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Povzetek
Osnovni namen raziskave je preučiti povezanosti med regionalno geografijo, zgodovinskim
razvojem in versko sestavo Prekmurja.
Prekmurje je naša najbolj robna pokrajina z izrazitimi posebnostmi tako v prostorskih potezah
kakor tudi v zgodovinskem razvoju. Te posebnosti se kažejo predvsem v svojstvenem
družbenem razvoju in današnji sestavi prebivalstva. Med posebnostmi v današnji sestavi
prebivalstva velja posebej poudariti narodnostno in versko sestavo, ki še najbolj kažeta na
drugačen razvoj te pokrajine skozi čas. Zato hočemo ugotoviti v kolikšni meri sta prostor in
družba s svojo sestavo vplivala drug na drugega. Predvsem nas zanima kateri dejavniki so v
preteklosti in kateri še danes vplivajo na versko sestavo prebivalcev Prekmurja in kako je
verska sestava vplivala na razvoj družbe skozi čas. Pri vplivu verske sestave na razvoj
prebivalstva in pokrajine nas najbolj zanima protestantizem in vloga te verske skupnosti skozi
čas. Tako so v nalogi najprej orisane osnovne fizičnogeografske in družbenogeografske
poteze Prekmurja. Sledi jim zgodovinski pregled dogajanja na tem področju. V njem je
poseben poudarek na spreminjanju narodnostno-jezikovne in verske sestave prebivalstva tega
in dela okoliškega prostora od prvih naselbin do danes.
Na koncu je še analiza današnjega vpliva ter vloge verske sestave prebivalstva oziroma
posameznih verskih skupnosti na prostorski razvoj Prekmurja.
Ključne besede: Prekmurje, regionalna geografija, verska sestava

Summary
The main purpose of the research is to investigate relations between regional geography,
historical development and religious structure of the Prekmurje region.
Prekmurje is the most peripheral Slovenian region with its distinctive particularities of spatial
features and historical development. These particularities are mainly shown in its very own
social development and present structure of the population. The analysis of the latter puts
emphasis on the national and religious structure which best indicates different historical
development of this region. Consequently, the research tries to find out to which extent the
structure of the geographical area and society have influenced each other. Special attention is
paid to the factors that influenced and still influence the religious structure of the Prekmurje
region and its influence on the society’s development through time. Emphasis is put on
Protestantism and the role of the Protestant community through time. The first part of the
paper describes basic characteristics of human and physical geography of Prekmurje. The next
part, dedicated to historical overview, focuses on changes of national-linguistic and religious
structure of the Prekmurje region and its surrounding area from the first settlements until
nowadays.
The last part presents analysis of the actual influence that religious structure and religious
communities of Prekmurje exercise on spatial development of the region.

Keywords: Prekmurje, regional geography, religious structure
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1. UVOD
Prekmurje je tako družbenogeografsko kot tudi fizičnogeografsko mejna pokrajina.
Med lastnostmi prebivalstva velja posebej omeniti narodno, jezikovno in versko sestavo.
Verski sestavi daje prepoznavnost prisotnost protestantskih vernikov, ki dosegajo na tem
področju največjo gostoto v Sloveniji in dajejo verski sestavi prebivalstva svojevrsten
pečat. Pri narodni in jezikovni sestavi pa je posebnost te pokrajine madžarska manjšina, ki
živi v sklenjenem pasu ob meji z matično državo.
Kot pokrajino Prekmurje prostorsko opredeljujejo reka Mura, po kateri je pokrajina tudi
dobila svoje ime in daje obliko njeni JV in J meji (po J delu toka teče tudi državna meja z
Republiko Hrvaško) ter državni meji z Madžarsko in Avstrijo, ki pa geografsko nista tako
izraziti. Fizičnogeografsko je glede na Ljubljansko kotlino, ki predstavlja nekakšno
središče države najbolj oddaljen predel države. »Oddaljenost« samo še povečujejo slabše
prometne povezave z osrednjimi deli države. Fizičnogeografska mejnost oziroma
prehodnost se kaže tudi v dejstvu, da se na tem prostoru drugače reliefno vzvalovana
Slovenija spušča v ravnice Panonske kotline. Tu se torej vzpetine Alpsko – Dinarskega
sveta stapljajo z ravninami Panonske kotline. Tako je reliefna konstanta Prekmurja in
njegova prepoznavna lastnost vsekakor ravnica, čeprav več kot polovico ozemlja
predstavlja gričevnat svet Goričkega in Lendavskih goric.
Še veliko večja »mejnost« Prekmurja pa se kaže na področju družbenogeografskih
dejavnikov. Že za Slovenijo kot celo velja dejstvo, da leži na stičišču različnih kulturnih in
jezikovnih skupin, na področju Prekmurja pa je to dejstvo še potencirano. Če se na našem
celotnem državnem ozemlju križajo štiri kulturne enote, smo tu priča stika treh različnih
kultur – slovanske, germanske in ugro – finske. Velike jezikovne in kulturne razlike so
morali tukajšnji prebivalci premostiti na izredno majhnem prostoru. Državne ureditve in s
tem posledično tudi meje so Prekmurje skoraj pregovorno puščale zunaj enot v katerih so
bili ostali predeli poseljeni s Slovenci in tako skozi zgodovino jezikovno – kulturno
pestrost te pokrajine samo še povečevale. Mejnost, zapostavljenost in »pozabljenost« od
oblastnikov so na tem področju ustvarili »zaklonišče«, ki je omogočilo protestantizmu
preživetje najhujših obdobij protireformacije in s tem kasnejši razcvet ter ohranitev do
današnjih dni.
Prekmurje se iz prej tradicionalno kmečke pokrajine počasi razvija v moderno
industrializirano pokrajino. Dokaz za to je delež kmečkega prebivalstva, ki vztrajno pada
na račun terciarizacije gospodarstva in »industrializacije« kmetijstva. Poleg Murske
Sobote, ki je imela večino zgodovine Prekmurja vlogo pokrajinskega središča (kot mesto
jo omenjajo že leta 1366) in ohranja funkcijo najvišjega centralnega naselja tudi sedaj je v
Prekmurju še nekaj večjih naselij. Med njimi velja omeniti Lendavo in Beltince ter Grad,
kot središče osrednjega Goričkega.
Osnovni namen naloge je predstaviti regionalno geografijo in versko sestavo Prekmurja s
ciljem ugotoviti povezanost med njima. Natančneje me zanima, kako je Prekmurje s
svojimi geografskimi potezami vplivalo in še vpliva na današnjo versko sestavo
prebivalstva, želel pa sem ugotoviti tudi prostorske in družbene učinke vpliva verskih
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skupnosti na prostor v katerem delujejo ter poiskati osnovne pojavne oblike njihovega
delovanja v okolju.
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1.1 METODE IN TEHNIKE DELA
Za izdelavo diplomske naloge sem uporabil več različnih metod in tehnik dela. Razdelil bi
jih lahko v dve skupini – začetne kabinetne in kasnejše terenske.
Začetno zbiranje gradiva je temeljijo predvsem na zbiranju člankov o fizični in družbeni
geografiji Prekmurja, podatkov in literature o verskih skupnostih v Prekmurju (predvsem o
protestantski in rimokatoliški cerkvi) ter objavljenih raziskav in teorij o vplivu verske
sestave prebivalstva na okolje. Tako bi lahko rekel, da sem si pri regionalni geografiji
Prekmurja izbral nomotetičen pristop, saj sem izhajal iz občih spoznanj in jih poskušal
potrditi na konkretnem obravnavanem primeru. Z zbiranjem literature o Prekmurju kot
prostoru, o njegovi regionalni geografiji ter fizičnogeografskih in družbenogeografskih
podatkih nisem imel težav saj je tematika dobro pokrita. Prav tako nisem imel večjih težav
z zbiranjem podatkov o verski sestavi prebivalstva in verskih skupnostih nasploh. Nekaj
več težav je nastalo le pri zbiranju literature o vplivu verske sestave prebivalstva na
okolico. Na podlagi zbranega gradiva sem potem z metodami klasičnega kabinetnega dela
izdelal osnovni geografski opis Prekmurja in opis verske sestave prebivalstva z opisom
posameznih verskih skupnosti. Preko kabinetnega dela pa so se malce bolj izoblikovale
tudi začetne delovne teze o povezanosti in sooblikovanju med regionalno geografijo
Prekmurja in versko sestavo prebivalstva skozi čas. Večina zgodovinske literature govori v
prid teoriji, da je svojevrsten razvoj te pokrajine skozi čas ugodno vplival na razvoj in
ohranitev specifične verske sestave tukajšnjega prebivalstva pri čemer mislim predvsem na
ohranjanje deleža protestantov. Večina avtorjev tako ugotavlja, da je prav dejstvo, da je ta
predel našega etničnega ozemlja pripadal ogrskemu delu Avstro-Ogrske monarhije v času
reformacije in še posebej protireformacije odločilno vplival na ohranitev specifične verske
sestave prebivalstva na tem področju. Večji del informacij in podatkov sem povzel po
knjigi Slovenija: pokrajine in ljudje (1999), iz katere sem povzel predvsem regionalni opis
Prekmurja (fizičnogeografski in družbenogeografski del) ter njegovo vpetost v preostalo
Slovenijo. Med ostalimi pomembnejšimi viri velja posebej izpostaviti Geografski atlas
Slovenije (1998) ter knjigo Evangeličanska cerkev na Slovenskem (1995) avtorja Vilija
Kerčmarja. Po Geografskem atlasu Slovenije sem povzel velik del fizičnogeografskih in
družbenogeografskih podatkov, predvsem pa sem povzel karte s prostorsko predstavitvijo
teh podatkov. Knjiga Evangeličanska cerkev na Slovenskem (1995) mi je bila v veliko
pomoč pri spoznavanju protestantske verske skupnosti v Sloveniji in še posebej v
Prekmurju. Iz nje sem povzel podatke o posameznih evangeličanskih cerkvenih občinah v
Prekmurju in delovanju Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi pri nas in po
svetu. Posebnost te knjige je dejstvo, da je avtor evangeličanski duhovnik in da so pri
njenem nastajanju sodelovali skoraj vsi evangeličanski duhovniki. Tako ta knjiga
predstavlja pogled evangeličanske skupnosti na razvoj in današnje stanje v Prekmurju, kar
ji daje še dodatno težo. Nekaj informacij in podatkov pa je bilo pridobljenih tudi iz
svetovnega spleta. To so bili predvsem statistični podatki o prebivalstvu s spletne strani
Statističnega urada R Slovenije, najnovejši podatki o občinah z njihovih spletnih strani ter
nekaj podatkov o verskih skupnostih povzetih po njihovih spletnih straneh. Mnogokrat pa
je določena spletna stran služila le za preveritev aktualnosti podatkov objavljenih v
tiskanih medijih. Veliko kart uporabljenih v osnovnem geografskem opisu Prekmurja sem
povzel po Geografskem atlasu Slovenije (1998). Za namen tega dela sem jih digitaliziral in
priredil. Večina kart prikazuje celotno Slovenijo, zato sem jih zmanjšal, da prikazujejo le
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območje Prekmurja. Tako nobena od karta v nalogi nima navedenega merila. Razlog je v
tem, da za potrebe ploskovne predstavitve posameznih elementov svoje naloge nisem
potreboval kart z merilom. Ostale karte so lastne izdelave in so bile izdelane posebej za
potrebe te naloge. Podatke za njih sem dobil s pomočjo analiz podatkov terenskega dela in
analiz podatkov iz drugih virov, pretežno iz popisov prebivalstva. Grafikone sem izdelal na
osnovi podatkov popisov prebivalstva tega območja in podatkov pridobljenih s pomočjo
terenskega dela ter njihovih preprostih analiz. Grafikoni so predstavljeni predvsem v obliki
tridimenzionalnih stolpcev, saj sem podatke želel predstaviti v soodvisnosti glede na čas in
prostor (naselja/občine).
Teorije o današnjem vplivu veroizpovedi oziroma njenih institucij (cerkva) na okolico v
kateri je prisotna sem seveda nujno moral tudi preveriti. Kot ustaljen in pri geografiji
najbolj razširjen način preverjanja hipotez pa sem seveda izbral terensko delo. Pri opisu
vpliva verskih skupnosti sem torej izbral idiografski pristop in skušal skozi analizo
konkretnih primerov (25 intervjujev) priti do nekaterih skupnih spoznanj in zaključkov.
Tematika sama (vpliv verskih skupnosti na okolje) je zahtevala oseben stik z vsemi
sodelujočimi v tem procesu. Ugotavljanje javnega mnenja vseh prebivalcev Prekmurja bi
bilo prezahtevno, zato sem se osredotočil le na njihove predstavnike. Ker sem želel
ugotoviti vpliv verskih skupnosti na okolje se je izbor kandidatov za pogovor zožil le na
predstavnike verskih skupnosti. Pri konkretni obliki pogovorov sem se odločil za intervju,
saj je bila večina vprašanj zastavljenih tako, da so bili odgovori na njih dolgi in
kompleksni. Že na začetku je bila torej kot osnova terenskega dela izbrana metoda kratkih
pogovorov oziroma intervjujev. Opravil naj bi jo z duhovniki vseh verskih skupnosti
prisotnih v Prekmurju. Kasneje se je raziskava zaradi objektivni razlogov (število
pogovorov bi opazno naraslo, končni podatki pa ne bi bili bistveno drugačni) omejila le na
voditelje lokalnih verskih skupnosti katoliške in evangeličanske cerkvene skupnosti, saj ti
dve veroizpovedi predstavljata večino vernega prebivalstva v Prekmurju.
Prvi sklop intervjujev sem opravil v jeseni leta 2004, drugi sklop pa v začetnih mesecih
leta 2005. V anketi je tako sodelovalo 25 duhovnikov evangeličanske in rimokatoliške
veroizpovedi. Vzorec 25 anketirancev od skupno 35 (71,4%) v celotnem Prekmurju
zadovoljuje spodnji meji reprezentativnosti in mojim pričakovanjem. Kraji intervjujev so
bili dokaj enakomerno razporejeni po celotnem Prekmurju. To še posebej velja za katoliške
župnije. Središča protestantskih občin pa so razen Lendave skoncentrirane pretežno na
samo Goričko ali njegov južni rob (Moravske Toplice in Puconci ter malo bolj v ravnini
Murska Sobota). Razporeditev sama je po mojem mnenju deloma odraz nekega
sistematskega pokrivanja prostora z organizacijskimi enotami, deloma pa dejanske
koncentracije vernikov in s tem njihovih želja po organiziranju. Kraji anket so pogosto
sovpadali s sedeži sedanjih občin, vendar pa se v nobenem primeru meje občin ne
pokrivajo z mejami župnij oziroma cerkvenih občin. Ozemlje posamezne občine sovpada z
ozemljem dveh ali več katoliških župnij. V prid tej trditvi govori dejstvo, da je v
Prekmurju na ozemlju 19 občin 25 katoliških župnij. Ravno nasprotno je v primeru
evangeličanov, kjer na ozemlju devetih občin Goričkega deluje osem evangeličanskih
cerkvenih občin. V preostalih desetih občinah Prekmurja pa le dve (Murska Sobota in
Lendava). Tako ozemlje vseh 19 prekmurskih občin teoretično pokriva le deset
evangeličanskih cerkvenih občin. V primeru evangeličanov se je torej verska oblast bolj
posluževala pokrivanja potreb vernikov kot ohranjanja pokritosti terena. Zaradi organske
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povezanosti med verniki in cerkveno občino/župnijo je veliko le teh ob večjem zmanjšanju
števila vernikov enostavno propadlo. V želji po pokrivanju celotnega območja se kljub
majhnemu številu vernikov ohranja nekaj cerkvenih občin/župnij (evangeličanska cerkvena
občina Lendava ter župnije Gornji Petrovci, Markovci in Dolenci).
Karta 1: Kraji opravljenih intervjujev

