvi nasploh.
Zdomstvo je pojav značilen za zadnjih pet desetletij. Na Goričkem oz. v celotnem Prekmurju
se je zdomstvo izraziteje pojavilo v začetku sedemdesetih let. Goričko je po deležu zdomcev
med slovenskimi pokrajinami povsem na vrhu (nad 5 %).
Preglednica 16: Zdomstvo med leti 1971 in 2002 po naseljih občine Rogašovci.
ZDOMCI
1971

ZDOMCI
1991

Zaposleni Družinski
zdomci
člani
1991
zdomcev
1991
Naselje
Št.
%
Št.
%
Št.
Št.
Fikšinci
30
12,2
29
14,5
17
12
Kramarov
10
9,7
8
15,1
8
0
Nuskov
37
8,8
44
12,2
40
4
Ocinje
20
13,5
31
31,0
27
4
Pertoča
46
7,8
54
10,2
44
10
Rogašovci
39
10,0
56
15,6
37
19
Ropoča
33
9,8
10
3,8
9
1
Serdic
85
13,4
93
15,4
78
15
Sotina
64
12,4
97
20,3
75
22
Sv.Jurij
80
14,1
70
11,2
58
12
Večeslavci
100
16,8
48
10,4
39
9
Skupaj
544
12,0
540
13,5
432
108
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1971 in 1991.

Zdomci so ob popisu leta 1991 predstavljali 13,5 % vsega prebivalstva občine, kar ni
zanemarljiv delež. Največ jih je bilo iz obmejnih naselij. V Ocinjah je znašal delež zdomcev
31 %, v Sotini pa 20 %.
Večina zdomcev je zaposlenih v tujini (80 %), slaba četrtina zdomcev (20%) so družinski
člani zaposlenih.
Zdomci z Goričkega delajo največ v Avstriji, v Nemčiji, nekaj jih je tudi v Švici. Večina
zdomcev ima status nekvalificiranih delavcev. Zaposleni so pretežno kot industrijski delavci,
manjši delež jih dela v trgovini in storitvenih dejavnostih.
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Graf 12: Primerjava števila zdomcev med leti 1971 in 1991 po naseljih občine Rogašovci.
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1971 in 1991.

Iz grafa lahko ugotovimo, da se je v času med popisoma leta 1971 in 1991 število zdomcev
znižalo v naseljih Ropoča, Sv. Jurij, Večeslavci in Kramarovci. Število zdomcev pa se je
zvišalo v Nuskovi, Ocinjah, Pertoči, Rogašovcih, Serdici in Sotini. V splošnem vlada trend
naraščanja števila zdomcev.
Zdomstvo je imelo velik vpliv na zunanji videz naselij in opazne učinke v pokrajini. V
povprečju je bil vsaj en član gospodinjstva vsaj nekaj let v tujini. Ko so si finančno opomogli
so se vrnili domov. Svojcem so pošiljali denar, gradili in obnavljali hiše, gospodarska
poslopja ter bili naložbeno aktivni.
Posledica so številne posodobljene kmetije in velikopotezna gradnja velikih enodružinskih
hiš, ki ponekod še samevajo in čakajo na vrnitev lastnikov.
Ljudje so si v tujini pridobili tudi dragocene izkušnje in znanje, to pa jim je poleg kapitala
omogočalo vzpostavitev obrtne dejavnosti. Značilen primer je tekstilna obrt Kisilak v Serdici.
Lastnik se je po petnajstih letih vrnil domov ter s pridobljenim znanjem razširil in posodobil
šiviljstvo. Pred nedavnim je odprl tudi lepotilni studio, za katerega je dobil navdih v tujini.
S povratniki so prišle tudi številne inovacije, predvsem razne novosti v kmetijstvu.
Po drugi strani pa je zdomstvo pospešilo proces opuščanja obdelovalnih površin in širjenja
gozdnih površin, s tem pa spodbudilo proces razpadanja tradicionalne kulturne krajine
(Bežan, 1999, str.65).
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4.2. POSELITEV
S pojmom poselitev označujemo razmestitev naselij, tako v funkcijskem, kot v oblikovnem
smislu. Naselja v pokrajini niso razmeščena brez reda ali po naključju. Podlaga temu je
njihova gospodarska usmerjenost in obseg funkcij, ki jih opravljajo za prebivalce naselja in
bližnje okolice.
Razmestitev naselij v pokrajini in poselitveni vzorec, ki ob tem nastaja, določajo prav tako
naravne razmere in družbeno ekonomski elementi. (Ravbar, 1995)

4.2.1. ZGODOVINA POSELITVE
Ozemlje občine je bilo poseljeno že v mlajši kameni dobi, o čemer pričajo arheološke najdbe.
Iz obdobja žarnih grobišč izvira bronasta ovratnica iz Pertoče, v Večeslavcih pa je bila
najdena kamnita sekira.
V okviru Rimske države je bilo goričko ozemlje vključeno v Pribinovo in kasneje v Kocljevo
upravno skupnost.
V 9. stoletju se je po prihodu madžarskih plemen v Panonsko nižino za celotno Prekmurje
začelo skoraj tisočletno obdobje življenja v okviru madžarske države. Leta 1071 je bilo
ozemlje vključeno v salzburško cerkveno upravo, fevdalno pravno pa je bil ta zahodni
obrambni mejni pas leta 1094 priključen Železni županiji. Po cerkvenih sporih so bile leta
1176 vse goričke župnije priključene Gyorski škofiji. Po ustanovitvi nove škofije v
Sombotelu, leta 1777, je vso Goričko prišlo pod njeno cerkveno upravo. (Razvojna naloga,
1997)
Od konca 12. stoletja dalje se je nemško-madžarska državna meja ustalila ob Kučnici.
Območje današnje občine Rogašovci med Kučnico in Ledavo je pripadalo Hendrikovim
sedmim vasem (slika 1). Nekoliko jasnejšo sliko o obravnavani občini dobimo iz leta 1366.
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Slika 1: Hendrikovih sedem vasi med Ledavo in Kučnico leta 1208.

Vir: Zelko, 1996, str. 17.

Zemljiški kompleks v prostoru med Skakovci-Ocinje ter med Kučnico in Ledavo in še ožji
pas ob vzhodnem bregu Ledave predstavlja v 14. stoletju posebno območje imenovano
Obledavski okoliš (slika 2). V ta okoliš so spadala tudi naselja, ki danes niso v občini
Rogašovci.
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Slika 2: Obledavski okoliš leta 1366.

Vir: Zelko, 1996, str. 18.

O tem kaj je združevalo omenjene kraje, ni nič znanega. Kraji, omenjeni leta 1366 v
Obledavskem okolišu so po podatkih vizitacijskih zapisnikov leta 1627 in 1698, z
malenkostno razliko, tvorili pražupnijo Sv. Jurij.
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Slika 3: Obseg pražupnije Sv. Jurij v Prekmurju po podatkih iz leta 1627 in 1698.

Vir: Zelko, 1996, str. 20.

Vse naselbine so bile ob potoku Ledava. Ob Kučnici, takrat imenovani Olsinch (Olšnica,
Jelšnica) je bilo v 13. stoletju območje mejne pustote, madžarskega mejno-obrambnega pasu,
ki je bilo kolonizirano šele malo pred letom 1366. (Zelko, 1996)
Pod vplivom ogrskih fevdalcev se je v začetku 16. stoletja začel širiti protestantizem. V
Rogaševcih je bil od 1612 do 1618 sedež kalvinskega senioriata za Goričko in Ravensko.
Druga polovica 17. in prva polovica 18. stoletja, ko so vplivi protireformacije segali tudi na
levi breg Mure, je bil versko in družbeno zelo nemiren čas. Okrog leta 1670 so se
protestantske župnije obdržale le še na Goričkem. Toda tudi njihove cerkve v Sv. Juriju in na
Pertoči so leta 1672 prešle v katoliške roke.
Na življenje v goričkih vaseh so prav tako vplivali turški vpadi. Šele po odvrnitvi turške
nevarnosti se je življenje na Goričkem umirilo in nastopil je ugoden čas za gospodarski in
kulturni razvoj.
Pomembno zgodovinsko prelomnico pomeni madžarska revolucija leta 1848 in uvedba
dualizma oziroma oblikovanje Avstro-Ogrske. Od takrat pa vse do leta 1919 je bilo Prekmurje
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podrejeno Ogrski. Gospodarskim pritiskom je sledila madžarizacija nemadžarskih
narodnostnih skupnosti.
Pomembna prelomnica za celotno Prekmurje je konec 1. svetovne vojne in nato leto 1919.
Maja 1919 so se Prekmurci uprli madžarski nadoblasti z razglasitvijo Murske Republike, nato
pa je jugoslovanska vojska avgusta istega leta zasedla celotno Prekmurje. Vrhovni svet
peterice je v Trianonu Prekmurje dodelil Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Goričko je
bilo tako s tem vključeno v nove družbeno-politične tokove. Nekatere dotedanje občine ali
notariati so ostale še naprej občine; npr. Pertoča.
Druga svetovna vojna je tako Goričko kot Prekmurje za štiri leta vrnila v politično upravni
okvir madžarske države. Nemški okupator je 6. aprila leta 1941, prvi dan napada na
Jugoslavijo, zasedel Prekmurje. Dne, 16. aprila je Prekmurje prepustil Madžarom, razen
Fikšinec, Kramarovec in Ocinja, torej vasi, kjer je prevladovalo nemško prebivalstvo.
Madžari so uvedli upravno razdelitev, ki je veljala vse do razpada Avstro-Ogrske, odpustili so
slovenske učitelje, ukinili slovenske časnike in tako hoteli uničiti vse sledi slovenske kulture.
Konec 2. svetovne vojne je prinesel skupaj z novo družbeno ureditvijo še večje spremembe.
Leta 1952 so bile v upravnem pogledu ustanovljene občine, med njimi tudi Rogašovci. Le te
so bile kasneje ukinjene in leta 1963 je nastala velika občina t.i. Murska Sobota. (Razvojna
naloga, 1997)

4.2.2. IMENA KRAJEV IN NJIHOV IZVOR
Leta 1208 je bilo v območje Hendrikovih sedmih vasi vključenih 5 današnjih naselij občine
Rogašovci: Wechenhof (Ocinje), Nosekova (Nuskova), Strahonja vas (Rogašovci), Jurijevega
Mikloša vas in Radovanova ali Rupreča vas (Ropoča). Poleg teh vasi sta v območje
Hendrikovih sedmih vasi spadali še naselji Zomorofalua (Krašči) in Konradova vas (Gornji
Črnci), ki danes pripadata občini Cankova. (Zelko, 1997)
Imena krajev iz leta 1366 in 1698 ter danes uveljavljena imena prikazuje tabela. Ob
primerjavi krajevnih imen iz leta 1366 in 1698 opazimo delno spremembo. Leta 1698
nastopajo imena Pertoča, Sv. Jurij, Rogašovci in Sotina, o katerih leta 1366 še ni bilo slišati.
(Zelko, 1997)
Preglednica 17: Imena naselij v občini Rogašovci leta 1366, 1698 in 1990.
Leto 1366
Fulyifalua
Kramarfalua
Wechenhof
*Gyurgfiamylowsfalua
Radowanfalua/Rupretfalua
*Ztrahonafalua
Pezkfolua (del vasi so Peskovci)
*Zuceska , Bidoniafalua
*Arnoldfiamiklosfolua
Nozykfalua
Wechezloufolua
Vir: Zelko, 1997.

Leto 1698
Fukszlincz
Sinisdorff
Guiczenhoff
Pertocsa
Ropotcsa
Rogasocz/Rogasovcz
Szerdicza
Szotina
Szent Georgy
Noszkova
Veczezlovecz/Vecseszlavecz

(* – ni natančnega zapisa; gre za domneve)
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Današnje ime
Fikšinci
Kramarovci
Ocinje
Pertoča
Ropoča
Rogašovci
Serdica
Sotina
Sveti Jurij
Nuskova
Večeslavci

Novejša sprememba imenovanja krajev je iz leta 1990, ko so ime naselja Jurij spremenili v
Sveti Jurij. Ime naselja Rogašovci se pojavlja tudi kot krajevni zapis Rogaševci, nekoč pa
Rogačovci.

4.2.3. LEGA IN RAZPOREDITEV NASELIJ
Za naselja na Goričkem je značilno, da se vasi razprostirajo tako po hrbtih kot po pobočjih v
vseh legah.
Naselja v občini Rogašovci so raznolika po prostorski razmestitvi in po številu prebivalcev.
Lega naselij je prilagojena naravnim razmeram, predvsem reliefu, prsti, podnebnim in
hidrološkim dejavnikom. V gričevnatem svetu je lega naselij odvisna od oblikovanosti
površja. Posebej izstopajoč dejavnik je naklon in z njim povezana stabilnost zemljišč.
Naselja v dolini (Ledavski dol) se držijo prisojnega roba in ležijo nad poplavnim območjem
ali rodovitnim dolinskim dnom ter v tako imenovanem termalnem pasu, kjer so najnižje
temperature višje kot v dnu dolin, manj je meglenih ur, osončenost je zato večja (npr. Rdeči
breg).
Na lego naselij so vplivali še drugi dejavniki;
- vodne razmere (predvsem ogroženost zaradi poplav v Ledavskem dolu),
- bližina vodnih virov,
- mokrotnost zemljišč,
- globina podtalnice,
- bližina kmetijskih zemljišč.
Lega kmečkih naselij je tesno povezana z obsegom in kakovostjo kmetijskih zemljišč. Če so
bile na poselitvenem območju prsti različne kakovosti, so vasi nastale na slabše rodovitnih
zemljiščih, boljša zemljišča so bila rezervirana za poljedelstvo. Na podlagi tega razlikujemo
različne lege kmečkih naselij:
- na robu terase ( s tem se je izgubilo najmanj kakovostne prsti); za osrednje dele naselij
Večeslavci, Sv. Jurij in Rogašovci je značilno, da ležijo na robu terase ob Ledavi.
- sredi ravnine in na njenem robu; sem lahko uvrstimo ravninske dele naselij Ropoča,
Sotina in Serdica.
- na pobočju.
Za vsa naselja v občini je značilno, da je vsaj del naselja raztresen po pobočju. Najbolj
razloženi naselji sta Serdica in Sotina. Hkrati so v bližini domov zemljišča primerna za
kmetovanje.
Na podlagi razlik med naselji lahko oblike naselij razvrstimo v skupine. Po Meliku (1963) sta
za zahodno Goričko značilna dva tipa naselij; razložena in obcestna naselja.
Če upoštevamo velikost naselij in razmestitev objektov, lahko kmečka naselja v občini
Rogašovci razvrstimo v naslednje tipe:
- zaselki; npr. vas Večeslavci lahko razdelimo na zaselke: Balaževa graba, Borojca,
Bregoščarji, Gres, Jeruzalem, Ves, Vince … Podobno sestojijo z večih zaselkov
tudi ostale vasi, razen ocinj in Kramarovec.
- razložena naselja;
V občini Rogašovci so razložena naselja prevladujoča oblika poselitve. Najbolj tipični
razloženi naselji v občini sta Sotina in Serdica. Zaradi nizkih nadmorskih višin in
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blago zaobljenih pobočij so deli naselij razloženi celo po najvišjih slemenih na
Sotinskem in Rdečem bregu. Prav tako so izrazito slemensko naselje tudi Fikšinci.
Takih naselij je na Goričkem le nekaj. Gre za izstopajočo lego na slemenu. Naselje je
razpotegnjeno ob cesti Cankova – Kramarovci, ki je speljano po temenu slemena. Hiše
so na obeh straneh ceste.
-

strnjena naselja;
a) gručasta naselja; v občini Rogašovci lahko v ta tip naselij uvrstimo
Ocinje in Kramarovci.
b) obcestna naselja; izrazito obcestne vasi v občini ni. Za dele naselij
Večeslavci, Sv. Jurij, Rogašovci, Nuskova, Sotina in Serdica velja, da
so osrednji deli teh naselij ob cesti, so nekakšna kombinacija obcestnih
in razloženih vasi.Hiše so razvrščene na obeh straneh regionalne ceste.
Od nje so različno oddaljene.

Celotno poglavje (4.2.3.) je v grobem povzeto po diplomskem delu Mojce Bežan, Geografske
značilnosti občine Rogašovci, 1999 str. 70−73.