Karta povzeta po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 27
(avtor: Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FAGG – Ljubljana)
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2. GEOGRAFSKI ORIS PREKMURJA
Na severovzhodu in vzhodu Slovenije se od vznožja Gorjancev do Goričkega menjavajo
prostrane ravnine in gričevja, ki ležijo na jugozahodnem robu velike Panonske kotline. Del
tega panonskega sveta je tudi Prekmurje – pokrajina na skrajnem severovzhodu Slovenije,
ki jo od ostalega dela države ločuje reka Mura. Za celoten panonski svet je značilna
izrazita dvojnost in tako je tudi v Prekmurju. Prekmurje se tako fizičnogeografsko najbolj
grobo deli v severni gričevnat svet in južni ravninski svet, ki ga je v ledeni dobi nasula
Mura. Gričevnat svet, ki so ga reke in potoki razčlenili v razpotegnjena slemena z
vmesnimi bolj ali manj širokimi zamočvirjenimi dolinami se potem bolj podrobno deli v
Goričko, ki zavzema celoten severni del in Lendavske gorice na jugovzhodu, ki so
odrastek Goričkega. Ravninski del pa se deli v Ravensko na severozahodnem delu ravnine
in Dolinsko, ki zavzema preostali, večji del ravnine. Takšna delitev Prekmurja se pojavlja
skozi vse regionalizacije saj Melik (regionalizacija 1954/60), Ilešič (regionalizacija 1958)
in Gams (regionalizacija 1983) Prekmurje v grobem delijo na Goričko in Mursko ravan
(Melik) oziroma Mursko ravnino (Ilešič,Gams). Razen Gamsa oba kot posebno (pod)
regijo obravnavata Lendavske gorice (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Podnebje je celinsko s toplimi poletji in hladnimi zimami. V Prekmurju pade najmanj
padavin v Sloveniji, razporeditev le-teh pa pokrajino uvršča med tiste s celinskim
padavinskim režimom s poletnim viškom. Toplotni obrat ni izrazit je pa zelo dobro izražen
termalni pas, ki soustvarja izjemno ugodne rastne pogoje za vinsko trto. Osojna pobočja
gričev so povečini porasla z gozdom (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Ravninski del Prekmurja je ena od naših najbolj rodovitnih kmetijskih pokrajin. Na
ravninah sta v ospredju poljedelstvo in živinoreja, v gričevnatem svetu pa prevladujejo
živinoreja, vinogradništvo in sadjarstvo. Sčasoma so se večja mesta (Murska Sobota,
Lendava in deloma tudi Beltinci) precej industrializirala in zagotavljajo delovna mesta
preslojenemu kmečkemu prebivalstvu. Za celotno Prekmurje kakor tudi za preostalo
panonsko območje je še vedno značilna prikrita agrarna prenaseljenost. Po osamosvojitvi
se veča prometni pomen Prekmurja, ki pa je do sedaj prinesel več problemov kot
ugodnosti. Turizem je skoraj v celoti osredotočen na zdravilišča, majhen delež pa odpade
tudi na razvijajoči se kmečki turizem (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Pokrajinska dvojnost Prekmurja se kaže tudi v značilnosti naselij. V ravninskem delu
prevladuje panonski tip obcestnih vasi, v gričevju pa najpogosteje naletimo na razložena in
le redkoma na gručasta naselja, ki pa so pogostejša v dolinah (Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1999).
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Karta 2: Zemljevid Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 27
(avtor: Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FAGG – Ljubljana)
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2.1 FIZIČNOGEOGRAFSKI OPIS OBMOČJA
2.1.1. Zgradba tal in relief
Geotektonsko pripada Prekmurje panonskemu bazenu, katerega podlago predstavljajo
predneogene kamnine. Po umiku Panonskega morja se je oblikovala gosta rečna mreža, ki
je v debeli morskih in rečnih usedlinah v miocenu, pliocenu in pleistocenu izoblikovala
gričevnat svet z vmesnimi ravninami. Prekmurje sestavljajo pretežno silikatni prod, ki ga je
nanesla Mura s svojimi pritoki in peski pliocenske starosti iz katerega je pretežen del
gričevja. V zelo omejenem obsegu se na skrajnem zahodnem delu Goričkega pojavljajo
metamorfne kamnine in laporji. Območje pri Gradu predstavlja manjši otok metamorfnih
kamnin, ki ga sestavljajo bazaltni tufi, peski, gline in drobni prod. Preostalo Goričko
povečini sestavljajo kremenovi prodi (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Legenda

Karta 3: Geološka karta Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998,
stran 77, (avtor: Tomaž Verbič)
Kamnine iz katerih so sestavljena gričevja torej skoraj v celoti pripadajo pliocenskim in
miocenskim plastem, v ravnicah in dneh dolin pa najdemo kvartarne naplavine. V okolici
Sotine ob zgornjem toku Ledave prihajajo na plan paleozojski skrilavci in delno kvarciti,
najstarejše kamnine na področju panonskega sveta sploh.
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Karta 4: Kamnine Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 75
(avtor: Tomaž Verbič)
V Prekmurju naletimo na dva prevladujoča tipa reliefa. V gričevju se pojavlja destrukcijski
rečno – denudacijski tip, v ravninskih delih pa je odlaganje materiala izoblikovalo
akumulacijski rečno – denudacijski tip. Od reliefnih oblik naletimo v Prekmurju na
obrečne ravnice, ki sestavljajo večji del nižinskega sveta in rečne terase na prehodu
gričevja v ravnino. Terciarna gričevja tako obrobljajo pleistocenske terase iz debelih plasti
ilovice. V Prekmurju je najznačilnejša puconska terasa. Nekaj nižje so ilovnate mlado
pleistocenske terase, med katerimi sta v Prekmurju najbolj izraziti cankovska in
dolgovaška (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Za Goričko je značilna razvejana slemenitev in široke rečne doline. Erozija in denudacija
sta na Goričkem izoblikovali uravnave, katerih ostanki se kažejo v ploščatih slemenih in
plečatih kopah današnjega gričevja. Tu najdemo takšne uravnave v višinah okoli 300 in
350 metrov nadmorske višine. Nadmorska višina površja razen v Sotinskem bregu (418
metrov nadmorske višine) in Srebrnem bregu (404 metrov nadmorske višine) ne presega
400 metrov nadmorske višine. Večina ravninskega dela ne presega 200 metrov nadmorske
višine, slemena gričevij pa se, razen prej omenjenih izjem, nikjer ne dvignejo prek 400
metrov nad morjem, kljub temu pa dna dolin ne padejo pod 200 metrov. Tako izohipsa 200
metrov, ki poteka v smeri V – Z Prekmurje razpolavlja na dva skoraj enaka dela. Ta
izohipsa v veliki meri sledi meji med gričevjem in ravnino, vendar s to posebnostjo, da je
celoten prehod (terase) v območju nad 200 metrov (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Murska ravan, katere del sega tudi v Prekmurje, je najbolj uravnana slovenska pokrajina,
saj znaša njen povprečni naklon le 0,5°. Na Goričkem in v Lendavskih goricah nakloni
površja ponavadi ne dosegajo večjih naklonov (nad 20°), so pa lokalna pobočja lahko tudi
zelo strma. V povprečju so Lendavske gorice bolj strme od Goričkega.
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Karta 5: Reliefne enote in oblike Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 83
(avtorja: Matej Gabrovec in Mauro Hrvatin)
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V Prekmurju naletimo na več vrst prsti, ki so pogojene predvsem z reliefom. Zato jih
delimo v dve skupini. V prvi skupini so prsti na ravninah in v večjih dolinah, drugo
skupino pa tvorijo prsti v gričevjih. V prvo skupino sodijo obrečne in oglajene prsti na
produ in pesku v neposredni (prva terasa) bližini Mure ter rankerji, rjave, kisle rjave in
izprane prsti na nekarbonatnem produ in pesku (višje terase). Na prehodu ravnine v
gričevnat svet (med Ledavo in Goričkim) naletimo na oglajene in obrečne prsti na glini in
pesku. V gričevju najdemo tri skupine prsti. V Lendavskih goricah in delu Goričkega med
Ledavo in mejo z Avstrijo prevladujejo rjave prsti na karbonatnih kamninah, laporju in
flišu. Osrednji del Goričkega, kjer je povirje obeh Krk prekrivajo kisle rjave prsti na
nekarbonatnih kamninah in flišu, obrobljajo pa jih psevdooglejene prsti na glini in pesku.
V veliki razliki med prstmi gre iskati tudi razliko v pogojih za kmetijstvo v gričevju in na
ravnini ter s tem povezano intenzivnostjo obdelave (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Karta 6: Prsti Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 115
(avtor: Franc Lovrenčak)
Kljub prevladujoči kmetijski rabi je marsikje v gričevnatem svetu Prekmurja, ob Muri in
Ledavi pa tudi ponekod na ravnini še vedno pomembna vloga gozda. Melioracije so močno
posegle v naravno okolje, zato so biotopi nekaterih že tako ogroženih vrst skoraj v celoti
izginili. Tako naravovarstveniki na področju Prekmurja predlagajo ustanovitev krajinskih
parkov na območju Bukovniškega jezera, Lendavskih goric, Mure od Murske Sobote
navzdol in Murske šume ter prostranega parka na območju večine Goričkega.
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2.1.2. Podnebje in vodovje
Prekmurje tako kot celotni slovenski panonski svet spada v celinsko podnebno območje.
Za ravnine in doline je značilen toplotni obrat z nekaj večjimi amplitudami kot v višjem,
gričevnatem toplotnem pasu, ki je še posebej ugoden za vinogradništvo. Pomembno
dejstvo je, da so aprilske temperature nekoliko višje od oktobrskih. Območja, kjer so
oktobrske temperature nižje od aprilskih se pokrivajo s področji vinogradništva. Povprečna
letna temperatura v večjem delu Prekmurja znaša med 8° in 10°C, le v skrajnem
jugovzhodnem delu presega 10°C. Letna amplituda v Murski Soboti znaša okoli 22° in je
največja v panonskem delu Slovenije. Murska Sobota prejme letno v povprečju 1831 ur
sončnega obsevanja (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Karta 7: Padavine v Prekmurju