4.2.4. VELIKOST NASELIJ
Velikost naselij je izražena s številom prebivalcev, živečih v določenem naselju.
Po podatkih vizitacijskega zapisnika iz leta 1698 je bilo takrat največje naselje Večeslavci
(189 prebivalcev), sledijo Fikšinci (171), Serdica (167), Rogašovci (145), Sotina (135),
Pertoča (128), Jurij (120), Ocinje (86), Nuskova (64) in Kramarovci (56) (Zelko, 1996, str.
75).
Vlogo največjega naselja so Večeslavci ohranili vse do konca 19. stoletja, saj je bilo tu ob
popisu leta 1869 največ prebivalcev (543 prebivalcev). Po letu 1900 prevzame vlogo
največjega naselja Serdica s 765 prebivalci. Serdica je še danes, kljub prisotnemu procesu
depopulacije, največje naselje občine po številu prebivalcev.
Prav tako je Serdica glede na zadnji popis leta 2002 z 528 prebivalci največje naselje občine.
Sledi ji Pertoča s 479 prebivalci in Sveti Jurij s 478 prebivalci. Pri obeh prvo uvrščenih
naseljih je treba upoštevati pripadajoči romski naselji, kajti Romi se v nekaterih demografskih
značilnostih (rodnost, starost ženske ob prvem porodu, velikost družin …) bistveno
razlikujejo od prevladujočih t.i. Pavrov (Neromov). Najmanjši naselji glede na število
prebivalcev sta bili ob popisu leta 2002 Ocinje in Kramarovci. Obe sta šteli borih 60
prebivalcev.
Leta 1991 je živelo naselju v povprečju 363 prebivalcev, leta 1996 je to število padlo na 350,
glede na zadnji popis prebivalstva leta 2002 pa znaša 309. Opazen je trend padanja
povprečnega števila prebivalstva naselij, kar je posledica zmanjševanja števila celotnega
prebivalstva občine Rogašovci kot tudi prebivalstva celotne Slovenije.
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4.2.5. STAROST HIŠ
Starost hiš v občini Rogašovci je zelo različna. Med starejše zidane hiše in tipične kmečke
domove so se vrinile novejše velike hiše, ki se ne skladajo z okoljem v katerem stojijo.
Preglednica 18: Starost hiš v občini Rogašovci.
Leto izgradnje
194619611971Do 1918 19191945
1960
1970
1980
171
104
102
159
272
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Statistični letopis 1997.
Občina
Rogašovci

Skupno
št. hiš

19811985
124

19861990
108

19911995
56

Iz podatkov je razvidno, da se je največ gradilo v obdobju 1971−80. To je bilo obdobje
ugodnih stanovanjskih posojil. V tem času sta bila zgrajena tudi stanovanjska bloka v Sv.
Juriju. Po letu 1981 gradnja stanovanj upada.
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4.2.6. FUNKCIJE NASELIJ
S pojmom funkcije naselij opredeljujem poglavitne dejavnosti naselja, in sicer nekmetijske
dejavnosti.

Sekundarne
dejavnosti
Kamnolom
Mlin
Oljarna
Zidarstvo
žaga
Storitvene
dejavnosti
Avtomehanika
Avtoprevoz
Avtošola
Banka
bar
Bencinski servis
Carinska uprava 1
Cvetličarna
Čebelarstvo
čevljarstvo
Elektro inštalacije
Frizer
Gostilna
1
Gostišče s
prenočišči
izolaterstvo
Kmetijska
zadruga
Lekarna
Lepotilni studio
Mizar
Optika
OŠ
Pekarna in
slaščičarna
Sedež župnije
Sedež občine
termoizolacija
Trgovina s
prehrano
Turistična
kmetija

Večeslavci

Sv. Jurij

Sotina

Serdica

Ropoča

Rogašovci

Pertoča

Ocinje
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Preglednica 19: Dejavnosti v naseljih občine Rogašovci leta 2005.
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VIR: www.rumenestrani.com
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V občini Rogašovci spada med proizvodne dejavnosti le industrijsko podjetje Altrad Liv, ki
stoji v Sv. Juriju.
Ocinje so edina vas brez kakršnekoli dejavnosti.
Največ storitvenih dejavnosti je skoncetriranih v Rogašovcih. Centralna osnovna šola, sedež
župnije, sedež občine in pošta stojijo na območju naselja Sv. Jurij, zato ne moremo z
zagotovostjo trditi, da so Rogaševci centralno naselje občine, čeprav so ljudje nanje bolj
navezani. Rogašovci so bili že v 17. stoletju dosti večje naselje od Sv. Jurija. Danes imajo
predvsem vlogo oskrbovalnega središča, saj je tu več trgovin, gostinskih storitev ter vrsta
storitvenih dejavnosti (čevljarstvo, pekarna, slaščičarna). Tu je tudi banka z menjalnico,
zavarovalnica ter zdravstvena postaja z lekarno. Naselji Rogašovci in Sv. Jurij se tako
dopolnjujeta in predstavljata skupno centralno območje občine ( Bežan, 1999, str.85).
Drugo manjše središče občine je obcestni del naselij Sotina in Serdica. Tu se zaradi ugodne
lege tik ob regionalni cesti Gederovci−Sotina v zadnjem času kopičijo številne dejavnosti
(trgovine, gostinstvo, frizerstvo …) (Bežan, 1999, str.85).
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4.3. GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI OBČINE
Že od nekdaj je kmetijstvo vodilna gospodarska panoga Prekmurja. Prekmurje je izrazita
agrarna pokrajina, če upoštevamo delež kmečkega prebivalstva ali delež kmetijskih površin.
Kot izrazito agrarna pokrajina Prekmurje že od nekdaj spada med ekonomsko zaostala, šibka
območja Slovenije. Počasen gospodarski razvoj je posledica nekoč pripadnosti izraziti agrarni
pokrajini. S priključitvijo Prekmurja k Jugoslaviji je bila ta pokrajina odtrgana od svojega
zaledja, s katerim je bila povezana skoraj tisoč let. V okviru nove države se je obravnavana
pokrajina ponovno znašla na obrobju s šibkim gospodarskim zaledjem. Opisano gospodarsko
ozadje razvoja Prekmurja tako velja tudi za občino Rogašovci, ki je sestavni del te agrarne
pokrajine.

4.3.1. KMETIJSTVO
Večji del prebivalstva Goričkega je nekdaj živel od kmetijstva in sezonskega dela, ki je bilo
prav tako kmečke narave. Kmetijstvo je imelo v okviru Madžarske drugačno razvojno pot kot
ostale slovenske pokrajine. Ostanki zastarelega fevdalnega družbenega sistema so bili tu v
veljavi še v prvih desetletjih 20. stoletja. Leta 1848 je bila odpravljena tlaka, dušeči vplivi
ogrskih veleposestnikov pa so ostali. Agrarna Madžarska je bila do konca prve svetovne vojne
še skoraj brez industrije in tako ni bilo možnosti za trajno odseljevanje kmečkega prebivalstva
v mesta. Zato tu vse do konca 19. stoletja ni prišlo do bega z dežele, procesa, ki je takrat zajel
že velik del ostale Slovenije.
a) Raba tal
Na celotnem Goričkem nudi največ možnosti za kmetijstvo široka dolina ob Ledavi. Temu
primerna je raba tal v občini Rogašovci, katere del je prav Ledavska dolina.
Preglednica 20: Raba tal v občini Rogašovci leta 1966, 1995 in 2002.
njive,
travniki,
sadovnjaki
vinogradi
vrtovi
pašniki
Leto
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
1966 1800
702
349
25
1995 1777 44,3 649 15,5 335
8,4
43
1,1
2000 1426
452
178
27
VIR: Geodetska uprava Murska Sobota, Popis kmetijstva 2000.
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gozd

nerodovitno,
pozidano
ha
%
ha
%
927
207
929 23,2 277
17,9
931
960

Graf 13: Raba tal v občini Rogašovci leta 1995.

njive in vrtovi
travniki
pašniki
sadovnjaki
vinogradi
gozd
nerodovitno in pozidano

Vir: Geodetska uprava Murska Sobota.

44 % vseh površin občine so leta 1995 zavzemale njive in vrtovi, torej gre v primeru
Rogašovec za kmetijsko občino. Podobno, kot za naselja velja tudi za njivske površine, da
zanje naklon ni omejevalni dejavnik.
Dolinsko dno Ledave in Kučnice je bilo poplavno območje. Z hidromelioracijami so na tem
območju pridobili veliko njivskih površin. Ob Kučnici so večje njivske površine na območju
Kramarovec (»Dolge njive«) in v ožjem vzpetem delu vzdolž rečice. Večje njivske površine v
Kramarovcih in Ocinjah so v lasti Kmetijskega gospodarstva Rakičan, ki je imelo nekoč tu
kmečka posestva, v Ocinjah pa tri velike hleve za vzrejo živine. Zaradi nerentabilnosti
kmetijske proizvodnje so poljedelstvo in živinorejo opustili. Danes se ukvarjajo z
vinogradništvom, njive so zasajene z vinsko trto, hlevi pa so opuščeni. (Bežan, str. 88)
Med Sv. Jurijem in Pertočo so prav tako na obeh bregovih Ledave hidromeliorirana območja.
V občini je poraščenih z gozdom le 23,2 % površin, kar je v primerjavi s slovenskim
povprečjem malo. Gozd porašča osojna pobočja Črnega kamna, Rdečega brega, Kugle ter
slabo rodovitna tla po kopastih slemenih. Ponekod ga najdemo le v zaplatih, saj je bil izkrčen
za potrebe njivskih površin.
b) Velikost kmetijskih zemljišč
Velika parcelna razdrobljenost, značilnost celotnega Goričkega, je posledica ogrskega
dednega prava. To že več kot stoletje ovira hitrejši in učinkovitejši razvoj kmetijstva. Ogrsko
dedno pravo je omejevalo posestnike pri delitvi zemlje. Ena četrtina zemlje je morala biti
razdeljena med vse otroke. Ker so bile družine številčne, se je s tem močno drobila zemljiška
posest. (Grafenauer, 1961)
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Preglednica 21: Družinske kmetije po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč leta 2000 v občini
Rogašovci.
Od 0 do 2
ha
Občina
117
Rogašovci
22%
Vir: Popis kmetijstva 2000.

Od 2 do 5 0d 5 do 10 Nad 10 ha
ha
ha
292
99
21
55%
19%
4%

Ob popisu kmetijstva leta 2000 je občina Rogašovci štela vsega skupaj 529 družinskih kmetij
oz. kmečkih gospodinjstev, kar je znatno manj, kot jih je štela ob popisu leta 1991. Takrat je
bilo v obravnavani občini 778 kmečkih gospodinjstev. V desetih letih se je torej število
kmečkih gospodinjstev zmanjšalo za 32 %.
Dobra polovica (55 %) družinskih kmetij ima svojo posest veliko od 2 do 5 ha, le 4 % pa nad
10 ha, kar je pod slovenskim, kot tudi evropskim povprečjem.

c) Vsa gospodinjstva in gospodinjstva s kmečkim gospodarstvem
Preglednica 22: Gospodinjstva z in brez kmečkega gospodarstva leta 1981, 1991 in 2000 v občini
Rogašovci.
Občina
Gospod. s kmeč. gosp.
Gospod. brez kmeč. gosp.
Vsa gospod.
Rogašovci 1981 %
1991 %
2000 %
1981 %
1991 %
2000 %
1981 1991 2000
864 86 778 77,5 529 53,5 138 14 226 22,5 459 46,5 1002 1004 988
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva 1981, 1991 in Popis kmetijstva 2000.

V občini se število gospodinjstev v obdobju 1981–1991 ni bistveno spremenilo; povečalo se
je za dve gospodinjstvi. V obdobju med leti 1991 in 2000 se je skupno število gospodinjstev
zmanjšalo za 16 gospodinjstev. Večje razlike obstajajo znotraj tipa gospodinjstev. V
obravnavanih letih opažamo nenehno zmanjševanje deleža gospodinjstev s kmečkim
gospodarstvom. Ob popisu leta 1981 je delež teh gospodinjstev znašal 86 %, leta 2000 pa je
padel že na 53,5 %. Spet po drugi strani pa na račun padanja deleža gospodinjstev s kmečkim
gospodarstvom narašča delež gospodinjstev brez kmečkega gospodarstva. Ta je leta 1981
znašal 14 %, leta 2002 pa 46,5 %. Vsa ta dejstva potrjujejo na še zmeraj prisoten proces
deagrarizacije v občini Rogašovci.
d) Gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom po virih dohodka.
Preglednica 23: Kmečka gospodarstva po viru dohodka občine Rogašovci leta 1991 in 2002.
Kmečka gospodarstva
Gosp. s
Čista kmečka
Mešana
Ne kmečka
kmeč.
Št.
%
Št.
%
Št.
%
gospodar.
1991
1004
778
264
26,3
420
42
96
9,6
2002
988
529
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva 1991, 2002.
leto

Skupaj
gospod.
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Brez delovne sile
Št.
%
13

1,3

e) Družinske kmetije po tipu kmetovanja
Preglednica 24: Družinske kmetije po tipu kmetovanja v občini Rogašovci leta 2000.
Tip kmetovanja
Št. družinskih kmetij
Poljedelstvo
17
Trajni nasadi
16
Pašna živinoreja
25
Prašiči in perutnina
33
Mešana rastlinska pridelava
86
Mešana živinoreja
231
Mešana rastl. pridelava in živinoreja
121
Skupaj
529
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis kmetijstva 2000.

%
3,2
3
4,7
6,2
16,3
43,7
22,9
100

Ob popisu kmetijstva leta 2000 je bilo največ kmetij v občini Rogašovci usmerjenih v mešano
živinorejo, in sicer 43,7 % vseh kmečkih gospodarstev. 22,9 % kmečkih gospodarstev se je
ukvarjalo z mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo.
Živinoreja že od nekdaj predstavlja glavno kmetijsko dejavnost na Goričkem.
Pri govedoreji predstavlja pomemben vir dohodka kmetovalcev prodaja mleka.
V občini je edino prašičjerejsko središče na zahodnem Goričkem, in sicer v Nuskovi. Rejsko
središče je razmnoževalna farma, ki vzreja materino linijo za proizvodnjo prašičev pitancev.
Poljedelstvo je bilo nekoč in je še danes pomembna kmetijska panoga občine Rogašovci. V
dolini Ledave so bile že nekdaj naprednejše kmetije kjer je na hitrejši razvoj poleg rodovitne
zemlje vplivala tudi bližina Avstrije. Prvo umetno gnojilo (tomasova žlindra) se je na
zahodnem Goričkem pojavilo pred 1. svetovno vojno. Prva sortna semena so prinašali
sezonski delavci z madžarskih veleposestev. Njivske površine so na položnih pobočjih, na
terasah ob Ledavi, na vzpetem svetu ob Kučnici in Črncu ter na obronkih slemen. V dolinah
neposredno ob vodnih virih njivskih površin zaradi možnosti poplav ni. Tam so večinoma
travniki. V dolini Ledave in Kučnice so bile izvedene obsežne hidromelioracije in tako
pridobljene nove njivske površine.
Vinogradništvo je bilo na začetku druge polovice 19. stoletja na Goričkem pomembna
gospodarska panoga. Konec 19. stoletja pa so vinograde prizadele trtne bolezni in ker
vinogradništvo ni bilo deležno državne pomoči, so kmetje propadle vinograde spremenili v
njive ali pa začeli gojiti manj zahtevno šmarnico. Šele v zadnjih tridesetih letih kmetje
obnavljajo vinograde predvsem za lastne potrebe, zlasti na slemenskih delih v Fikšincih,
Pertoči, Ropoči, Serdici in Sotini. Ob popisu kmetijstva, leta 2000, je bilo v občini Rogašovci
300 vinogradov. V Fikšincih in Nuskovi obratujeta tudi vinotoča, ki ponujata poleg doma
pridelanega vina tudi prekmurske kulinarične dobrote. Omeniti je treba še vinogradniško
posestvo v Kramrovcih, katerega lastnik je Kmetijsko gospodarstvo Rakičan. Z vinsko trto je
zasajenih okrog 20 ha površin. Gre za terasasti tip vinogradov. V glavnem pridelujejo laški
rizling in šipon. V neposredni bližini vinogradov stojita tudi klet in polnilnica.
Tudi sadjarstvo je bila nekoč dobro razvita panoga na Goričkem, in sicer vse do 2. svetovne
vojne, ko je začel sadno drevje uničevati kapar. Jabolka so izvažali predvsem v Avstrijo in
Češkoslovaško. Danes ima večina zasebnikov okrog hiše starejše sadovnjake, predvsem za
domačo rabo. Po popisu kmetijstva leta 2000 je bilo v občini 483 družinskih kmetij s starimi
kmečkimi samooskrbnimi sadovnjaki, to je vsega skupaj 164 ha površin in 45 družinskih
kmetij z intenzivnimi sadovnjaki, to pa predstavlja 14 ha obdelovalnih površin. Slaba
polovica vseh obdelovalnih površin intenzivnih sadovnjakov pripada kmetiji Haužar na
Pertoči.
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Preglednica 25: Družinske kmetije po starostnih skupinah gospodarjev v občini Rogašovci.
Št.druž.kmet.
pod 35 let
14
35 – 44
78
45 – 54
148
55 – 64
122
nad 64 let
167
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis kmetijstva 2000.