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 99
(avtor: Boris Zupančič)
Letna količina padavin je od 800 do 900 mm, le v skrajnem vzhodnem delu (Lendavske
gorice in kraji v okolici) je padavin manj kot 800 mm. Tako je Prekmurje pokrajina s
najmanj padavin v Sloveniji. V tolažbo je morda dejstvo, da so padavine poleti, ko je
potreba po vodi največja. Žal pa so poletne padavine ponavadi v obliki ploh in neviht, ki pa
je pogosto spremljajo močan veter, strele in mnogokrat tudi uničujoča toča. Padavinski
višek torej nastopi poleti, ko pade okoli 36% vseh padavin, jesen in pomlad sta s 24%
izenačeni, padavinski nižek pa nastopi pozimi, ko pade le 16% padavin. Na letni osnovi je
sicer zaznati vlažnostni presežek, vendar poleti zaradi povečane evaporacije pogosto
prihaja do suš. Goričko je najmanj namočena pokrajina v Sloveniji (Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1999).
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Lendava ima kljub relativno nizkim temperaturam v povprečju le 29 dni s snežno odejo,
Murska Sobota pa ima letno 70 dni megle, ki je sploh pozimi precej pogost vremenski
pojav v celotnem Prekmurju.
Ravninski del Prekmurja je obsežno območje podtalnice, ki ga napajata reki Mura in
Ledava s svojimi pritoki. Zelo velik in pereč je problem ploskovnega onesnaževanja
podtalnice s škropivi, umetnimi gnojili in drugimi umetnimi kmetijskimi pripravki pa tudi
vedno večja motorizacija kmetijstva vedno bolj obremenjuje tudi ta del vodnega
ekosistema. Najpomembnejša reka Prekmurja je seveda Mura, ki kljub svoji mejnosti daje
pokrajini neizbrisen pečat. Pomembno vlogo ima tudi Ledava, ki je središčna reka
Prekmurja. Med ostalimi vodotoki lahko omenimo še Malo in Veliko Krko. Vodni odtok
predhodnice Mure se je v pliocenu po plitvih sinklinalah usmeril proti vzhodu. Razvodje
med Muro in Dravo je takrat v tem delu potekalo po zahodnem Goričkem. Mura se je
skupaj z Rabo v Panonsko morje izlivala severno od zdajšnjega Goričkega, Drava pa južno
od njega. Obe reki sta se postopoma premeščali vse bolj na jug, o čemer pričajo številne
fosilne delte. Posledice postopnega prestavljanja rečne struge se kažejo v izraziti asimetriji
rečne mreže – levi pritoki glavnih rek so povsod daljši od desnih. Zato je razvodje med
Muro in Rabo pomaknjeno bolj k Rabi, razvodje med Muro in Dravo pa bolj k Muri.
Obilno nanašanje proda glavnih rek je marsikje odrivalo pritoke, s tem zavlačevalo njihovo
izlitje in s tem povzročalo vzporednost tokov. Primer tega je Ledava. Vzporedno z Muro
tečeta po plitvih strugah Ravenskega in Dolinskega tudi potoka Dobel in Črnec. Ponekod v
Prekmurju najdemo tudi izgone – na primer na stiku Goričkega in ravnino Ravenskega
med Bogojino in Dobrovnikom. Ob Muri se je ohranilo mnogo opuščenih strug, ki pričajo
o najmlajših prestavitvah toka. Hidrografske značilnosti Mure so odsev podnebnih
značilnosti v povirnem in zalednem gorskem svetu, ki pa jih lokalni pritoki le delno
spreminjajo. Mura ima tako s prehodnim snežnim režimom največ vode maja, ki pa ostaja
visoka tudi v juniju, ko je največja potreba po vodi za namakanje. Najnižji vodostaj ima
decembra, drugotni višek pa jeseni. Padavinsko zaledje Mure meri 10.968 km2, od tega
1333 km2 v Sloveniji. Srednji pretok pri Murskem središču je 176 m3/s (maksimum 3520
m3/s, minimum 36 m3/s). Nasprotno pa ima Ledava poteze dežnega režima s
pomladanskim primarnim in jesenskim sekundarnim viškom, ki pa je zaradi močnega
poletnega izhlapevanja manjši. Na Goričkem naletimo na več zajezitev lokalnih
vodotokov, ki jih uporabljajo predvsem za namakanje v sušnem obdobju. Med temi
akumulacijami naj omenim le največji – Ledavsko jezero na reki Ledavi ter manjše
Bukovniško jezero na Bukovniškem potoku nad krajem Dobrovnik, ki je bilo zgrajeno
pred njim vendar z istimi nameni. Na tem območju je zaradi majhnega strmca, plitvih
strug, neugodnega vodnega režima in predvsem vzporednostjo vodnih tokov pogosto
prihajalo do poplav in zamočvirjenosti zemljišč. Regulacije in hidromelioracije so
pogostost poplav močno zmanjšale in tako lahko danes marsikje nekdanja poplavna
območja uporabljajo za kmetijska zemljišča. Kot del stoječih voda pa ne smemo izpustiti
naravno ali umetno ustvarjenih mrtvic Mure, saj predstavljajo pomemben, a žal tudi
ogrožen ekosistem (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Celotno Prekmurje spada v porečje Mure in s tem v povodje Črnega morja. Za vse
vodotoke je značilna gosta rečna mreža, zaradi majhnih padavin in velike
evapotranspiracije pa je za njih značilna tudi zelo majhna odtočnost (Ledava le 22%,
Velika Krka 25%). Padavine in izhlapevanje botrujejo tudi velikim razlikam med srednjim
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in minimalnim pretokom, ki je pri mnogih vodotokih v poletnih mesecih enak ničli –
potoki enostavno presahnejo.
Karta 8: Vodotoki Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 95
(avtor: Marko Kolbezen)
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2.1.3. Fizičnogeografska členitev Prekmurja
Nova regionalizacija Slovenije uvršča Prekmurje v Panonski svet, podrobneje pa ga deli na
Goričko, Lendavske gorice in Mursko ravan, ki pa sega tudi na desni breg Mure. Vse tri
regije so del Panonskega sveta, ki je ena od štirih makroregij te regionalizacije.
Tudi vse prejšnje regionalizacije so Prekmurje delile na enake ali ozemeljsko vsaj zelo
podobno velike enote. Melik v svoji regionalizaciji, ki je v štirih zvezkih izšla med leti
1954 in 1960 Prekmurje razdelil na Goričko, Lendavske gorice in Ravensko. Vse tri enote
pa uvrstil v Spodnje Podravje in Pomurje kot del Štajerske s Prekmurjem in Mežiško
dolino. Ilešičeva regionalizacija iz leta 1958 deli to pokrajino na Goričko z Lendavskimi
goricami in Pomursko ravnino. Obe regiji sta del Pravih subpanonskih pokrajin in nivo
više Subpanonskih pokrajin. V regionalizaciji iz leta 1983 (avtor Ivan Gams) pa je
Prekmurje razdeljeno na Pomursko ravnino in Goričko. Regiji pripadata Subpanonski
Sloveniji (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Zelo blizu tem naravnim mejam so tudi meje dekanij rimokatoliške cerkve.
Murskosoboška dekanija pokriva Goričko, lendavska dekanija ravninski del Prekmurja.
Del pomurske ravnine na desnem bregu Mure spada v ljutomersko dekanijo. Tudi meja
območja z večjim deležem evangeličanov se bolj ali manj, z izjemo Murske Sobote,
pokriva z mejo med Goričkim in prekmurskim delom Pomurske ravnine. (povzeto po
www.rkc.si in www.evang-cerkev.si)
V naravi je stanje daleč od tega, da bi bile meje tako izrazite kot na karti in funkcionalno se
regije močno navezujejo druga na drugo. Lendavske gorice so pravzaprav skrajni odrastek
Goričkega in bi bile, če ne bi bilo državne meje, z Goričkim najverjetneje ista regionalna
enota. Murska ravan se funkcionalno nadaljuje tudi na desnem bregu Mure. Zato sta
ravnici na obeh bregovih združeni v enotno pokrajino. Združeni sta tako geografsko kot
tudi versko (»regionalizacija« rimokatoliške cerkve), kar govori o ne le fizično temveč tudi
družbenogeografski povezanosti obeh delov.
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Karta 9: Fizičnogeografska členitev Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 125
(avtorji: M. Gabrovec, D. Kladnik, M. Orožen Adamič, M. Pavšek, D. Perko, M. Topole)
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2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
Panonska nižina je eno od zgodnejših poselitvenih območij na naši celini. Vplivi so se
kazali tudi na našem ozemlju, ki je to območje povezovalo s Padsko nižino. Prvi sledovi
poselitve izvirajo iz kamene dobe. V mlajši kameni in bakreni dobi se je poselitev tu
močno zgostila in nastala so prva naselja. Pomembnost in s tem tudi urbanizacija tega
področja sta se povečala z nastankom rimske province Panonije, ki je pospešila tudi razvoj
prometnic in prometa. Večja kolonizacija pa je v Prekmurje za razliko od ostalih panonskih
predelov prišla šele v poznem srednjem veku. Na prebivalstveno strukturo tistega časa sta
v veliki meri vplivala naseljevanje Uskokov ter plenjenja Krucev. Prebivalstveni razvoj
Prekmurja ima v slovenskih razmerah posebne poteze. Te so povezane z dolgo, skoraj
tisočletno priključenostjo Prekmurja in slovenskega Medmurja k Madžarski. Tako lahko še
danes dober opazovalec opazi pokrajinske razlike med nekoč avstrijskim desnim bregom
in ogrskim levim bregom Mure. Zaradi robne lege so pomembnejši prometni tokovi
Prekmurje obšli. Zato se industrializacija in urbanizacija nista razvijali tako kot drugod.
Večina Prekmurja je bila tradicionalno kmečko okolje iz katerega pa se viški kmečke
delovne sile zaradi zaostalosti in neindustrializiranosti agrarne Madžarske niso mogli
trajno odseliti. Tako je do »bega z dežele« v Prekmurju prišlo šele po priključitvi k državi
SHS, ko se je začelo tudi izseljevanje izobražencev v ostale predele Slovenije in tujino.
Nazadovanje prebivalstva je takrat povečala še nova meja, ki je prekinila vse dotedanje
prometne povezave. Velik delež so predstavljale tudi sezonske migracije zaradi potreb po
delu. Posledica tega je bilo počasno naraščanje števila prebivalcev. Odseljevanje delovne
sile se zrcali tudi v staranju populacije (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Panonski svet je najbolj kmetijski del Slovenije, saj delež kmečkega prebivalstva samo še
tu presega 10 odstotkov. Pereč problem je tudi agrarna prenaseljenost, ki se bo s
priključevanjem Evropi še povečevala. Le-ta je bila odraz politične in etnične izoliranosti
območja, katerega robnost je še danes hud problem. Demografski problemi so še
potencirani v gričevnatem svetu Goričkega. Kot posledica zmanjševanja prebivalstva se
pojavljata procesa ozelenjevanja – zaraščanja njiv s travo ter zaraščanja travnikov in
pašnikov z grmičevjem in gozdom. Z menjavo ravninskega in gričevnatega sveta se
spreminja tudi tip naselja in zemljiška razdelitev (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Panonski svet ima razmeroma skromne naravne vire. Izjeme so le kakovostna zemljišča,
tekoče vode za hidroenergetsko izrabo ter termalne in mineralne vode za zdraviliško
dejavnost. V Panonskem svetu je težišče slovenskega zdraviliškega turizma. Vedno bolj se
pojavljajo tudi druge oblike turizma (lov). Med dejavnostmi v Prekmurju izstopa
kmetijstvo, katerega pomemben del, zlasti v gričevju, je vinogradništvo. Od osamosvojitve
se veča tudi prometni pomen tega področja, saj njegove prometnice predstavljajo
pomemben del osi Barcelona – Kijev. S tem je povezanih tudi veliko težav (Slovenija:
pokrajine in ljudje, 1999).
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2.2.1. Prebivalstvo in naselja
V Prekmurju je ob popisu leta 2002 živelo 82.359 ljudi ali 4,2% vsega slovenskega
prebivalstva. Vendar pa je bilo prebivalstvo neenakomerno porazdeljeno po ozemlju. Večji
del prebivalstva je živel v ravninskem delu pokrajine, kjer so tudi vsa večja naselja.
Tabela 1: Prebivalstvo občin Prekmurja po popisih (1921 – 2002)
OBČINE
popis 21 popis 31 popis 91
Cankova
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci
Beltinci
Črenšovci
Dobrovnik\Dobronak
Murska Sobota
92.416
92.295
59.368
Odranci
Tišina
Turnišče
Velika Polana
Lendava
24.465
Prekmurje
92.416
92.295
83.833
Vir: www.stat.si; Popisi 1921, 1931, 1991, 2002
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popis 02
2.067
2.217
2.302
356
570
1.683
6.151
6.281
3.399
1.718
8.256
4.080
1.307
20.080
1.619
4.189
3.422
1.511
11.151
82.359
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Grafikon 1: Prebivalstvo občin Prekmurja po popisih (1921 – 2002)
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Vir: www.stat.si; Popisi 1921, 1931, 1991, 2002
Grafikon 2: Delež prebivalcev po občinah Prekmurja ob popisu 2002
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Tudi na osnovi gostote poselitve bi lahko Prekmurje razdelili v dve že tradicionalni enoti –
gričevje in ravninski del z večjimi naselji. V gričevju gostota poselitve dosega vrednosti 10
do 50 prebivalcev na kvadratni kilometer v vzhodnem delu Goričkega in 50 do 100 v
zahodnem delu. Kljub relativno majhni gostoti poselitve pa zaradi skromnih naravnih virov
in oteženega kmetijstva tu še vedno prihaja do prenaseljenosti. Odvisnost od naravnih
virov pa še povečuje nadpovprečna stopnja brezposelnosti. Ta gostota se pojavlja tudi v
ravnini, le da jo tu okoli mest prekinjajo večji otoki gostejše poselitve z gostoto do 500
ljudi na km2 in v samih centrih mest tudi več. So pa znotraj regije tudi področja z precej
manjšo gostoto (1 do 5 ljudi na km2).
Tabela 2: gostota prebivalstva po občinah ob popisu 2002
Beltinci
Cankova
Črenšovci
Dobrovnik\Dobronak
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Lendava

km2
62,2
30,6
33,7
31,1
66,8
37,4
18,1
19,7
22,9
123,0

Legenda
546,1
Občine v gričevju
Občine v ravnini
402,6
Vir: www.stat.si; Popis 2002

preb.
8.256
2.067
4.080
1.307
2.217
2.302
356
570
1.683
11.151

26.744
55.615

preb./km2
132,63
67,59
121,09
42,00
33,17
61,57
19,65
28,88
73,65
90,70

48,97
138,14
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Moravske Toplice
Murska Sobota
Odranci
Puconci
Rogašovci
Šalovci
Tišina
Turnišče
Velika Polana

km2
144,5
64,4
6,9
107,7
40,1
58,2
38,8
23,8
18,7

preb.
6.151
20.080
1.619
6.281
3.399
1.718
4.189
3.422
1.511

preb./km2
42,58
311,64
233,47
58,34
84,66
29,54
107,92
143,52
80,94

Prekmurje

948,7

82.359

86,82
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Grafikon 3: gostota prebivalstva po občinah Prekmurja ob popisu 2002
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Vir: www.stat.si; Popis 2002
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Karta 10: Gostota prebivalstva v Prekmurju

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 147 (avtor: Drago Perko)
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Večina prekmurskega sveta je bila tradicionalno kmečka pokrajina iz katere se je višek
delovne sile po prvi svetovni vojni začel odseljevati v kraje notranje Slovenije ali pa v
tujino. Velik delež odseljevanja se je zrcalil v počasni rasti števila prebivalcev. Delež
odseljevanja v 20. stoletju je bil v Prekmurju celo tako velik, da se je število prebivalcev na
tem območju iz 92.416 ob popisu leta 1921 zmanjšalo na 82.359 leta 2002. Med letoma
1982 in 1993 so tudi v Prekmurju potekale živahne migracije (v povprečju se je iz naselij
odselilo 20% prebivalstva, ravno toliko pa se ga je tudi priselilo). V grobem bi, kar se
migracijskega salda tiče, Prekmurje razdelil v dve področji. Prvo področje zavzema naselja
v gričevju, ki so to obdobje (82-93) končala s povprečno 10% upadom prebivalstva. Drugo
območje, ki zajema ravninski del pa bi ravno tako lahko razdelili v dva dela. Prvi del sta
mesti Murska Sobota in Lendava z okoliškimi naselji, ki sta na koncu obravnavanega
obdobja imeli od 10 do 20% več prebivalstva. Drugi del so ostala ravninska naselja. Pri
njih se število prebivalcev v povprečju ni spremenilo za več kot 5%. Omeniti je potrebno
še dnevno migracijo. Na območju Prekmurja sta se izoblikovali dve izraziti dnevni
migracijski središči – Murska Sobota in Lendava. Drugače pa je Prekmurje slovenska
pokrajina z največjim deležem preseljenega prebivalstva.
Prebivalstvo se je poleg v naselja znotraj Prekmurja in Slovenije v velikem številu
odseljevalo tudi v tujino. Značilna je bila predvsem ekonomska migracija, ki so jo
pogojevali slaba industrijska razvitost Prekmurja, presežek delovne sile in seveda želja po
boljšem zaslužku. Največ odseljenih Prekmurcev si je začasen dom našlo v Nemčiji in
Avstriji, nekaj pa se jih je odselilo tudi v druge evropske države. Majhen delež odseljenih
(okoli 5%) pa je iskanje nove zaposlitve odneslo tudi na druge celine. Delež zdomcev v
Prekmurju presega 5% vsega prebivalstva in je največji v Sloveniji. Zelo razširjen pojav je
tudi dnevno ali tedensko odhajanje velikega števila prebivalcev Goričkega na delo v
Avstrijo, predvsem v kraje spodnje Štajerske. Zdomstvo pa ima poleg negativnih tudi
pozitivne lastnosti. Zdomci že med svojo odsotnostjo v domovino pošiljajo del svojih
zaslužkov, ob vrnitvi pa prinesejo s seboj svoje prihranke s katerimi potem v domovini
začno novo življenje; zgradijo si nov dom, nekateri odprejo obrt ali gostinski lokal v
katerem nadaljujejo svojo poklicno pot. Prekmurje je polno takšnih »zgodb«.
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Grafikon 4: Delež odseljenih po občinah Prekmurja (popis 2002)
20

% odseljenih
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Vir: www.stat.si; Popis 2002
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Karta 11: Delež odseljenih v Prekmurju po naseljih

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 139 (avtor: Drago Kladnik)
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Starostna sestava prebivalstva Prekmurja je poleg stopnje odseljevanja odvisna predvsem
od stopnje rodnosti in umrljivosti ter njune razlike naravnega prirastka. Žal v Prekmurju
prihaja do negativne sinteze vseh prej omenjenih dejavnikov, saj so za to območje značilna
majhna rodnost, povečana smrtnost in s tem negativen naravni prirastek, pa še stopnja
odseljevanja je velika. Vsa naselja Prekmurja z izjemo treh (Murska Sobota in še dve)
imajo ostareli tip prebivalstva. Indeks staranja je zelo pereč problem v celotni Sloveniji, v
Prekmurju pa je to še potencirano. Znotraj Prekmurja je najbolj ogroženo Goričko.
Zahodno Goričko ima ta indeks za desetino bolj neugoden od slovenskega povprečja,
medtem ko je na vzhodu Goričkega indeks celo za polovico slabši. Velike spremembe so v
obdobju 1971 – 1991 nastale tudi v starostni sestavi prebivalstva Goričkega, saj se je
razvojno najbolj pomembna skupina prebivalcev, ki so stari do 20 let, zmanjšala z 31 na
25,1%, skupina ostarelih ljudi (starih nad 65 let) pa se je v istem obdobju povečala s 14,1
na 16,7%. Isti, vendar malo omiljen problem pesti celotno Prekmurje (Sinergija, 1997).