%
2,6
14,7
28
23,1
31,6

4.3.2. INDUSTRIJA IN OBRT
a) Industrija v občini
Po letu 1975 so z uveljavljanjem politike policentričnega razvoja Slovenije nastajali manjši
dislocirani industrijski obrati tudi na Goričkem. Namen tega je bilo ustaviti odseljevanje
mladega prebivalstva z obmejnega podeželja, izboljšati starostno strukturo prebivalstva in
prispevati h gospodarskemu oživljanju pokrajine. V skladu s tem je leta 1979 nastal v Sv.
Juriju manjši podružnični obrat kovinske industrije (LIV Postojna). V tem obratu so se
izdelovali mešalci za beton in stroji za obdelavo kovin. Ob ustanovitvi je podjetje zaposlovalo
30−40 ljudi, v začetku devetdesetih let pa okrog 130 ljudi. Kriza devetdesetih let in
prestrukturiranje, predvsem pa izguba jugoslovanskega trga, je povzročilo upad števila
zaposlenih in krizo v podjetju. Leta 1999 je tako podjetje zaposlovalo 75 ljudi, skoraj
izključno moško delovno silo. Večina zaposlenih je bila nekvalificiranih delavcev, nekaj manj
srednje kvalificiranih in le 9 z višjo oz. visoko izobrazbo. Večina zaposlenih (60 %) je bila iz
občine Rogašovci, ostali zaposleni pa so bili iz občine Cankova in Murska Sobota (Bežan,
1999, str.103).
Po letu 2000 je v podjetju prišlo do korenite spremembe, zaradi nerentabilnosti obrata, je
matično podjetje LIV Postojna obrat prodalo. Danes je lastnik tovarne podjetje Altrad s
sedežem v Franciji. Podjetje še naprej proizvaja mešalce za beton. Zaposluje okrog 40
delavcev. Obrat za izdelavo strojev za obdelavo kovin je bil odkupljen s strani zasebnikov in
premeščen v Mursko Soboto pod imenom PSN. Ne malo delavcev se je ob razpadu podjetja
odločilo zaposliti v Avstriji, predvsem zaradi znatno višje plače.
b) Obrtne dejavnosti v občini
Obrt je nekoč omogočala lažje preživetje, še posebej malih kmetij. V občini Rogašovci je
omembe vredno predvsem mlinarstvo in žagarstvo. Največ mlinov je bilo na Ledavi. Danes
so v občini ohranjeni trije mlini na Ledavi: Fartekov mlin in žaga v Serdici, Dajčev mlin v
Sotini in Obalov mlin in žaga na Pertoči. Od naštetih danes obratuje le Dajčev mlin v Sotini
skupaj z žago.
Leta 2002 je bilo v obravnavani občini vsega skupaj 18 samostojnih podjetnikov, od tega se
nobeden ne ukvarja z domačo ali umetno obrtjo. (Statistični letopis 2003)
Danes so v občini razvite naslednje obrtne dejavnosti: avtoprevozništvo, avtomehanika,
čevljarstvo, elektroinstalaterstvo, gostinstvo, pekarna, slaščičarna, cvetličarstvo, frizerstvo in
druge. (Glej preglednico 19)
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4.3.3. TURIZEM
Celotno ozemlje občine Rogaševci spada v trideželni krajinski park Goričko. Krajinski park
Goričko obsega celotno Goričko, Stražno krajino (Orseg) na Madžarskem in območje Rabe
(Raab) na avstrijskem Gradiščanskem. Z ustanovitvijo omenjenega parka se je povečal
turistični pomen občine. Med naravnimi znamenitostmi izstopajo vrelci mineralne vode v
Nuskovi in v Slatinski grabi, kamnolom permokarbonskih skrilavcev v Sotini, najvišji vrh
Goričkega in Pomurja nasploh – Sotinski breg (418 m) ter zavarovan travnik narcis na
Pertoči. Prav tako je treba omeniti nekaj kulturno – zgodovinskih znamenitosti: podružnična
cerkev Marije Snežne v Fikšincih z leta 1850, Obalov mlin in žaga na Peroči, cerkev Sv.
Helene na Peroči, Fartekov mlin in žaga v Serdici, Dajčev mlin v Sotini, s freskami obogatena
cerkev Sv. Jurija, Peršov križ v Večeslavcih − spomin na bitko pri Monoštru iz časa turških
vpadov leta 1664. Izmed arheoloških najdb sta najpomembnejši kamnita sekira iz Večeslavec
in bronasta ovratnica iz Pertoče.
Preglednica 26: Turistične kapacitete in obiski turistov v občini Rogašovci v obdobju 2002−
−2004.
Leto

Nastanitveni
Sobe
objekti
2002
1
2
2003
1
2
2004
1
5
VIR: Statistični urad Republike Slovenije.

Ležišče

Turisti skupaj

Tuji

domači

7
7
15

103
94
110

50
44
54

53
40
56

Edino možnost prenočitve je v občini do nedavnega omogočalo gostišče Kuzmič v Sv. Juriju.
Do leta 2004 so nudili le eno sobo, istega leta pa so ponudbo razširili in sicer na 5 sob, vsega
skupaj s petnajstimi ležišči. Te sobe so bile urejene za potrebe nočnega kluba, ki je bil takrat
tudi odprt, vendar so ga v enem letu zaprli.
Število turistov, oseb, ki prespijo v tujem kraju vsaj eno noč, se v občini giblje okrog 100, od
tega okrog 50% tujih in prav tako domačih, Slovencev. Od tujih turistov je bilo leta 2003 16
državljanov Avstrije, leta 2004 pa 12. Če omenim še dejstvo, da so bili to pretežno poslovni
partnerji podjetja Altrad Liv, lahko zaključim, da občina Rogašovci nima turistične koristi od
državljanov sosednje države Avstrije. Ostale tuje turiste predstavljajo državljani nekdanje
skupne države Jugoslavije, prav tako poslovni partnerji edinega podjetja v Občini.
Naj omenim še dejstvo, da je lastnik omenjenega gostinskega obrata nekdanji zdomec. Prav
tako tudi lastnik na novo zgrajenega mini hotel v Serdici, t.i. Čebelji gradič. Lastnik tega
objekta je bil v mladih letih tudi zdomec v Avstriji, po vrnitvi pa je v Serdici sprva odprl
tekstilni obrat, pozneje pa še trgovino in lepotilni studio. Čebelji gradič je začel obratovati leta
2005. Njegova kapaciteta je 18 ležišč.
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5. REZULTATI RAZISKAVE PREKOMEJNIH TOKOV V
OBČINI ROGAŠOVCI

5.1. PREKOMEJNI TOKOVI PREBIVALCEV OBČINE ROGAŠOVCI V
SOSEDNJO DRŽAVO AVSTRIJO
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave in analiza le teh. V raziskavo je bilo
vključenih 10 % gospodinjstev občine Rogašovci. To predstavlja 100 gospodinjstev.
Anketiranje je bilo izvedeno v poznih spomladanskih mesecih, ko so prekomejni tokovi
intenzivnejši zaradi sezonskih del. Namen anketiranja je bil, pridobitev podatkov za podajo
splošne slike navezanosti območja občine Rogašovci in njenega življa na sosednjo državo
Avstrijo. Gospodinjstva so bila izbrana naključno. Anketiranje sem izvajala sama, in sicer z
osebnimi obiski po domovih. Anketa je vsebovala 14 vprašanj. Pri vseh vprašanjih so bili
navedeni možni odgovori, prav tako pa tudi prostor za nepredvidene odgovore. Ankete sem
izpolnjevala sama. Tako sem se izognila neveljavnim anketam in sproti pojasnjevala
nejasnosti oz. dileme, ki so se pri anketiranju pojavljale. Tu moram izpostaviti predvsem strah
domačinov priznati, da hodijo na sezonsko delo v Avstrijo, ker gre med drugim za delo na
črno. Ta pristop mi je omogoči med drugim tudi hitro pridobitev podatkov in večjo
zaupljivost ankentirancev.
Graf 14: Gospodinjstva v občini Rogašovci z vsaj enim družinskim članom redno zaposlenim v Avstriji.

38%
da
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Vir: Anketa, 2006.

V raziskavo je bilo vključenih 100 gospodinjstev, od vseh 988, kolikor jih je občina
Rogašovci štela ob zadnjem popisu leta 2002. Od vseh anketiranih gospodinjstev jih ima 62 %
gospodinjstev vsaj enega družinskega člana redno zaposlenega v sosednji državi Avstriji. Kar
nekaj gospodinjstev pa ima v Avstriji redno zaposlena kar dva družinska člana.
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Graf 15: Kraj zaposlitve redno zaposlenih občanov občine Rogašovci v Avstriji.
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Vir: Anketa, 2006.

Največ redno zaposlenih v Avstriji dela v Jennesdorfu (Ženavci), mestu, ki je od slovenskoavstrijske meje oddaljeno okrog 7 km. Velik del zaposlenih Slovencev v Jennesdorfu dela v
tovarni predelave usnja. Naslednji kraj najpogostejše slovenske zaposlitve je Rohr an der
Raab. Sem se dnevno vozijo ženske na delo v tekstilno tovarno, ki prav tako zaposljuje veliko
slovenske delovne sile. V Fehringu stoji tovarna v kateri izdelujejo računalniške čipe, tu je
prav tako zaposlenih veliko Slovencev, predvsem moške delovne sile. Kar nekaj Slovencev je
zaposlenih tudi v oddaljenih avstrijskih mestih, v Gradcu, na Dunaju, v Leobnu, v
Stegersbachu … Zaposleni v teh krajih se tedensko vozijo na delo in imajo tam stalna
bivališča.
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Vir: Der Grosse Shell-Atlas 98/99, str. 372-373.
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Karta 2: Kraji zaposlitve redno zaposlenih prebivalcev občine Rogašovci v Avstriji.

16: Delo, ki ga opravljajo zaposleni Slovenci v Avstriji.
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Vir: Anketa, 2006.

Večina redno zaposlenih Slovencev v Avstriji opravlja tam dela fizične narave. Ipo številu
zaposlenih izstopajo delavci v gradbeništvu ter delavci v tovarnah. Gre za tovarni v
Jennesdorfu in Fehringu. V Jennesdorfu je veliko Slovencev zaposlenih v usnjarski tovarni, v
Fehringu pa v obratu, kjer proizvajajo računalniške čipe. Usnjarski obrat zaposluje pretežno
žensko delovno silo, obrat v Fehringu pa moško. Delavci se v ta dva obrata na delo vozijo
dnevno, in sicer v večini skupinsko. V Rohru je tekstilni obrat, ki prav tako zaposluje številne
Slovence, tako moške kot ženske.
Graf 17: Gospodinjstva z vsaj enim članom, ki prejema pokojnino iz Avstrije.

16%

da
ne

84%

Vir: Anketa, 2006.
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16 % anketiranih gospodinjstev ima vsaj enega družinskega člana, ki dobiva pokojnino iz
Avstrije. Vrednost te pokojnine je relativno visoka. Ta podatek potrjuje dejstvo, da je tradicija
zaposlovanja prebivalcev občine Rogašovci v Avstriji že dolga. Že v preteklosti so predvsem
moški hodili na redno ali pa sezonsko delo v sosednjo državo, ženske pa so ostajale doma na
kmetiji z otroki. Z delom na kmetiji se je bilo težko preživeti, zato je bil dodatni zaslužek v
Avstriji nujen.
Graf 18: Gospodinjstva z vsaj enim članom, ki hodi na sezonsko (občasno) delo v Avstrijo.
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Vir: Anketa, 2006.

14 % anketiranih gospodinjstev ima vsaj enega člana, ki hodi redno na sezonsko delo v
sosednjo državo Avstrijo. Tu ne gre izključno za nezaposlene ljudi, marsikateri je v Sloveniji
redno zaposlen in si v času sezonskega dela vzame dopust za delo v Avstriji. To dokazuje, da
se da s sezonskim delom v sosednji državi primerno oz. kar dobro zaslužiti. Predvsem pa se
sezonskega dela udeležujejo člani kmečkih gospodinjstev, ki so doma.
Graf 19: Vrste dela, ki ga sezonski delavci opravljajo v Avstriji.
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Vir: Anketa, 2006.

Delo na piščančjih farmah ni vezano na noben letni čas in poteka skozi celo leto. Piščanci se
lovijo v zgodnjih jutranjih urah, tako da marsikdo redno zaposlen hodi na tovrstno delo še
pred službo.
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Najbolj zastopano je delo na poljih. Tu gre za okopavanje in pospravljanje pridelkov (obiranje
kumaric, jagod, trganje koruznih vršičev …). Na sezonsko delo hodijo tudi dijaki in študentje
v času poletnih počitnic. V sadovnjakih kot tudi vinogradih se prav tako obirajo pridelki
(jagode, jabolka, hruške, češnje, slive, grozdje …). Kar se tiče sezonskega dela kmetijske
narave prevladujejo vasi ob slovensko-avstrijski meji, to so Kloch, vinorodno območje v
Avstriji, St. Anna, Neuhaus, Halbenrain … V Avstriji prevladujejo velike intenzivne kmetije,
ki potrebujejo veliko delovne sile. Pomembno je še dejstvo, da kmetje dnevno plačujejo
opravljeno delo »na roko«. Zaslužek pa je odvisen od opravljenega dela.
Graf 20: Delež gospodinjstev, ki opravljajo nakupe v Avstriji.

7%

da
ne

93%

Vir: Anketa, 2006.
Kar 93 % anketiranih gospodinjstev opravlja nakupe v sosednji Avstriji, ne glede na to, ali je
kdo izmed članov gospodinjstva zaposlen v Avstriji. Vzrok temu je bližina nakupovalnih
centrov v Bad Radkesburgu, Jennesdorfu in Feldbachu. Bad Radkesburg in Jennesdorf sta
mesti, ki sta prebivalcem Rogašovec po razdalji bližji, kot regionalni center Murska Sobota.
Prebivalci občine Rogašovci navajajo kot povod nakupovanja v Avstriji med drugim tudi
večjo izbiro trgovin. Cenovni vidik danes več ni v ospredju, nekoč pa je bil, saj je
državljanom Slovenije ob večjem nakupu pripadalo povračilo davka. Pred vstopom Slovenije
v Evropsko unijo, je bilo strogo določeno kakšne vrste blaga se lahko transportira čez mejo in
v kakšni vrednosti, danes pa velja prost pretok blaga.
Priljubljena destinacija nakupov občanov Rogašovec v Avstriji je med drugim tudi Gradec.
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Graf 21: Vrste nakupov opravljenih v Avstriji.
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Vir: Anketa, 2006.

Slovenci v Avstriji nabavljajo predvsem živila, oblačila in obutev, nekaj malega tudi
elektrotehnike in pohištva.
Graf 22: Pogostost nakupovanja v Avstriji.
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Vir: Anketa, 2006.

40 % v analizo vzetih gospodinjstev kupuje v Avstriji vsaj enkrat na mesec, 29 % manj kot
enkrat na mesec, 28 % pa vsaj enkrat tedensko. V slednjo skupino spadajo predvsem
gospodinjstva z zaposlenim članom v Avstriji, ki oskrbovalne nakupe opravlja na poti v oz. iz
službe.
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Graf 23: Kraji nakupovanja v Avstriji.
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Vir: Anketa, 2006.

31 % vseh nakupov v Avstriji analizirana gospodinjstva opravljajo v Bad Radkesburgu, ki leži
v neposredni bližini slovensko-avstrijske meje. Naslednje mesto pripada Jennesdorfu, ki je od
slovensko-avstrijske meje oddaljen okrog 7 km. Če omenim dejstvo, da je Murska Sobota v
povprečju od občine Rogašovci oddaljena od 20 do 30 km, odvisno od kraja, je povsem
razumljiva oskrbovalna navezanost prebivalcev občine Rogašovec na omenjena avstrijska
mesta, toliko bolj za tista gospodinjstva, ki imajo zaposlene v Avstriji oz. v matični občini.
Graf 24: Gospodinjstva, ki zadovoljujejo rekreacijske potrebe v Avstriji.
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Vir: Anketa, 2006.