⎞
⎛ stari _ več _ kot _ 60 _ let
∗100 ⎟⎟
Grafikon 5: Starostni indeks po občinah Prekmurja ⎜⎜
⎠
⎝ stari _ manj _ kot _ 20 _ let
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Vir: www.stat.si; Popis 2002
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Karta 12: Starostni indeks v Prekmurju po naseljih

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 150 (avtor: Drago Perko)
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Karta 13: Rodnost v Prekmurju leta 1995 po občinah

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 133 (avtor: Drago Kladnik)
Rodnost je v zadnjih treh stoletjih doživela velike spremembe vzporedno s spremembami v
načinu in oblikah ekonomske produkcije. Te spremembe so bile tako korenite, da v večini
gospodarsko razvitejših držav danes ne moremo več govoriti o spontanosti človekove
reprodukcije ampak je rodnost postala vse bolj načrtovana in zavestno omejevana. Vzroke,
ki vplivajo na raven rodnosti oziroma dejavnike rodnosti lahko razdelimo na šest skupin:
biološki, ekonomski, družbeni, kulturni, antropološki in psihološki dejavniki. Seveda pa na
rodnost vplivajo tudi geografski dejavniki. Teoretično bi lahko razdelili geografske
dejavnike rodnostnega obnašanja na dve skupini: na tiste, ki izhajajo neposredno
(primarno) iz geografskega okolja in so njegov sestavni del, ter na tiste, ki so geografsko
diferencirani odraz nekega pojava. Josipovič si je v svojem delu o geografskih vidikih
rodnosti Prekmurje izbral kot območje s tradicionalno nadpovprečno zastopanostjo
primarnega gospodarskega sektorja (kmetijstva). Rodnost v Prekmurju je pod slovenskim
povprečjem. Najnižjo rodnost leta 1995 so imele občine osrednjega in zahodnega
Goričkega ter Lendavskih goric (karta 13), v obdobju 1998 – 2000 pa so bile občine z
najnižjimi vrednostmi rodnosti pretežno na Dolinskem oziroma na ravnini (karta 13). To
govori o nihanju stopnje rodnosti po občinah in območjih med leti (Josipovič, 2002).
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Karta 14: Ocena celotne rodnosti za obdobje 1998-2000 po občinah Prekmurja

Povzeto po: Josipovič, 2002, stran 520
Avtor v svojem delu ugotavlja, da ni večjih razlik med rodnostjo v urbanem (0,94) in
ruralnem (1,13) območju ter med ravninsko – dolinskim (1,05) in gričevnatim svetom
(1,22). Prav tako ni večjih razlik med rodnostjo na dvojezičnem (0,91; Dolinsko 0,87 in
Goričko 1,38) in območjem s prevladujočim slovenskim prebivalstvom (1,11). Za prikaz je
uporabil kazalnik aproksimativne celotne rodnosti. Ugotovil je tudi, da prisotnost Romov
rahlo pozitivno prispeva k višji skupni rodnosti posameznega naselja (Josipovič, 2002).
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Grafikon 6: Rodnost, umrljivost in naravni prirastek po občinah Prekmurja (popis 02)
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Vir: www.stat.si, Popis 2002
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Karta 15: Umrljivost v Prekmurju leta 1995 po občinah

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 135 (avtor: Drago Kladnik)
Celotna Pomurska regija izstopa z najvišjo stopnjo umrljivosti v Sloveniji in je bila leta
1996 za 25,4% višja od stopnje umrljivosti v Sloveniji. Prekmurje se je tako leta 1995 z
izjemo občin Murska Sobota in Turnišče uvrščalo v prva dva razreda (v drugem so le tri
občine) umrljivosti pri nas. Tako ima večina občin umrljivost nad 13 promilov. Zaradi
večanja indeksa staranja se bo smrtnost še povečala in s tem povzročila poglabljanje
razlike med rodnostjo in smrtnostjo ter s tem dodaten manjko v naravnem prirastku. Za
regijo je značilna tudi prezgodnja umrljivost prebivalstva. Med najpogostejšimi vzroki
umrljivosti so bolezni srca in ožilja, novotvorbe, poškodbe in zastrupitve, bolezni dihal ter
bolezni prebavil (RRA Mura, 2003).
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Karta 16: Naravni prirastek v Prekmurju leta 1995 po občinah

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 137 (avtor: Drago Kladnik)
Preprosta enačba nam pove, da je Prekmurje vsako leto bliže izumrtju. Zelo nizka rodnost
in visoka umrljivost naravno zmanjšujeta prebivalstvo Goričkega za 6 in več promilov
letno. Nekoliko počasneje izginja prebivalstvo ravninskega dela, pa še tu je letni upad na
nivoju dveh do štirih promilov. Edini občini s pozitivnim naravnim prirastkom sta Murska
Sobota in Turnišče. Vsi ti dejavniki se odslikavajo v izrazito povečanem indeksu staranja
prebivalstva. Že tako negativne smernice pa še dodatno poslabšuje odseljevanje.
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Prekmurje je področje, kjer se že stoletja mešata slovenski in madžarski narod. Tu na
strnjenem obmejnem območju ob slovensko – madžarski meji prebiva večina Madžarov v
Sloveniji (87 odstotkov). To območje je bilo skoraj tisoč let (od 10. stoletja do leta 1919 ter
med drugo svetovno vojno) pod ogrsko (madžarsko) oblastjo. Poleg madžarske skupnosti v
Sloveniji pa živi tudi slovenska skupnost na Madžarskem. Tako se je ob meji na obeh
straneh izoblikovalo etnično mešano območje. V Prekmurju sta se izoblikovali dve
območji, kjer se je naselila madžarska manjšina. Prvo območje je na vzhodnem delu
Goričkega na meji z Madžarsko. Sega nekako od naselja Hodoš/Hodos na severu do
naselja Motvarjevci/Szentlaszlo na jugu. Drugo območje pa ob meji sega od naselja
Dobrovnik/Dobronak na severu mimo naselij Lendava in Petišovci do slovensko-hrvaške
meje. Na teh območjih v posameznih naseljih manjšina številčno presega slovensko
prebivalstvo. Madžari imajo med prebivalci največji delež v občinah Lendava (42,1%),
Dobrovnik (55,5%) in Hodoš (59%). To so tudi edine občine, kjer delež slovensko
govorečih ne presega 50%. Ob popisu leta 1948 je tu živelo 10.246 Madžarov, ki so bili v
glavnem podeželsko in kmečko prebivalstvo. Ta struktura se je zaradi slabše gospodarske
razvitosti, bližine zaprte meje z Madžarsko in dejstvu, da je kmečka zemlja v večini
primerov ostajala v rokah posameznikov ohranjala še zelo dolgo. Zelo nizek naravni
prirastek, trend odseljevanja v večja regionalna središča Slovenije in v tujino ter
asimilacijski procesi so število madžarskega prebivalstva Prekmurja v obdobju 1948–2002
zmanjšali za skoraj 40 odstotkov. Največ od skupno 6.498 prekmurskih Madžarov je ob
popisu leta 2002 živelo v občini Lendava (4.690 ali 72,2% vseh). Naselje Lendava je tudi
sicer kulturno središče madžarske manjšine v Sloveniji (Slovenija: pokrajine in ljudje,
1999).
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Grafikon 7: Deleža Slovencev in slovensko govorečih po občinah Prekmurja (popis 02)
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
% slovenski jezik
% Slovenci

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

Ti
ši
na
Tu
rn
iš
Ve
če
lik
a
Po
la
na

Ku
zm
a
Le
M
or
nd
av
av
sk
a
e
To
M
p
ur
lic
sk
e
a
So
bo
ta
O
dr
an
ci
Pu
co
nc
R
i
og
aš
ov
ci
Ša
lo
vc
i

bi
lje
Ko

G
ra
d
H
od
oš

Be
lti
nc
i
C
an
ko
va
D
Č
ob
re
ro
nš
vn
ov
ik
ci
\D
ob
ro
G
na
or
nj
k
iP
et
ro
vc
i

0,00

Vir: www.stat.si, Popis 2002

Pri podatkih popisa iz leta 2002 je zanimiva razlika med deležem Slovencev in deležem
slovensko govorečih v posameznih občinah. V večini občin je delež slovensko govorečih
malenkost večji od deleža Slovencev, kar govori o določeni stopnji asimilacije manjšine.
Zanimive pa so občine Dobrovnik/Dobronak, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in
Rogašovci. Tu je namreč delež Slovencev višji od deleža slovensko govorečih. Tu je
asimilacija še večja, saj se del manjšine kljub ohranjanju svojega jezika deklarira za
Slovence. Ozemlja teh občin, razen občine Rogaševci, pokrivajo območje, ki ga poseljuje
madžarska manjšina.
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Karta 17: Delež Slovencev v naseljih Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, str. 157 (avtorja: D. Perko in P. Repolusk)
V Prekmurju je torej v večini naselji delež slovensko govorečih ljudi nad 90%. Izjema so le
kraji na etnično mešanem področju, kjer se poleg slovenščine pojavi še madžarski jezik.
Delež slovensko govorečih tako ne presega meje polovice v občinah Hodoš (34,8%),
Dobrovnik (39,1%) in Lendava (46,8%).
Celotno ozemlje Prekmurja spada v enotno območje prekmurskega narečja.
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Karta 18: Delež slovensko govorečih po naseljih Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, str. 159 (avtorja: D. Perko in P. Repolusk)
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V Prekmurju je 176 naselij, od katerih pa večina nima centralnih funkcij. Pomanjkanje
osrednjega centralnega naselja je očitno predvsem na Goričkem, kjer bi potrebovali
centralno naselje vsaj tretje stopnje. Trenutno vlogo osrednjega naselja Goričkega
opravljajo Gornji Petrovci, ki so z odprtjem proge Murska Sobota – Hodoš – madžarska
meja pridobili nekaj centralnosti vendar še vedno ne zagotavljajo potrebnih funkcij. V
ravninskem delu Murske ravni imajo naselja nadpovprečno število ljudi kar je posledica
priseljevanja in prevladujoče funkcije spalnega naselja. Večina teh naselij je v bližini
Murske Sobote. Murska Sobota, ki je med industrijskimi mesti v Sloveniji na šestem
mestu, se uvršča med središčna naselja pete stopnje in je »podrejena« le še Mariboru (6.
stopnja) in Ljubljani (7. stopnja).
Karta 19: središčnost naselij Prekmurja

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 309 (avtor: Igor Vrišer)
Z menjavanjem ravnin in gričevja se spreminjata tudi tip naselij in zemljiška ureditev. Na
Murski ravani je v ospredju zemljiška razdelitev polj v pravilne delce, v gričevju pa so
zemljišča razdeljena večinoma na grude in celke. Na ravninskem delu Prekmurja predvsem
pa v širših dolinah v gričevju se pojavljajo gručaste vasi, ki pa jim na ravninskem delu
družbo dela obcestni tip vasi. Nekatere med njimi so prave, vzdolž glavne prometnice
razmeščene dolge vasi (kot primer tega tipa je naselje Tešanovci). Več pa je takšnih
naselij, kjer so hiše razmeščene vzdolž razvejanih vaških poti, kar jim daje videz ohlapno
strnjene gruče (tako naselje so Ižakovci). Naselja na ravninah so postavljali tako, da se je
najkvalitetnejša zemlja ohranila za kmetijske površine, kljub temu pa so bila še vedno
varna pred poplavami. Zato jih najpogosteje najdemo na robovih dolin in nad ježami teras,
skratka na stiku med mokrotnim in suhim svetom. Za Goričko je značilna prevlada
razpotegnjenih razloženih naselij z manjšimi dolinskimi in večjimi ter bolj pogostimi
slemenskimi zaselki (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
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Glavni izobraževalni center v Prekmurju je Murska Sobota. Srednji šoli sta še v Lendavi in
Rakičanu. V regiji imajo samo en višješolski strokovni program. Visokošolskih ali
univerzitetnih programov ni. Izobrazbena struktura prebivalcev v regiji je podpovprečna,
saj znaša povprečno število let šolanja v Pomurju le 8.7 let (v Sloveniji 9.6 let). Kar 60%
prebivalcev ima osnovno šolo ali manj (v Sloveniji 47%). Zmanjševanje števila učencev v
osnovnih šolah je večje, kot je zmanjševanje števila prebivalstva. Izven regije se po
osnovni šoli izobražuje le 15% učencev, saj učenci pogosto izbirajo šolo glede na možnost
izobraževanja doma in ne vedno po nagnjenjih, sposobnostih ali potrebah podjetij. Velik
vpliv na to imajo tudi socialne razmere v družinah, ki ne dopuščajo šolanja izven
domačega kraja. Odstotek učencev, ki se izobražujejo v štiriletnih šolah, znaša 61% in se
povečuje. Štipendijske politike praktično ni. Število študentov je podpovprečno (v šolskem
letu 1995/96 je znašalo število študentov na 1000 prebivalcev le 16.5, v Sloveniji 23).
Mnogo študentov se po končanem študiju ne vrne v domačo regijo, saj jim ta ne more
zagotoviti ustreznega delovnega mesta. »Beg možganov« je še dodaten problem, ki vpliva
na upadanje števila prebivalcev. Regijski sistem izobraževanja za odrasle je zelo omejen.
Pomurska regija ima podpovprečen delež razpoložljivih programov za odrasle (indeks
glede na Slovenijo je 65). V naseljih Goričkega je izobrazbena sestava še slabša in je med
najslabšimi v Sloveniji, saj le v redkih naseljih delež prebivalcev starejših od 14 let z vsaj
srednješolsko izobrazbo presega 30%. Delež teh se v ravninskih naseljih nekoliko dvigne
(nekatera naselja do 40%), vendar pa mejo polovice presežejo le Murska Sobota in
Lendava ter še nekaj manjših naselji (RRA Mura, 2003).
Grafikon 8: Delež preb. nad 14 let z vsaj srednješolsko izobrazbo po občinah (popis 02)
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Vir: www.stat.si, Popis 2002
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Karta 20: Izobrazbena sestava prebivalstva Prekmurja po naseljih

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 155 (avtor: Peter Repolusk)
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2.2.2. Gospodarstvo
Razen kakovostnih zemljišč, tekočih voda s potencialno možnostjo hidroenergetske izrabe
ter termalnih in mineralnih voda za zdraviliško – turistično dejavnost so naravne danosti
Prekmurja razmeroma skromne. Med kovinskimi minerali je moč najti le posamezna zrna
zlata v prodiščih Mure, ki pa se ne splačajo izkoriščati. Bolj je Prekmurje založeno z
nekovinskimi minerali v obliki glin, ki so dobra osnova lončarski in opekarski dejavnosti.
Med energetskimi viri omenimo le skromna nahajališča zemeljskega plina in že zdavnaj
izčrpane zelo skromne zaloge nafte v Trimlinih pri Lendavi, kjer je (bila) edina slovenska
rafinerija nafte (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Grafikon 9: Delež zaposlenih v kmetijskih dejavnostih po občinah (popis 02)
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Vir: www.stat.si, Popis 2002
Prekmurje je najbolj kmetijski del Slovenije in to kot tradicionalno kmečko območje
izkazuje tudi z deležem kmečkega prebivalstva v naseljih. Delež kmečkega prebivalstva se
je tako v večini naselij Goričkega leta 1991 gibal med 30 in 50 odstotki. Podobne deleže
najdemo tudi v Lendavskih goricah. Zanimivo dejstvo pa je, da je isti delež v naseljih
ravninskega dela Prekmurja redko presegal 30 odstotkov, večina naselji pa je v razredih z
deleži med 10 in 30 odstotki. V najnižjem razredu (0 do 10 odstotkov) so naselja somestij
Murske Sobote in Lendave. Razlago za opazno nižji delež kmečkega prebivalstva v
ravninskem delu gre iskati predvsem v »industrializaciji« kmetijstva. S tem se zmanjša
število ljudi potrebnih za obdelovanje zemlje, delavce v industrijskih »kmetijskih«
dejavnostih pa se šteje pod nekmečko prebivalstvo. Tako je delež zaposlenih v kmetijskih
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dejavnostih v občinah (grafikon 9) mnogo nižji od deleža kmečkega prebivalstva
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Karta 21: Delež kmečkega prebivalstva v naseljih Prekmurja leta 1991