31 % anketiranih gospodinjstev preživlja svoj prosti čas med drugim tudi v Avstriji.
Nedaleč od slovensko-avstrijske meje je več termalnih kopališč in sicer po priljubljenosti med
prebivalci občine Rogašovci izstopajo naslednja Bad Gleichenberg, Bad Radkersburg ter
Loipesdorf. Še posebej v poletnih mesecih je priljubljeno poletno kopališče v Jennesdorfu, ki
je prebivalcem občine Rogašovci bližje kot kopališče v Murski Soboti. Ne malo se jih vozi
kopat v Jennesdorf s kolesom.
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Graf 25: Vrsta rekreacije, ki jo prebivalci občine Rogašovci opravljajo v Avstriji.
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Vir: Anketa, 2006.

Graf nazorno prikazuje, da gre kar pri 50 % gospodinjstev, ki zadovoljujejo svoje rekreacijske
potrebe v Avstriji, za kopaje v kopališčih. Kot je že omenjeno, gre tu skoraj izključno za
poletno kopališče v Jennesdorfu. Prav tako je priljubljeno obiskovanje zdravilišč, ki niso
vezana na poletno sezono. Pozimi pa izstopa smučanje. Odločitev za smučanje v Avstriji
temelji predvsem na dejstvu, da so smučišča tam kvalitetnejša in da je tam smučarska sezona
daljša – zaradi višjih nadmorskih višin; prav tako pa igra pomembno vlogo relativna bližina
avstrijskih smučišč v primerjavi s slovenskimi. Tu izstopa predvsem smučišče Weinebene v
bližini Gradca. Ni malo tudi tistih, ki hodijo na smučanje v Schladming. Čeprav je to kar
precej oddaljeno smučišče, ne smemo zanemariti dejstva, da je Avstrija zelo dobro povezana z
avtocestnim omrežjem. Avtocesta je speljana do Feldbacha, od slovensko-avstrijske meje do
Feldbacha pa je le slabih 35 km vožnje, kar je precej manj kot do Maribora, kjer je začetek
avtocestnega omrežja na tem koncu Slovenije.
Zelo priljubljeni kraji nedeljskih izletov v Avstrijo so: Kloch, vinorodno območje, ki je
zaščiteno (naravni park Weinidylle), St. Anna z markantno cerkvijo, živalski in naravni park
Schloss Herberstein ter številni gradovi na Gradiščanskem.
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5.2. PREKOMEJNI TOKOVI DRŽAVLJANOV AVSTRIJE V OBČINI
ROGAŠOVCI
Prekomejni tokovi državljanov Avstrije in njihov vpliv na regionalni razvoj občine sta bila
ugotavljana pri ponudnikih določenih storitev v proučevani občini. Podatki so bili pridobljeni
s pomočjo osebnega pogovora z nosilci določenih storitev. Temeljno vprašanje je bilo,
kolikšen delež njihovih strank predstavljajo državljani Avstrije.
Preglednica 27: Delež strank določenih storitev, ki jih predstavljajo državljani Avstrije v občini
Rogašovci.
Vrste storitev:
Avtomehanikarstvo
Bencinski servis:
Cvetličarstvo
Čevljarstvo
Frizerstvo
Gostinstvo
Gradbeniške dejavnosti
Lepotilni studio
Mizarstvo
Pekarna, slaščičarna
Prenočitve
trgovina

% avstrijskih strank:
3 – 20 %
10 %
0%
2-5 %
40-90 %
5-40 %
0%
5%
15 %
10-20 %
5 –15 %
2 –10 %

Vir: Anketa 2006.
Pomemben delež strank predstavljajo avstrijski državljani v frizerstvu (40−90 %), ravno
zaradi tega v občini uspešno posluje kar pet frizerskih salonov. Lastniki frizerskih salonov
navajajo kot glavni razlog posluževanja Avstrijcev frizerskih uslug v Sloveniji cenovno
ugodnost. Pri tej dejavnosti gre za stalne stranke, ki se mesečno vračajo.
Pomemben delež gostov predstavljajo Avstrijci tudi v gostinstvu. Ta delež se giblje od
5−40 %. Avstrijski državljani so pomembni gostje predvsem gostišč, ki nudijo hrano. Gostinci
sami priznavajo, da so v veliki meri odvisni od avstrijskih gostov.
Ključno vlogo pri gradnji nove bencinske črpalke in njeni širitvi so imeli prav tako državljani
Avstrije. V devetdesetih letih, ko so bila pri nas goriva znatno cenejša, se je celotni obmejni
del Avstrije oskrboval z gorivom na omenjeni bencinski črpalki. Istočasno so svoj vrhunec
doživljala gostišča ob regionalni cesti, ki vodi od mejnega prehoda pa do bencinske črpalke.
Danes predstavljajo avstrijski državljani okrog 10 % vseh strank bencinske črpalke, kar prav
tako ni zanemarljiv delež.
Pomemben delež (10−20 %) gostov predstavljajo Avstrijci tudi v družinski pekarni in
slaščičarni v Rogašovcih. K nam ti hodijo dnevno nabavljat kruh, ne le zase, ampak tudi za
svoje sosede. Kot razlog nabave kruha v Sloveniji navajajo ponudbo in cenovno ugodnost.
To so ključne dejavnosti v občini Rogašovci, ki se jih avstrijski državljani poslužujejo in s
tem pomembno vplivajo na njihov razvoj. V občini prav gotovo ne bi obstajalo toliko
gostinskih lokalov ter frizerskih salonov, če občina ne bi ležala v obmejnem pasu, in sicer ob
meji z Avstrijo, kajti v občinah, ki mejijo z Madžarsko je slika drugačna.
Tovrstni tokovi, tokovi iz Avstrije v občino Rogašovci, so znatno šibkejši kot tokovi iz občine
Rogašovci v Avstrijo.
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6. ZAKLJUČEK
Na primeru občine Rogašovci, ki jo definira neposredna obmejna lega ob slovensko-avstrijski
meji, je ugotovljena pozitivna zveza med omenjeno lego in regionalnim razvojem občine.
Pozitivni vpliv na regionalni razvoj občine se kaže na več področjih:
Demografski in prostorski učinki; prekomejni tokovi demografsko in socialno stabilizirajo
obmejni prostor na slovenski strani zato, ker ni potrebna trajna ali začasna odselitev. Možnost
zaposlovanja v sosednji Avstriji ima pozitiven vpliv na stabilizacijo poselitve, prav tako
zagotavlja več virov dohodka. To pa obmejnemu prebivalstvu omogoča možnost vlaganja v
kmečke obrate in zasebna podjetja, s tem pa tudi ohranjanje in negovanje kulturne pokrajine.
Ugotovljena je pozitivna zveza med lego občine, tj. ob slovensko-avstrijski meji in indeksom
staranja, deležem kmečkega prebivalstva in odstotkom brezposelnih v primerjavi z občinami,
ležečimi ob slovensko-madžarski meji. V primeru občine Rogašovci so ti kazalci ugodnejši.
Prav tako ugotavljam veliko bolj ohranjen poselitveni vzorec v primerjavi z občinami
vzhodnega Goričkega. V občini obratuje tudi veliko dejavnosti, ki so v veliki meri odvisne od
avstrijskih strank. Tu izstopajo gostinski lokali in frizerski saloni ter pekarna. Kot negativno
se mi zdi vnašanje avstrijskih kulturnih elementov v slovensko okolje. Tu izstopajo
arhitekturne značilnosti hiš ter urejenost okolice domov. Podoba kulturne krajine se zelo
približuje podobi na avstrijski strani.
Socialnogospodarski učinki; zaposlovanje slovenskih državljanov v Avstriji je imelo tekom
zgodovine ves čas vlogo blažilca socialnih stisk in brezposelnosti. Čezmejni dnevni, tedenski
migranti so v stalnem stiku s svojimi družinami in okoljem. Tako so uporabniki in vzdrževalci
lokalne infrastrukture, iniciatorji različnih dejavnosti v domačem okolju in včasih tudi
inovatorji oz. prenašalci tehničnih in organizacijskih inovacij. Nekaterim skupinam
prebivalstva, v primeru občine Rogašovci, Romom, ki ne uspejo dobiti ustreznega dela (ali
dela sploh) v domačem okolju zaradi neustrezna izobrazbe ipd., je prav zaposlitev na drugi
strani meje dala možnost (boljšega) preživetja. Veliko zaposlenih v Avstriji varčuje v krajih
oz. državi zaposlitve, tam nalaga denar v bankah in zavarovalnicah ter uporablja različne
druge storitve. To ugotavljam kot negativen stranski učinek prekomejnih tokov. Mnogi se v
državi zaposlitve oskrbujejo z različnimi dobrinami. Na območju dela v sosednji državi
pustijo znaten del zaslužka. V tem smislu ne gre samo za zaposlene v Avstriji, tudi ostala
gospodinjstva se v večji meri oskrbujejo v Avstriji. Prav tako je ugotovljeno, da občani
občine Rogašovci v veliki meri zadovoljujejo svoje rekreacijske potrebe preko meje. Tu
izstopa poletno kopanje in smučanje pozimi. To je negativno za Slovenijo. Pomemben vir
dohodkov z Avstrije predstavljajo avstrijske pokojnine, ki so jih upravičeni nekoč redno
zaposleni v Avstriji. Avstrija omogoča možnost dodatnega zaslužka s sezonskim delom. Le
tega se v večji meri poslužujejo brezposelni, v počitniškem času pa tudi dijaki in študentje.
Etnični in kulturni učinki; čeprav niso v ospredju je treba omeniti tudi različne etnične in
kulturne učinke v obmejnem prostoru na obeh straneh meje. Zelo pomemben učinek je učenje
jezikov in spoznavanje tujega okolja. Migranti so zaradi svojega socialnega položaja precej
ranljivi in zato bolj dovzetni za etnokulturne vplive okolja, v katerem se znajdejo v socialno
podrejenem položaju. Tako je v občini Rogašovci moč opaziti naraščanje t.i. »nemškega«
elementa in njegove družbene vloge. Prinaša torej določeno tveganje oz. etnično, jezikovno in
kulturno ranljivost tega območja. Še posebej opazno je to pri Romih, kjer je delež zaposlenih
v Avstriji nadpovprečen in kjer je ne malo otrok zaposlenih v Avstriji prav tako vpisanih v
avstrijske šole.
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Pospeševanje medregionalnega sodelovanja; nosilci prekomejnih tokov so zelo primerna
skupina iniciatorjev, pospeševalcev in predvsem nosilcev čezmejnega sodelovanja. Gre za
skupino, ki si je z delom in bivanjem v dveh različnih okoljih pridobila vrsto znanj, navad in
spretnosti, ki jim omogoča uspešno uvideti težave in prednosti posameznih okolij.
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7. CONCLUSION
A positive connection between the position by the border and regional development of a
commune is established on the example of the Rogašovci Commune. The positive influence
on the regional development shows in many areas:
Effects on demographics and region: across-border flows demographically and socially
stabilise the region on the Slovenian side of the border because there is no need for permanent
or temporary emigration. The possibility of employment in the neighbouring Austria has a
positive influence on the stabilisation of settling and it also ensures more income sources.
Thus the bordering inhabitants have a possibility of investing in farming and private
companies hence maintaining and nurturing the cultural landscape. The research shows a
positive connection between the position of the commune by Slovenian border with Austria
and the aging index; the percentage of rural inhabitants and unemployed in comparison with
the communes lying on Slovenian border with Hungary. These pointers are more favourable
in the example of the Rogašovci Commune. I also assert a much more maintained pattern of
settlement than in the Goričko communes. There are many activities in the commune which
are mainly dependent on their Austrian clients. Inns and hairdressing salons stand out among
the above mentioned. I find the negativity in bringing Austrian elements into Slovenian
environment, such as architectural characteristics of the houses and their surroundings. The
image of cultural landscape is nearing the image on the Austrian side.
Effects on the society and economy: the employment of Slovenian citizens in Austria has all
throughout history had the role of a shock-absorber of social distress and unemployment.
Daily and weekly migrants across the border have a constant contact with their families and
surroundings; therefore they are users and maintainers of the local infrastructure, initiators of
different activities in local surrounding and sometimes the innovators or transporters of
technical and organisational innovations. Some groups of inhabitants, in the example of the
Rogašovci Commune – Romes, who cannot get an appropriate job (or a job at all) in their
local surroundings because of insufficient education etc., were given a possibility of a (better)
survival by employing across the border. Many of the people employed in Austria save in
towns and the country of their employment; they put their money into banks and insurance
companies there as well as use other different services. I believe this to be a negative side
effect of across-border flows. Many people buy different goods in Austria thus leaving a
substantial amount of their income there. However they are not only the people employed in
Austria as most of the other homes buy necessities in Austria. The inhabitants of the
Rogašovci Commune also do most of their recreational activities across the border; swimming
in the summer and skiing in the winter stand out among them. This is negative for Slovenia.
An important source of income from Austria are the Austrian pensions, which people
regularly employed in Austria are entitled to. Austria enables the possibility of extra earning
by seasonal work, which is mostly done by the unemployed and, in their break time, by the
students.
Effects on the ethnics and culture: although they do not stand out, different effects on ethnics
and culture in the space on both sides of the border need to be mentioned. A very important
effect is learning languages and getting to know a foreign environment. Migrants are quite
vulnerable because of their social status and therefore more susceptible to ethno-cultural
effects of the environment where they find themselves in a subordinate position. An increase
of a “German” element can be noted in the Rogašovci Commune. It brings a certain risk: that
is an ethnical, lingual and cultural vulnerability of this area, which can be observed specially
in the Romes population, where the percentage of people employed in Austria is above
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average and where many children of people employed across the border also attend school
there.
The promotion of inter-regional cooperation; the carriers of across-border flows are a very
suitable group of initiators, promoters and above all carriers of across-border cooperation.
They are a group which has, by working and staying in two different surroundings, obtained
an amount of knowledge, customs and skills and they enable them to successfully foresee the
problems and advantages of particular surroundings.
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Priloga 1. Anketni vprašalnik.

PREKOMEJNI TOKOVI V OBČINI ROGAŠOVCI

Vas bivanja:
•

Fikšinci

•

Ropoča

•

Kramarovci

•

Serdica

•

Nuskova

•

Sotina

•

Ocinje

•

Sveti Jurij

•

Pertoča

•

Večeslavci

•

Rogašovci

Hišna št. :

Status druž. Člana

-

Starost

Zaposlitev

Kraj zaposlitve

Ali kdo izmed članov vašega gospodinjstva, ki je v pokoju, prejema pokojnino iz
Avstrije?

0 1 2

3

Na sledeča vprašanja odgovarjajo samo tista gospodinjstva, v katerih imajo najmanj enega
člana redno zaposlenega v Avstriji!

-

Kakšno delo opravljajo zaposleni v Avstriji?



___________________________________________



___________________________________________



___________________________________________
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-

Ali imajo zaposleni v Avstriji zdravstveno zavarovanje urejeno v Avstriji?
DA NE

-

Kraj zaposlitve v Avstriji: ______________________________________

Koliko članov vašega gospodinjstva hodi na občasno delo v Avstrijo? ________

Na sledeča vprašanja odgovarjate le, če hodi vsaj en član vašega gospodinjstva na občasno
delo v Avstrijo!

-

-

Če hodite na občasno delo v Avstrijo, kakšno vrsto dela tam opravljate:
•

delo na piščančjih farmah

•

delo na poljih

•

delo v sadovnjakih

•

delo v vinogradih

•

delo v gozdu

•

zidarsko delo

•

gospodinjsko delo

•

drugo: _______________________

Kolikokrat na leto v povprečju se člani vašega gospodinjstva odločijo za občasno delo
v Avstriji?

-

•

1 x na leto

•

večkrat na leto (navedite približno št.: _______)

Ali opravljate nakupe v Avstriji? DA NE
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Na sledeča vprašanja odgovarjate le, če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno.

-

Kaj kupujete v Avstriji?
•

živila

•

oblačila, obutev

•

gospodinjske aparate

•

računalniško opremo, televizio, radio

•

pohištvo

•

avtomobile

•

gradbeni material

-

drugo: ________________________________________

-

Kako pogosto opravljate nakupe v Avstriji?
•

večkrat na teden

•

vsaj 1x tedensko

•

vsaj 1x na mesec

•

manj kot 1x na mesečno

-

Najpogostejši kraji nakupovanja v Avstriji: ____________________________

-

Katere rekreacijske potrebe zadovoljujete v Avstriji?

-

•

kolesarjenje

•

kopanje v kopališčih

•

obiskovanje zdravilišč

•

smučanje

•

nedeljski izleti

•

drugo: _________________________________________

Najpogostejši kraji vašega oddiha v Avstriji: ___________________________

Hvala!

71