Povzeto po Geografskem atlasu Slovenije, 1998, stran 167 (avtor: Drago Perko)
Prebivalstvo se ukvarja predvsem s kmetijstvom, saj je tako za Goričko kakor tudi za
ravninske predele Prekmurja značilna izrazita usmerjenost v to panogo. Razvoj industrije
po drugi svetovni vojni je sicer povzročil močno deagrarizacijo, vendar je Prekmurje ostalo
med vsemi slovenskimi območji še najbolj kmetijsko. V ravninskem delu so kmetje
usmerjeni v poljedelstvo in živinorejo, v gričevnatih predelih pa zaradi težjih obdelovalnih
pogojev prevladujejo sadjarstvo, vinogradništvo (na Goričkem je le procent kmetijskih
zemljišč namenjen temu, v Lendavskih goricah pa slabih 15 odstotkov) in živinoreja. Če v
ravninskem svetu njive dosegajo skoraj polovico vseh obdelovalnih površin in jim sledijo
travniki in gozd s petino, pa so njihovi deleži na Goričkem dobra tretjina njiv, skoraj dve
petini gozda in 16 odstotkov travnikov. Proces zaraščanja obdelovalnih površin z gozdom
in grmičevjem je najbolj pereč na Goričkem, drugod pa prihaja do procesa ozelenjevanja to
je širjenja s travo poraslih zemljišč ob hkratnem zmanjšanju obdelovalnih površin. Na
Murskem polju je močno razširjen žitni oziroma žitno – okopavinski sistem, na Goričkem
pa zaradi slabših talnih in reliefnih razmer prevladuje žitno-krmni podsistem. V osrčju
pomurske ravni naletimo tudi na okopavinsko – žitni podsistem (Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1999).
Zemljiško – posestna sestava se med ravninskim in gričevnatim delom ne razlikuje prav
dosti. Za Goričko je še vedno značilna velika razdrobljenost kmetijske posesti. Dobra

41

Miklič K., Regionalna geografija Prekmurja s posebnim ozirom na versko sestavo prebivalstva

tretjina kmetij ima manj kot 3 hektarjev, slaba polovica med 3 in 8 hektarjev in le sedmina
več kot 8 hektarjev posesti. Povprečna velikost kmetij ne presega 5 hektarjev. Tudi za
ravninski del je značilna močna razdrobljenost posesti. Vzroke za takšno stanje lahko
iščemo v ogrskem dednem pravu, ki je več stoletij pospeševalo drobljenje zemlje, v veliki
agrarni prenaseljenosti zaradi gospodarske zaostalosti in povojni agrarni reformi
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Po drugi svetovni vojni so se močneje začele razvijati nekmetijske dejavnosti. V
sedemdesetih in deloma osemdesetih najprej sekundarni kasneje pa tudi terciarni sektor s
proizvodnjo obrtjo. Kljub politiki policentričnega razvoja države je Prekmurje zaostalo za
ostalimi predeli. Nekaj pozitivnih učinkov pri zaviranju praznjenja podeželja so prinesli
dislocirani industrijski obrati, ki so povečali možnosti nekmetijskega zaposlovanja.
V novembru 2003 je bilo v Pomurju aktivnih 52.323 prebivalcev od tega delovno aktivnih
43.025 (82,2 %) kar je za 3,2% manj kot leta 2002. Aktivni prebivalci v Pomurju so leta
2003 predstavljali 6 % aktivnega prebivalstva v Sloveniji.
Tabela 3: Struktura delovno aktivnega prebivalstva Prekmurja v novembru 2003
Zaposleni
Število zaposlenih Delež (v %)
V podjetjih in organizacijah
30.670
71,3
pri samozaposlenih osebah (SP) 4.543
10,6
samozaposleni oseb
7.812
18,2
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, območna služba MS; 2004
Večina zaposlenih v podjetjih in organizacijah je opravljala storitvene dejavnosti (48,8 %).
V nekmetijskih dejavnostih je bilo zaposlenih 47,9 %, v kmetijstvu pa samo 3,6 %
prebivalstva. V tem obdobju (02 – 03) se je najbolj zmanjšalo število samozaposlenih in
sicer za 16,9 %. Med njimi se je najbolj zmanjšalo število kmetov (za 22,5 %).
Tabela 4: Struktura samozaposlenih v Prekmurju (december 2003)
status
število Delež (v %)
samostojni podjetnik
2.303
29,5
oseba, ki opravlja poklicno dejavnost 187
2,4
kmet
5.322
68,1
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, območna služba MS; 2004
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Grafikon 10: Zaposlitvena struktura v Pomurju, december 2003

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, območna služba MS; 2004
Z industrializacijo sta se širila tudi urbanizacija in suburbanizacija. Poleg Murske Sobote,
ki je na šestem mestu med industrijskim kraji v Sloveniji, je industrijsko pomembnejša le
še Lendava.
Prometno so ti kraji izredno slabo povezani z osrednjo Slovenijo, vendar smo v zadnjem
času priče velikim spremembam na področju prometnic najvišjih kategorij in
mednarodnega pomena, ki jih v Pomurju zaradi zgodovinskih okoliščin prej nikoli (ali vsaj
od rimskih časov) ni bilo. To se še posebej kaže v:
- novi železniški povezavi Slovenije in Madžarske (Murska Sobota – Hodoš – državna
meja)
- predvidena AC povezava Slovenija – Madžarska (Maribor – Murska Sobota – meja v
Pincah).
Omenjeni prometnici, ki sta vitalnega pomena ta to področje, bosta vzpodbujali k razvoju
še vse ostale prometne in na promet vezane funkcije in dejavnosti v tem prostoru. Potreba
po boljši cestni prometni povezavi se je še povečala po letu 1991, ko se je drastično
zvečalo število težkih tovornjakov, ki na liniji Barcelona – Kijev prečkajo to področje.
Pokritost regije s cestami državnega ranga je na nivoju državnega povprečja. Izpad cest
najvišje kategorije pa se najbolj kaže na glavni cesti G1-3 Maribor – Gornja Radgona –
Lendava – mejni prehod Dolga vas – Redics. Ta cesta predstavlja enega od najbolj ozkih
grl transevropskega prometnega koridorja. Z negativnimi vplivi tranzitnega tovornega
prometa na tej cesti so prizadeta vsa največja naselja v Pomurju (skupaj 37.000
prebivalcev), med njimi najbolj Murska Sobota. Pomurje, kot regija na križpotjih štirih
držav, ima na državnih mejah številne mednarodne in maloobmejne mejne prehode za
cestni in železniški promet. Zaradi svoje specifike največjo problematiko predstavlja
mednarodni mejni prehod v Dolgi vasi (RRA Mura, 2003).
Na vinorodnih območjih Goričkega in Lendavskih goric imajo tudi vinske – turistične
ceste ob katerih so ustrezno opremljene in označene turistično zanimive vsebine. Zaradi
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učinkovitejšega in varnejšega odvijanja prometa v mestih in na najgosteje poseljenih
območjih se v zadnjih letih, predvsem v okolici večjih krajev, intenzivneje gradijo posebne
kolesarske steze. Pomurje razpolaga tudi s športnim letališčem v Rakičanu pri Murski
Soboti, ki ima dve travnati vzletno – pristajalni stezi. V Pomurju je možna plovba le na
reki Muri in še to le za določen – rekreacijsko-turistični namen ali za potrebe reševanja.
Preko reke Mure je še vedno vozijo brodi na relacijah: Krog – Vučja vas, Ižakovci –
Krapje, Melinci – Krapje ter Hotiza – Sveti Martin.
Prekmursko gospodarstvo vsaj malo rešuje zdraviliški turizem, ki ima tu dobre pogoje za
razvoj. V Prekmurju je tako nastalo več zdraviliško – turističnih centrov. Omenim naj le
zdravilišča v Moravskih Toplicah, Banovcih in Lendavi. Omeniti velja še lovski turizem,
ki je tu v razmahu. Zidanice med vinogradi v razgibanem gričevju južnega in osrednjega
Goričkega ter Lendavskih goric so izjemno privlačne za preureditev v počitniška bivališča.
Marsikje je že več kot desetina vseh vaških hiš in zidanic preurejena v sekundarna
bivališča. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da se povpraševanje, sploh po vstopu Slovenije v
EU, po teh objektih veča tudi med tujci. Po uradnih podatkih republiške davčne uprave je
od vstopa Slovenije v EU do konca februarja 2006 na območju davčnega urada Murska
Sobota nepremičnine kupilo 219 (neuradno celo 320) tujcev, od tega največ, 98, Britancev.
Velik del nepremičnin, ki so jih kupili Britanci je na območju Goričkega (RRA Mura,
2003).
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3. KRATEK ORIS ZGODOVINSKEGA RAZVOJA
PREKMURJA
Panonska kotlina je eno od zgodnejših poselitvenih območij na naši celini. Dejstvo, da je
človek naseljeval nekatere predele današnjega Prekmurja že v mlajši kameni dobi (40002000 let pred našim štetjem), nam izpričuje predvsem naključno najden kamniti predmet v
Lipovcih, nedaleč od Murske Sobote. Predmet, ki ga hrani Pokrajinski muzej v svoji
zbirki, je podoben kamniti sekiri ali motiki, nekateri strokovnjaki si ga celo razlagajo kot
ralo pri lesenem plugu, se pravi, kot najstarejše znano obdelovalno orodje s prekmurskega
območja (Slovenija: pokrajina in ljudje, 1999). Vplivi teh poselitev so se kazali tudi na
našem ozemlju, ki je Panonsko kotlino povezovalo s Padsko nižino, kjer so se prav tako
kmalu začele razvijati civilizacije. Iz poznejšega obdobja žarnih grobišč, ko so se v krajih
ob Muri že pojavili predniki ilirskih plemen, je ohranjena bronasta ovratnica iz Pertoče, kot
edino verno znamenje človekove prisotnosti pred približno tremi tisočletji (Škalič, 2001).
Celotno ozemlje panonskega dela Slovenije je postalo pomembnejše z nastankom rimske
province Panonije. Najštevilnejše arheološke najdbe, ki so plod naključnih odkritij in
načrtnih izkopavanj - med temi naj omenimo samo raziskovanja v Dolgi vasi pri Lendavi izvirajo iz rimske dobe. Rimska oblast, ki je vključevala Prekmurje v Spodnjo Panonijo,
nam sicer na tem območju ni zapustila velikih in veličastnih spomenikov. Dobro ohranjen
nagrobni spomenik romaniziranega priseljenca Vibeniusa iz Dolge vasi pri Lendavi izvira
iz prvega stoletja našega štetja, vzidan pa je v stopniščno steno vzhodnega dela soboškega
gradu. Rimski nagrobnik, ki je označeval grob poštnega sla Viatora in ki izvira iz drugega
stoletja, je vgrajen v zunanjščino katoliške cerkve v Murski Soboti. Kovani rimski novci –
denariji in sesterci – ki jih hrani Pokrajinski muzej v Murski Soboti, so iz okolice
Lendave. Žal še arheološko ni ugotovljena cestna povezava rimskih naselbin Petovie in
Savarie, ki je najverjetneje potekala nekje prek južnih predelov Prekmurja (Škalič, 2001).
Iz tistega časa so ostanki podeželskih naselij ob poti, ki je ob Muri vodila skozi Beltince,
Dokležovje in Mursko Soboto v Radgono. Takrat so bile ravnine z izjemo Pomurske že
povsem kolonizirane, v gričevju pa so se pojavljale le posamezne utrjene naselbine kamor
so se ljudje zatekali iz izpostavljenih nižinskih naselij. V času preseljevanja narodov je bila
Murska ravan nenaseljena predvsem zato, ker ni nudila nobene možnosti za varno
poselitev. Na ozemlju, ki ga danes označujemo z imenom Prekmurje, so se že od nekdaj
križali različni interesi, ki so času in moči primerno obračunavali med seboj. Razne
državne in druge oborožene skupine so tu plenile in požigale. Gre namreč za ozemlje,
preko katerega so šli selitveni tokovi. Tu so se naseljevali in iskali zavetje begunci pred
Turki in sami zemljiški gospodje so v tej, tolikokrat opustošeni pokrajini naseljevali
potrebno delovno silo iz raznih krajev (Sinic, 2000).
Po propadu rimskega cesarstva, po dolgotrajnem preseljevanju raznih plemen z vzhoda
proti zahodu je v 6. stoletju Prekmurje zajel naselitveni val slovanskih rodov. Iz zgodnjega
slovanskega obdobja so v teh krajih našli ostanke naselbin, pa tudi prvo naselje na mestu
današnje Lendave je nastalo že v 9. stoletju. Čeprav je v prekmurskih krajih malo znanih
spomenikov te dobe, nam zgodovinski viri vendarle potrjujejo dejstvo, da je v 8. stoletju
Prekmurje z nekaterimi ostalimi slovenskimi predeli bilo vključeno v Pribinovo in pozneje
v Kocljevo upravno skupnost, ki je sprejela krščanstvo in ki je odprla vrata dejavnosti
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makedonskih bratov Cirilu in Metodu, podobno pa tudi vplivni frankovski cerkveni
organizaciji; verjetno so bile v tem obdobju tudi na prekmurskih tleh zgrajene prve cerkve
(možno v Lendavi, Turnišču, Murski Soboti), ki jim pa ni več sledu. Iz tega obdobja nam
je zaenkrat ohranjenih, v živem prekmurskem narečju tudi nekaj jezikovnih spomenikov
prastarih slovanskih besed. Slovansko kolonializacijo tega predela so ob koncu 9. stoletja
prekinili madžarski vpadi (Škalič, 2001).
Leta 907 je pri Bratislavi prišlo do velikega in odločilnega boja med bavarsko-karantansko
in madžarsko vojsko. Poraz Bavarcev je pomenil konec karolinške ureditve in njene meje
na vzhodu so se premaknile na rob alpskega ozemlja, na jugu pa do Karavank. Henrik I. je
leta 933 s prenehanjem plačevanja davkov odpovedal poslušnost Madžarom. Po porazu
Madžarov pri reki Unstrut pa se je začel umirjati tudi njihov osvajalni pohod in začeli so
utrjevati svoje meje – predvsem tiste proti trdno organiziranemu nemškemu cesarstvu.
Tukajšnja pokrajina je bila z svojo reko Muro idealna za pomembno obrambno postojanko.
Še posebej velja to za naselje Petanjci, ki je v vsem poznejšem času imelo kot prvo naselje
na tej strani Mure veliko obrambno vlogo (Kerčmar, 1995). Madžari so po končanem
osvajanju želeli svoja ozemlja zavarovati z širokim mejno-obrambnim sistemom, znanim
tudi pri Slovanih in Bizantincih. Takšne pasove, imenovane »gyepü« (gyep – ledina, trata)
so predstavljale naravne (močvirja, gozdovi) in umetne (jarki, prekopi) ovire. Med ovirami
so imeli dobro varovane prehode imenovane »vrata«. Območja zunaj obrambnega pasu so
imenovali »gyepüelve«. Ta vmesni pas je bil še največkrat upostoševan in zanemarjan, da
bi se tako ločil od ostalih območij. Prekmurje je skoraj v celoti ležalo na zunanji črti
obrambnega pasu, vendar je bilo še vedno pod okriljem madžarske krone in s tem pod
upravo kraljevih uradnikov iz posebej za to ustanovljenih središč. Prekmurje kljub temu do
11. stoletja ni bilo priključeno k nobeni madžarski upravni županiji in ne v madžarsko
cerkveno organizacijo. Kralj Ladislav I. je leta 1091 zaradi želje po utrditvi oblasti tudi v
mejnih pokrajinah Prekmurje vključil v svojo državno upravo. Prekmurje je bilo tako
vključeno v dve županiji: Železno (Vasvar) in Zala (Zalavar). Šele leta 1777 se je pod
szombathelysko cerkveno jurisdikcijo Prekmurje spet združilo v eno upravno enoto. Na
splošno je bila tukajšnja meja med Madžari in Nemci po 11. stoletju dokaj nemirna.
Posledica tega je bila gradnja obrambnih postojank z gradovi (npr. Radgona), ki so jih
obdajala naselja stražarjev. V zameno za vojaško službo so dobili v last zemljišče in bili
svobodni vseh dajatev in davščin. Na nek način sta tako obe strani poseljevali Pomurje z
naseljevanjem tujcev-stražarjev. V 12. in 13. stoletju se v sedanjem Prekmurju pojavlja
večji kompleks z imenom Belmura, ki se v 14. stoletju združi z zemljiščem Lyndva (Grad
ali Gornja Lendava). Središče tega zemljišča, ki so mu večkrat spreminjali meje je bila
Murska Sobota. V mejnem sporu, ki je nastal leta 1348 med zemljiškimi gospodi, je bila
določena meja za kraje ob reki Muri, ki so po svoje opredelili območje današnjega
Prekmurja (Kerčmar, 1995). Srednjeveška kolonializacija je na področje Prekmurja prišla
najkasneje in sicer šele v poznem srednjem veku. Predvsem na Mursko polje so se naselili
tudi Uskoki.
Čeprav so Turki že v 16. stoletju naenkrat prodrli na prekmurska tla, so turške čete s
pomagači drugih narodnosti najpogosteje napadale prekmurska selišča v začetku 17.
stoletja. Obmurske prekmurske vasi - Melinci, Ižakovci in Bistrice - so bile posebej hudo
prizadete ob turškem napadu iz smeri Velike Kaniže. Sorazmerno dobro obdelane njivske
površine in razvita živinoreja prekmurskih graščakov in tlačanov, je postala za nekaj časa
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pomemben vir turških okupacijskih veljakov in njihovih čet na Ogrskem. Le-ti so v znova
porazdeljenih prekmurskih okoliših nastopali v vlogi novih graščakov, ne da bi se sami dalj
časa mudili v podložnih vaseh. Zaradi pripadnosti ogrski državni skupnosti, ki so jo
deloma podjarmili Turki, je bilo celo pravilo, da so tlačani morali plačevati davščine razen
Turkom tudi prvotni zemljiški gosposki, se pravi ogrskim grofom. Znamenita bitka pri
Monoštru leta 1664, v kateri so bili Turki končno premagani, je zapustila vidne sledove
tudi v številnih prekmurskih krajih. Turki so zapustili Prekmurje in sosednje okoliše okrog
leta 1690, ko je padla Velika Kaniža, njihovo pomembno oporišče in izhodišče za vojaške
ekspedicije prek Mure in v hrvaške kraje (Škalič, 2001).
Začetki protestantizma pri nas segajo v 16. stoletje, ko so reformatorji Primož Trubar, Jurij
Dalmatin, Sebastijan Krelj ter drugi položili temelj slovenskemu jeziku ter hkrati izdali
prve tiskane knjige v slovenščini (katekizmi, Sveto pismo, učbeniki). Protestantizem je bilo
gibanje za obnovo Cerkve v duhu prvotnega krščanstva. Reformacija je močno
zaznamovala začetek novega veka in prispevala pomemben del pri spremembi takratne in
posledično tudi današnje podobe verskega sveta. Kot eden prvih je na številne
nepravilnosti v Cerkvi opozoril avguštinski menih Martin Luter (1483 – 1546), ki je leta
1517 napisal in izobesil na vrata svoje cerkve v Wittenbergu znamenitih 95 tez kritike
katoliške cerkve. S tem je sprožil proces delitve zahodnega katoliškega sveta. Skozi proces
reformacije in v kasnejšem obdobju protestantizma se je izoblikovalo več vej oziroma
cerkva. Med njimi so najpomembnejše kalvinistična, prekrščevalska, anglikanska in
luteranska, iz njih pa so se razvile še mnoge druge cerkve. Reformacije se je kmalu po
nastanku začela hitro širiti po Evropi in tako je prišla tudi v slovenske dežele. Reformacije
je drugod in tudi pri nas na svojem začetku našla veliko podporo med plemstvom in
meščanstvom. Razlog je bil predvsem v tem, da so v novem nauku videli možnosti
uveljavitve novih družbenih reform. Pomemben mejnik v razvoju in širitvi protestantizma
je bil Augsburški verski mir (1555), ki je fevdalcem in meščanskim stanovom dodelil
versko svobodo, podložniki pa so morali po sistemu cuius regio, eius religio (čigar zemlja,
tega vera) sprejeti vero svojih gospodarjev. Reformacijsko gibanje je v naših krajih
doseglo vrhunec z graško (1572) in bruško (1578) pacifikacijo (»premirjem«). V njih je
vladar plemstvu dovolil prosto izbiro vere in bogoslužja. Žal pa se je kmalu po tem v
avstrijskih in s tem tudi naših deželah začela intenzivna protireformacija. Ta je v vseh
slovenskih deželah, razen v Prekmurju, skoraj v celoti zatrla protestantsko gibanje.
Protestantizem se je v Prekmurju ohranil v obliki dveh artikularnih cerkvenih občin (Šurd
in Nemešča) (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Turška zmaga pri Mohaču (1526), ko
so Turki postali gospodarji tudi v Prekmurju in skoraj sočasni prodor Luthrovih
reformatorskih idej, sta bila v prvi polovici 16. stoletja dva ključna zgodovinska dogodka,
ki sta do temeljev pretresla do tedaj močno utrdbo fevdalne Ogrske. Prekmurje je bilo v
tistem času upravno in versko razdeljeno med dve oblasti. Del ozemlja je spadal pod
Zagrebško nadškofijo, drugi del pa pod Železno županijo. Velika oddaljenost od centrov
oblasti, močna razdrobljenost in razpršenost ter osiromašenost posesti so bili glavni
dejavniki, ki so slabili vpliv in s tem tudi nadzor Katoliške cerkve nad tem območjem. Slab
nadzor nad območjem pa je bil voda na mlin protestantskim idejam, ki so se lahko
neovirano širile med ljudi Prekmurja. Zanimivo je, da so reformacijske ideje skoraj v celoti
prihajale iz Madžarske, zelo malo ali pa skoraj nič pa jih je prišlo čez Muro. Eden od
razlogov za priljubljenost reformatorskih idej med ljudmi, je bila velika revščina ljudi in
njihov občutek zapostavljenosti. Tako je koncem srednjega veka veliko Prekmurcev videlo
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v novih idejah orožje za boj proti oblastnikom. Kot način odpora proti cesarskemu Dunaju
je nove ideje uporabilo tudi veliko število zemljiške gosposke, ki je boj za novo vero
povezovalo z bojem proti oblasti. Veliko pa je k razvoju in širjenju nove ideje med
prebivalstvom Prekmurja prispevala tudi neposredna nevarnost turških vpadov, ki so bili
del bojev med Turki in Habsburžani za premoč v srednjem Podonavju (Slovenija:
pokrajine in ljudje, 1999). Protestantsko gibanje v obliki luteranstva ali kalvinizma naj bi
se pri nas prvič pojavilo že leta 1535 v vasi Boreča na Goričkem (danes občina Gornji
Petrovci). O razširjenosti reformacije in delovanju protestantov v pokrajini med Muro in
Rabo najbolj zgovorno pričajo podatki o navidez neopazni, za tukajšnji živelj pa
neizmerno pomembni literarni dejavnosti protestantov in njihovi skrbi za tu živeče ljudi.
Leta 1587 je bila natisnjena Agenda Vandalica (Slovenski obrednik) neznanega avtorja, ki
jo je najverjetneje v Eberau na Gradiščanskem natisnil Janž Mandelc. Knjiga po mnenju
mnogih velja za prvo natisnjeno delo, ki so ga evangeličani pri nas uporabljali pri
cerkvenih obredih. Leta 1593 je György Szalaszegi, prvi znani evangeličanski duhovnik v
Murski Soboti, prevedel molitvenik wittemberškega profesorja Johanna Habermanna
Avenariusa Molitve za vsak dan v tednu v madžarščino. Kljub temu, da je večina
Prekmurcev govorila madžarsko prevod ni bil namenjen njim. Kljub dvema tiskanima
deloma pa prvi prekmurski evangeličanski duhovniki niso čutili prevelike potrebe po tem,
da bi vernikom zagotovili knjige in učbenike, kot so to počeli na Kranjskem. Tako je
večina duhovnikov pri svojem delu uporabljalo neprevedene (večina knjig je bila v
nemščini ali latinščini, nekaj pa tudi v madžarščini in hrvaščini) ali sproti v jezik, ki so ga
obvladali, prevedene knjige. Dotok informacijskih idej in krepitev protestantizma v
Prekmurju sta se povečala, ko je Ferdinand Habsburški strl moč reformacijam naklonjenih
stanov. Številni v septembru in oktobru 1598 izgnani protestantski duhovniki so se zatekli
v kraje čez Muro k reformaciji še naprej zvestim ogrskim fevdalcem (grofovske družine
Nadasdy v Petanjcih, Szechy v pri Gradu in v Murski Soboti). S seboj so prinesli mnoge
Trubarjeve, Dalmatinove in druge knjige. Čeprav ta dela niso bistveno vplivala na razvoj
reformacije v Prekmurju, pa so bili duhovniki, učitelji in drugi z njimi vendarle seznanjeni.
Prihod sicer učenih teologov pa ni dolg, saj jih je zaradi nepoznavanja prekmurskega jezika
pot vodila naprej, večinoma na sever v nemško govoreče dežele (Kerčmar, 1995). Z
nastankom evangeličanskih cerkvenih občin pa so protestanti istočasno vso svojo
pozornost namenjali tudi razvoju šolstva. Nova vera tako ni ostala vezana le na notranjost
in za zidove cerkva in prižnic, ampak je v enaki meri skrbela tudi za razvoj šolstva, za
opismenjevanje prebivalstva in za širjenje tiskane besede, ki je bila tako dostopna ljudem
vseh socialnih in družbenih slojev (Kerčmar, 1995).
Bolj kot groženj Turkov so se tukajšnji protestantje bali vse večjega protireformacijskega
pritiska katoliških Habsburžanov, ki so na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse bolj
pridobivali na vplivu. Iz zapisnikov vizitacijskega obiska evangeličanskih, prekmursko
govorečih cerkvenih občin v Prekmurju v juliju 1627 (na pobudo novoizvoljenega
superintendenta Bertana Kissa) je razvidno, da so v evangeličanskih šolah za osnovni
pouk, ki je potekal v prekmurščini, občasno uporabljali slovenske knjige protestantskih
piscev. Prve osnovne šole med Muro in Rabo pa niso bile pomembne samo za razvoj
protestantizma ampak tudi za splošni izobrazbeni napredek Slovencev na Ogrskem. V času
vizitacije leta 1662 so evangeličanski duhovniki in učitelji pri svojem delu uporabljali
lastne prevode tujejezičnih katekizmov, molitvenikov in učbenikov. V drugi polovici 17.
stoletja zasledimo v Prekmurju le redke slovenske protestantske knjige (v Gornjem Seniku
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se omenja Dalmatinova Biblija, v Gornjih Petrovcih Trubarjev prevod Luthrove hišne
postile).
Že globoko v protireformatorskem času (1695) je nastala rokopisna pesmarica Gradual v
obliki misala (mašna knjiga z molitvami, berili in spevi) napisana v prekmurskem in
kajkavskem narečju. To dokazuje, da so slovenski evangeličani tudi med protireformacijo
skrbeli za duhovno in splošno izobraževalno rast svojih vernikov. Protestantsko gibanje se
je potem do 17. stoletja razmahnilo in se ohranilo vse do danes. Ljudje Prekmurja so si v
Ogrski, katere del so bili, izbojevali precejšnjo avtonomijo, ki jim je dovoljevala uporabo
materinega jezika v šolstvu in bogoslužju (Kerčmar, 1995). Mursko polje in vzhodni del
Slovenskih goric so najbolj prizadela plenjenja Krucev, ogrskih upornikov, ki so bili
dejavni v prvem desetletju 17. stoletja in so do tedaj zavzeli že dobršen del Ogrske.
Njihovo poimenovanje izvira iz časov križarskih vojn in se je oprijelo uporniških veljakov
in vojakov proti zatiralski oblasti dunajskega dvora. Eden njihovih pomembnejših vodij je
bil Erdejski velikaš, kalvinec Istvan Bocskay, ki se je uprl leta 1604 sprejetemu zakonu o
prepovedi širjenja reformacijskih idej na Ogrske, ki ga je sprejel vojvoda Matija. Izmed
prekmurskih selišč, ki so med prvimi padla v njihove roke, je vsekakor treba omeniti
sedanji Grad in Mursko Soboto. Sicer so se pa Kruci pozneje pojavili v prekmurskih krajih
vse do Mure, medtem ko je bilo pravzaprav celotno Prekmurje prizorišče občasnih prask in
bojev med cesarskimi četami in uporniki, ki so bili v stalnem premikanju in so delno
včasih celo sodelovali s Turki. Nekatera poročila govorijo tudi o tem, da so Kruci iz
maščevanja do sovražno razpoloženih prebivalcev Sobote ob neki priliki do tal sežgali
pretežni del naselja. Le-to bi se naj nahajalo na nekoliko dvignjenem prostoru med
današnjim mestnim pokopališčem in vasjo Rakičan. Še pred prvo svetovno vojno na tem
mestu najdeni zidni ostanki in druge izkopanine potrjujejo ugotovitev, da je v tem primeru
šlo za naseljen predel in za nastanitvene objekte. Na tem prostoru pa je sicer predvsem
iskati nekdanji dvorec Belmuro s pripadajočimi drugimi objekti (Škalič, 2001). Po
dokončnem izgonu čet uporniških veljakov so tudi na prekmurskem območju pričeli urejati
meje s sosednimi avstrijskimi pokrajinami, odpirale so se večje možnosti svobodnega
trgovanja (izpostava za pobiranje tridesetine je bila zgolj na Polancih, v smeri proti
Radgoni) in z vzpostavitvijo sodnih ustanov izven tega predela so poskušali vplivati na
stabilizacijo življenjskih prilik. Na temelju popisa iz leta 1720 je večino prekmurskega
območja vključevalo rakičansko administrativno okrožje, ki so ga hkrati s podložnimi
vasmi sestavljale graščine v Rakičanu, Murski Soboti, Gornji Lendavi in Dobri (Škalič,
2001). Evangeličanska cerkev v Prekmurju se je v 18. stoletju prenovila in utrdila.
Največje zasluge za to lahko pripišemo Štefanu Küzmiču (1723 – 1779), ki je bil pisatelj,
učitelj in narodni buditelj. Njegovo najpomembnejše delo je Nuovi zakon ali testamentom prevod svetega pisma v prekmurščino iz leta 1771. (V takratnem času je veljalo nepisano
pravilo, da je prevod Biblije merilo za knjižnost nekega jezika – tako bi prekmurščino
lahko smatrali za knjižni jezik in bi potemtakem Slovenci imeli takrat dva knjižna jezika).
Z ustanovitvijo nove katoliške škofije v Szombathelyu – zajemala je celotno Prekmurje –
se je sprožilo tudi tiskanje narečnih knjig za potrebe katoliškega prebivalstva.
Najpomembnejši avtor tovrstnih knjižnih publikacij je bil Miklos Küzmič, ki so mu
pozneje sledili Jožef Košič, Jožef Borovnjak in drugi. Tudi protestantsko književno
tvornost je v tem obdobju nadaljevalo več pastorjev, med katerimi sta s svojim delom
posebej pomembna Mihael Bakoš (Novi graduval) in Janoš Kardoš, ki je kot avtor in
funkcionar šolskih oblasti pisal predvsem za potrebe šol in protestantskih vernikov.
Njegovo obsežno delo obsega več katekizmov, abecednikov in čitank (Škalič, 2001). Za
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razvoj prekmurske protestantske književnosti in slovstva je imel izredno velik pomen licej
v Bratislavi. Na tem liceju je poleg večjega števila vidnejših osebnosti 18. stoletja študiralo
tudi veliko prekmurskih protestantskih duhovnikov in pisateljev. Licej je imel v tedanjem
času vlogo gimnazije, kjer so se študentje pripravljali za študij na univerzi. Teritorialno in
jezikovno (poleg v nemščini in latinščini so poučevali še v madžarščini in slovaščini) je bil
ta licej zelo blizu uka željnim Prekmurcem. Bratislavski licej je imel osem razredov, ki pa
so obsegali tudi do pet letnikov. V zadnjem razredu se je poučevalo teologijo in filozofijo,
hebrejski in grški jezik imeli pa so tudi disputacije (javne razprave). Po končanem liceju so
se študentje lahko zaposlili kot učitelji, duhovniki, pravniki, profesorji ali javni uslužbenci.
Licej je imel velik sloves, saj so ga obiskovali študentje iz Srbije, Makedonije in celo
Grčije. Poleg protestantov so znanje tukaj pridobivali tudi verniki pravoslavne in židovske
vere. Bratislava je bila v 18. stoletju glavno in najpomembnejše ogrsko mesto z vsemi
centralnimi ustanovami in uradi. Leta 1817 je v Bratislavi izšla tudi druga izdaja
Küzmičevega prevoda Nove zaveze (Kerčmar, 1995). Popolno svobodo pri delovanju nove
cerkve pa je prinesel tolerančni edikt iz leta 1781, ki ga je izdal avstro-ogrski cesar Jožef
II. Edikt je omogočil in pospešil nastajanje številnih novih cerkvenih občin in gradnjo
novih cerkvenih zgradb. Takrat so evangeličanske cerkvene občine v Prekmurju spadale
pod seniorat v Železni županiji na Madžarskem, skupaj pa naj bi bila takrat v njih
vključena skoraj četrtina prebivalstva. Število protestantov se je večalo vse do konca 19.
stoletja, ko je evangeličanska cerkev postala premožen zemljiški veleposestnik.
Tujerodna zemljiška gosposka, ki je imela v posesti največje obdelovalne površine, je v
okviru svojih fevdalnih privilegijev hudo izkoriščala tlačane in želirje po prekmurskih
vaseh. Zatirano prebivalstvo se je zato pritožilo kraljevskim uradom, večkrat pa so se tudi s
silo uprli izkoriščevalcem. Leta 1833 se je 19 vasi z območja beltinskega fevdalca
Emanuela Gyike pritožilo dvoru zaradi nezakonitega odvzema plodnih njivskih površin ob
uravnavi graščinske posesti ter nasilnega prisvajanja pašniških pravic. Po madžarski
meščanski revoluciji leta 1848 so zaradi nespremenjenega izkoriščanja in nasilja podložni
vaščani v Petanjcih, Krncih, Selu, Fokovcih in Čikečki vesi demonstrativno zasedli pašnike
in ponekod tudi gozdove. Podložniki dolnjelendavske gosposke so v tem času podobno kot
v Beltincih odbili celo plačilo cerkvenih davščin (Škalič, 2001). Hkrati z gospodarskim
izkoriščanjem je v prvi polovici 19. stoletja in tudi pozneje zaznati vse večji razmah
madžarizacije, ki bi naj privedla do popolnega potujčenja slovenskega prebivalstva.
Potujčevalno zamisel nacionalno nestrpnega vladajočega sloja bi naj izvajale predvsem
šolske ustanove. Ohranjeni dokumenti in tiski govorijo o tem, da je leta 1833 bil
ustanovljen poseben županijski sklad za nagrajevanje katoliških učiteljev, ki bi dosegali
vidne uspehe v poučevanju madžarskega jezika. Županijski svet pa je 4 leta pozneje
predpisal za svobodnjaški sloj denarne obveznosti za stimulacijo prosvetnih delavcev pri
širjenju madžarskega jezika med slovensko mladino. Poleg temeljnih izobraževalnih
ustanov bi naj madžarizacijo še posebej pospešilo naglaševanje uradnega stališča o
prekmurskih Slovencih kot posebnem narodu (Vendi), nadalje pozneje ustanovljeni šolski
ustanovi, gimnazija v Monoštru in meščanska šola v Lendavi ter ne nazadnje tudi
Prekmursko madžarsko prosvetno društvo, ki je bilo priklicano v življenje izključno za
uresničevanje teženj po madžarizaciji (Škalič, 2001). Čitalniško obdobje na štajerski strani
Pomurja ima kljub madžarskemu pritisku vendarle določen odmev v prekmurskih krajih.
To dejstvo potrjuje med drugim tudi prisotnost manjšega števila Prekmurcev na prvi
slovenski besedi v Ljutomeru leta 1863 in 4 leta pozneje, na malonedeljski besedi.
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Organizatorji najbližje obmurske preporodovske manifestacije so zato že v začetku leta
1868 računali s prekmurskimi Slovenci. O sodelovanju štajerskih in prekmurskih
Slovencev v tem obdobju govori v 1. številki Slovenskega naroda "dopisnik od Mureu", ki
omenja, da so od ogrskih Slovencev nekateri že "kot člani k ljutomerski čitalnici
pristopili". Taborska misel, ki je na Štajerskem in v ostalih slovenskih pokrajinah
vzvalovila množice, tako vendarle ni naletela na gluha ušesa onstran Mure. Manifestirala
se je z udeležbo prekmurskih Slovencev na ljutomerskem taboru. Iz zapoznelega
časopisnega poročila v "Slovenskem narodu" lahko ugotovimo, da se je 9. avgusta 1868
zbralo na taborskem shodu štajerskih Slovencev v Ljutomeru nad 600 prekmurskih
vaščanov, predvsem iz Beltincev in sosednih obmurskih krajev (Škalič, 2001). Že samo
dejstvo prihoda in prisotnost tolikšnega števila prekmurskih Slovencev na prireditvi z
izrazito politično vsebinskostjo vsekakor potrjuje določeno pozitivno nacionalno
opredeljenost Prekmurcev do javnega slovenskega političnega nastopa z vseslovenskim
programom. Poslanstvo prvih knjig Slovenske matice, v letih 1870-1880 pa predvsem
številna naročila publikacij Mohorjeve družbe iz prekmurskih krajev, nedvomno pomenijo
določeno krepitev nacionalnega osveščanja Slovencev na Ogrskem. V življenju
prekmurskih (in porabskih) Slovencev pa gotovo predstavlja izredno pomemben dogodek
natisk prve številke prvega prekmurskega glasila v materinem jeziku – mesečnika
"Prijatel"-a (Študijska knjižnica v Murski Soboti ima le fotokopije, kajti edini izvodi
nepopolnih letnikov se nahajajo v NUK v Ljubljani in v nacionalni knjižnici v
Budimpešti). "Prijatela" je 15. septembra 1875 začel izdajati v Budimpešti prekmurski
domačin, deželnozborski stenograf in časnikar Imre Augustič. Kljub dejstvu, da je imel z
listom določene politične ambicije pa njegova vsebina vendarle zrcali razsvetljenske težnje
in naenkrat razodeva sočustvujočo povezanost s slovanskim jugom. Velikega
zgodovinskega pomena pa je prav gotovo dejstvo, da je Augustič – v nasprotju z močno
uveljavljenim madžarskim črkopisom – dal tiskati Prijatela v gajici in da je svoje
urednikovanje poskušal graditi na zavestnem iskanju stikov s štajerskim slovenskim
izobraženstvom (Škalič, 2001). V letih pred prvo svetovno vojno so narodno zavedni
slovenski duhovniki, kljub velikim asimilacijskim težnjam oblastnikov in močni
madžarizaciji uspešno dokazovali, da tudi v Prekmurju živijo Slovenci. Svoje načelo, naj
Slovenci na Ogrskem ohranijo svoj stari jezik, so uresničevali z izdajanjem predvsem
verskih knjig, napisanih v prekmurskem narečju. Leta 1904 so začeli izdajati prvi nabožni
časopis, mesečnik Nevtepeno poprijeta Devica Marija, s podnaslovom Zmoszna goszpa
vogrszka. Prvih deset let so ga tiskali v cerkveni tiskarni v Szombathelyju, med prvo
svetovno vojno pa v Lendavi, kjer je dobil ime Marijin list. Osmega decembra 1913 pa je
izšla prva številka tednika Novine za Vogrske Slovence. Z njim so tudi prekmurski
Slovenci zapolnili vrzel v kulturnem razvoju, ki so jo drugod v duhu t.i. Zedinjene
Slovenije že presegli. Med obema vojnama se je tednik preimenoval v Novine Slovenske
krajine, izhajal pa je do madžarske okupacije aprila 1941. V okolico Lendave so se med 1.
svetovno vojno priselili begunci s Soške fronte ter primorski Slovenci in Istrani, ki so
bežali pred italijanskim fašizmom. Nastala so nova naselja Benica, Pince – Marof, Dolga
vas, Gaberje in Petišovci. Ponekod se je še ohranila arhitektura iz časov poselitve, v Benici
pa so se ohranile tudi primorske jedi (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Nova
jugoslovanska državna skupnost, ki so jo ustanovili 1. decembra leta 1918 še ni
vključevala Prekmurja. Med nacionalno osveščenimi in vojne naveličanimi Prekmurci je
bila zgolj uspešno končana akcija zbiranja podpisov za priključitev h kraljevini Srbov,
Hrvatov in Slovencev. Na nasprotni strani pa so tako vladni krogi kot voditelji
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Prekmurskega madžarskega prosvetnega društva naredili najrazličnejše ukrepe in korake
za ohranitev prekmurskih Slovencev pod madžarsko oblastjo. Mrzlično iskanje rešitve
"prekmurskega vprašanja" je privedlo vlado v Budimpešti do tega, da je poskušala
organizirati za Prekmurje posebno administrativno območje, ki bi mu načeloval vladni
komisar. Na to mesto je madžarska vlada imenovala profesorja teologije, Prekmurca Belo
Obala. Ta si je z zborovanji in različnimi ukrepi močno prizadeval pridobiti Prekmurce za
neko vrsto avtonomije v okviru madžarske države. Številni ohranjeni slovenski narečni
letaki in drugi dokumenti, ki jih je nekaj moč videti tudi v Murski Soboti, pričajo o
intenzivni in prilagodljivi propagandni dejavnosti Budimpešte (Škalič, 2001). Politično
opredeljena katoliška duhovščina na čelu s Kleklom je – računajoč sicer z nacionalno
osveščenimi množicami – delovala dokaj neodločno, prizadevala si je najti neko "svojo"
rešitev. Medtem ko je general Maister snoval vojaško zasedbo Prekmurja, strokovnjak za
vprašanja ogrskih Slovencev, Matija Slavič, pa deloval v samem Prekmurju, so hrvaški
prostovoljci 27. decembra 1918. leta prestopili Muro in naslednjega dne že tudi zavzeli
Mursko Soboto. Madžarske čete so 3. januarja 1919. leta ponovno zasedle Mursko Soboto
in v Prekmurju vzpostavile svojo oblast. Udeleženci zborovanja v Beltincih pa so vendarle
zavrnili obljube vladnega komisarja Obala z medklici, da si želijo v novo jugoslovansko
državo, kar je bilo celo v nasprotju s političnimi manevri katoliške duhovščine (Škalič,
2001). Proglasitev sovjetske republike Madžarske v marcu 1919 je na svoj način
vzvalovila prekmurske množice, ne glede na dejstvo, da je tudi pod novim režimom igral
spočetka glavno vlogo v Prekmurju Bela Obal. Vse bolj vodilna osebnost novoformiranega
prekmurskega direktorija, Vilmoš Tkalec, je med drugim prevzel tudi izdajanje Novin, ki
jih je dotlej izdajal in urejeval Klekl. Kot posebno zanimivost trimesečnega izdajanja
"rdečih" Novin v času sovjetske madžarske republike je treba omeniti uvedbo gajice na
strani lista (Škalič, 2001). V svojem karierizmu, v katerem so bile prisotne tudi
kontrarevolucionarne težnje, je Tkalec šel celo tako daleč, da je 29. maja 1919. leta
Prekmurje proglasil za Mursko republiko. Po nekajdnevnem življenju je ta svojevrstna
"državna" tvorba definitivno propadla s Tkalčevim porazom in njegovim begom v
Avstrijo. Kmalu potem, se pravi takoj po propadu madžarske sovjetske republike so
nastopile kontrarevolucionarne sile, ki so si podvrgle tudi Prekmurje. (Škalič, 2001)
Medtem ko so na prekmurskih tleh skušali utrditi novo sovjetsko oblast je v dvorcu
Trianon pri Parizu potekala bitka za priključitev Prekmurja k novo ustanovljeni državi
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Kot strokovni izvedenec za prekmursko vprašanje je deloval
pri jugoslovanski delegaciji Matija Slavič, madžarski delegaciji pa je bil dodeljen kot
strokovnjak hud zagovornik "vendske" teorije profesor Šandor Mikola. O dogajanjih na
pariški mirovni konferenci v zvezi s Prekmurjem je objavljenih več pričevanj in ohranjenih
večje število dokumentov in zapiskov, ki se le v manjšem obsegu nahajajo v
murskosoboških kulturnih ustanovah. Na tako imenovani glavni komisiji mirovne
konference je 20. maja 1919 podal stališče nove jugoslovanske državne skupnosti glede
prekmurskih meja dr. Žolger. Predlog teritorialne komisije pa je prišel pred vrhovni svet
peterice (Francija, V. Britanija, ZDA, Italija in Japonska) 9. julija 1919. Ta organ je sprejel
sklep, da bo državna meja proti Madžarski potekala po razvodnici med Muro in Rabo.
Tako je današnje Prekmurje pripadlo matični državi. Jugoslovanska vladna delegacija v
Parizu je 4. avgusta 1919. leta prejela obvestilo glavnega tajnika mirovne konference, da
vlada SHS lahko vojaško zasede prekmurske kraje v okviru že prej določenih meja in 12.
avgusta so jugoslovanske čete dejansko že zasedle vse današnje Prekmurje. Prekmurje je
prvič v svoji zgodovini zaživelo v matični državni skupnosti (Škalič, 2001). Vzpostavitev
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civilne uprave v Prekmurju je bila sicer povezana z množičnim zborovanjem v Beltincih,
kjer se je zbralo na slavnosti nad 20.000 Prekmurcev, med njimi pa sta bila tudi poveljnik
zasedbenih čet podpolkovnik Uzorinac in prvi civilni komisar, mariborski okrajni glavar
dr. Lanjšič. Prvi regionalni "parlamenta se je sestal 2. oktobra 1919. leta in sklepal o
najnujnejših upravnih zadevah. Slovensko deželno vlado je ob tej priložnosti zastopal
Albin Prepeluh, takratni poverjenik za socialno skrbstvo. Slovenski šolniki so z mrzlično
naglico začeli urejati tudi dokaj neurejeno šolstvo in prva prekmurska šolska ustanova, ki
je začela delovati že jeseni 1919. leta, je bila gimnazija v Murski Soboti. Prva slovenska
imena prekmurskih krajev - sestavil jih je v glavnem dr. Matija Slavič - so bila objavljena
v poštnem priročniku 28. oktobra 1919 v Radgoni. Ratifikacijo trianonske mirovne
pogodbe in mednarodno pravno uveljavitev priključitve Prekmurja k državi SHS je objavil
tretji civilni komisar Lipovšek v "Uradnem razglasu prebivalstvu Prekmurja" 17.
novembra 1920. leta. Prekmurje je tako dejansko postalo sestavni del nove jugoslovanske
državne skupnosti (Škalič, 2001). Po skoraj dveletnem prehodnem obdobju je bil v
Prekmurju 1. junija leta 1921 ukinjen civilni komisariat. V Prekmurju je bila potem
uvedena redna jugoslovanska oziroma slovenska uprava. Nova oblast je na veleposestniški
zemlji, ki je obsegala več kot 80.000 oralov površin, začela že prej izvajati agrarno
reformo. Grofovska imetja so deloma prešla v last številnih »brezzemljašev« in bajtarjev;
prostrane zemljiške površine so prepredle neštete parcelne meje. Agrarna reforma pa
vendarle ni bila dosledno izpeljana in tako je socialna problematika precejšnjega dela
prebivalstva ostala nerešena. Izkoriščanje siromašnih slojev je prešlo v dejavnost
nastopajočih predstavnikov že prisotnega kapitala. V Prekmurju so se pojavili prvi zametki
industrije, uveljavljati se je začelo domače in tujerodno obrtništvo, zaživela je trgovina.
Prek bančnih ustanov v Murski Soboti in Lendavi ter prek hranilnice v Črenšovcih je stekel
denarni promet. Po zgraditvi lesenega mostu na Muri v smeri proti Veržeju je leta 1924
Prekmurje dobilo za takratne prilike najpoglavitnejšo prometno zvezo z ostalo Slovenijo –
železnico. Istega leta je v Murski Soboti prvič zasvetila tudi električna luč. Ob
normalizaciji dela v eni srednji, dveh meščanskih in v nad 90 osnovnih šolah je za
pozitiven premik na prosvetnem področju pomembno dejstvo, da je Prekmurje v tem času
imelo v slovenskih srednjih šolah že okrog 100 srednješolcev in celo 2 študenta na univerzi
v Ljubljani. Oživljena politična dejavnost je kmalu privedla do glasnih strankarskih bojev
in obračunavanj. Na parlamentarnih volitvah februarja 1925 je zmagala Slovenska ljudska
stranka (Škalič, 2001). Dosežki naprednega gibanja so v Prekmurju prisotni marsikje,
dokumente o njem hranijo tudi kulturne ustanove v M. Soboti, zbirka naprednega tiska pa
je v rojstni hiši Miška Kranjca v Veliki Polani. Okrog leta 1930 je – krepko povezana s
slovenskim občestvom – prva generacija prekmurske študirajoče mladine dozorela v novo,
napredno silo, ki je poslej vključevala v svoj krog nove in nove mladince in bila v prvih
vrstah boja za napredek rodne pokrajine. Hkrati s to generacijo je nastopil pred obličjem
slovenske javnosti mlad prekmurski književnik Miško Kranjec. Leta 1932 je bil potem iz
krščansko socialističnih nazorov – kot protiutež klerikalizmu Jožefa Klekla – porojen
štirinajstdnevnik "Novi čas". List je kmalu prešel v roke levičarsko usmerjenega uredništva
in začel polniti svoje stolpce s prispevki iz družbeno-socialne stvarnosti in naprednega
gibanja. Poleg katoliškega akademskega kluba "Zavednost" so napredno usmerjeni
študentje kaj kmalu ustanovili Klub prekmurskih akademikov, ki se je takoj lotil velikih,
zgodovinsko pomembnih akcij. Znana je njegova plebiscitarna akcija za popolno
gimnazijo v Murski Soboti, organizacija prve potujoče knjižnice, literarnih večerov in
drugih prireditev. Pomemben dogodek naprednega gibanja predstavlja v Prekmurju
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organiziranje prve celice Komunistične partije leta 1933, še posebej pa začetek izhajanja
legalnega glasila partije, Ljudske pravice, ki je bila tiskana v Lendavi. V času izhajanja
lista v Prekmurju je bil njegov urednik M. Kranjec. Prekmurski komunisti so sodelovali
leta 1936 tudi pri organizaciji uspele stavke gradbenih delavcev na tem območju. Leta
1938 je bil v M. Soboti ustanovljen tudi mestni komite KPS, ki ga je vodil sekretar Štefan
Kovač, eden najaktivnejših predvojnih partijskih delavcev. Istega leta je partijski kandidat(
M. Kranjec) dobil precejšnje število glasov na splošnih volitvah. V letih pred drugo
svetovno vojno se je razmahnila tudi napredna dejavnost kmečke in dijaške mladine. Ker
so po prekmurskih vaseh že od leta 1934 ustanavljali Društva kmečkih fantov in deklet, se
je z včlanjeno vaško mladino kaj hitro povezalo več naprednih študentov in pomagalo pri
organizaciji raznih prireditev. Tudi Štefan Kovač je aktivno deloval v usmerjanju teh
društev, ki so jih oblasti pri njihovem delu čedalje bolj ovirale. V delovnem dijaškem
odseku murskosoboškega Sokola je leta 1936 prišlo do izdajanja srednješolskega lista
"Mladi Prekmurec", ki je že naslednje leto postal glasilo napredne prekmurske mlade
generacije. Pri "Mladem Prekmurcu" so sodelovali tudi napredni pisci iz krajev onstran
Mure; med njimi so bili Tone Čufar, Karel Destovnik in drugi. V zaostreni gospodarski in
narodno-obrambni situaciji perifernega slovenskega območja so napredne sile že
usmerjajoče vplivale na mlade generacije, ki so stopale v življenje v narodnostno
ogroženem Prekmurju med nemško in Madžarsko mejo (Škalič, 2001). Novo spremembo v
cerkveni oblasti je prinesla druga svetovna vojna. Celotno Prekmurje je znova prešlo pod
železno-županijski seniorat, k župniji Vas (Vasvar). Vseeno pa se je tudi v času okupacije
ohranila določena samostojnost, saj je bila pri bogoslužju dovoljena raba slovenskega
jezika. Hitlerjeve čete so že prvega dne napada na Jugoslavijo, 6. aprila 1941, zasedle
Prekmurje. Kulturbundovci in ostali petokolonaši so takoj stopili v akcijo, hoteč
vzpostaviti svojo oblast. S svojimi ljudmi in številnimi sezonskimi delavci, ki jih je
zastrupila hitlerjevska propaganda o socialni enakopravnosti, so začeli vdirati v židovske
trgovine in stanovanja ter ropati. Po prihodu nemške okupacijske vojske pa je v ozadju
začela delovati tudi madžarskemu revizionizmu naklonjena skupina starejših meščanov, ki
ji je bil na čelu župan in veleposestnik Ferdinand Hartner. Vplivni madžarski meščani iz
Lendave in okolice so si še posebej želeli Hortyjeve Madžarske. Ko je Hortyjevi vladi
uspelo, da si je pri Hitlerju izgovorila Prekmurje in Medmurje, so madžarske čete 16.
aprila zamenjale nemško okupatorsko vojsko in zasedle prekmurske kraje vse do Mure. Po
krajšem obdobju vojaške uprave v Prekmurju so Madžari spet uvedli administrativno
ureditev, ki je bila v veljavi pred koncem prve svetovne vojne. Murskosoboški okraj je bil
upravno vključen v Železno županijo, dolnjelendavski pa v Zalsko (Škalič, 2001). Poleg
propagandnih akcij proti okupatorju, zbiranja orožja, vzpostavljanja postojank in skrivališč
je v juniju in juliju leta 1941 partijsko vodstvo v Prekmurju začelo z organizacijo
oboroženega odpora. Vodilni partijski delavec in protiokupatorski organizator Štefan
Kovač je moral v ilegalo, preoblečen v kmečkega človeka in z bombami v cekarju je
križem prepotoval obmurske kraje in organiziral zavedne Prekmurce za boj proti
okupacijskemu režimu. Na dan 6. julija 1941 so začeli že tudi s prvimi aretacijami agilnih
članov KPS. Po ustanovitvi okrožnega in akcijskega narodnoosvobodilnega odbora v
trnjavskem gozdu konec avgusta 1941 so se v Prekmurju pomnožile sabotažne akcije in
začela se je temeljitejša priprava za boj proti okupatorju in njegovim sodelavcem.
Okupatorske policijske sile so prizadejale narodnoosvobodilnemu gibanju v Prekmurju hud
udarec z aretacijo okrog 60 aktivistov in pristašev konec septembra leta 1941. Še težji
udarec je gibanje doživelo 18. oktobra 1941, ko je po izdaji v bližini Gančanov padel
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sekretar okrožnega komiteja in najvidnejši organizator narodnoosvobodilnega gibanja v
Prekmurju Štefan Kovač-Marko. Spomin na tega narodnega heroja označuje v Murski
Soboti Musterjev kip pred poslopjem kina. Po sodnem procesu proti nekaterim aktivistom
in po usmrtitvi Evgena Kardoša ter Štefana Cvetka so obsojene aktiviste odgnali v
oddaljene madžarske zapore, del mladincev in študentov pa je prek Mure našel pot do
partizanskih enot. V letih 1942 in 1943 zaradi aretacij, smrti ali odhoda najdejavnejših
aktivistov v Prekmurju ni prišlo do večjih akcij proti okupatorju, ki je s sodnimi procesi,
izsiljevanjem in vsakršnim pritiskom skušal v prekmurskih krajih onemogočiti sleherni
odpor proti načrtni madžarizaciji. Po poslabšanju vojnega položaja so Madžari spomladi
leta 1944 posegli po dokaj množičnih aretacijah in interniranju zavednih ter sumljivih ljudi
v Prekmurju, novo obdobje organiziranega narodnoosvobodilnega gibanja v prekmurskem
območju pa se je pričelo poleti 1944, ko sta prišla v Prekmurje na politično delo Dane
Šumenjak in Jože Kramar-Juš. Pripravljala sta teren za večje akcije proti okupatorju. V
Murski Soboti so 17. oktobra 1944 madžarski vojaki hoteli presenetiti in zajeti skupino
borcev in aktivistov, ki je v Brumnovi hiši snovala akcije za predajo madžarskih
okupacijskih sil. Ob umiku je nedaleč od Sobote padel Jože Kramar, nekaj dni zatem pa na
Vaneči tudi Dane Šumenjak – Miran. Madžarska vojska in nyilaši so izvedli množične
aretacije. Vendar se je osvobodilno gibanje v Prekmurju vse bolj širilo, celo ko so prišli v
prekmurske kraje nekateri politični aktivisti in izkušeni partizani. Ob koncu leta 1944 in v
začetku leta 1945 so začeli v Prekmurju, na Dolinskem, ustanavljati prve vaške odbore OF.
Po oboroženih borbah in akcijah z madžarskimi žandarji je v začetku 1945. leta prišlo tudi
do formiranja prekmurske čete. Zaradi nenehnega napredovanja Rdeče armade so se
okupatorjem v Prekmurju in po vsej Madžarski vse bolj in bolj majala tla pod nogami, zato
so se tudi srditeje borili proti partizanom in njihovim simpatizerjem. Prekmurska četa je v
svojih pohodih, kljub zelo težkim pogojem, dospela celo do Porabja (Škalič, 2001). Čete
Rdeče armade so pri prodiranju na zahod v začetku meseca aprila dokončno osvobodile
Prekmurje. Takoj je bil organiziran začasni okrožni odbor OF, dne 7. aprila 1945 pa je bil
na grajskem dvorišču v M. Soboti organiziran tudi prvi veliki miting. Prekmurje je začelo
novo življenje v osvobojeni domovini. Trnovo pot do svobode in zanjo darovana življenja
pa tudi na prekmurskih tleh označuje vrsta spominskih obeležij in spomenikov (Škalič,
2001).
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4. TEORETIČNI VIDIK VPLIVA VERSKIH SKUPNOSTI NA
OBLIKOVANJE POKRAJINE
Veroizpoved ima velik vpliv na izgled pokrajine, predvsem na njen poselitveni del.
Transparentnost vpliva veroizpovedi na izgled pokrajine je v močni povezanosti z
»razvitostjo« prostorske enote. V bolj tradicionalnih pokrajinah je transparentnost vpliva
veroizpovedi na izgled pokrajine večja, hitreje in bolj razpoznavna, v modernejših
pokrajinah pa je zaradi politeizma, ki ga vedno hitreje izpodriva ateizem in
»uniformiranosti« objektov prepoznavnost vplivov manjša, vendar še vedno razberljiva.
Vera je poleg rase, jezika, družbene razvojne stopnje ter drugih kulturnih značilnosti
najpomembnejši dejavnik, ki opredeljuje določen narod, narodnost in nenazadnje pogosto
tudi državnost. Vera je tako v mnogih okoljih temelj in nosilec moralnih in kulturnih
vrednot. V posameznih religijah se odražajo naravni dogodki ter fizično in družbeno
okolje, veroizpoved pa zopet vpliva na družbeno in fizično okolje v katerem prevladuje ter
ga s tem preoblikuje. Pri povezavi okolje – veroizpoved gre torej za primer organske
povezanosti, prepletanja in spreminjanja oziroma prilagajanja drug drugemu. Povezanost
med religijo in naravo se kaže tudi v tem, da so klimatski cikli del večine verskih
koledarjev (židovska pasha – darovanje prvih rezultatov kmetovanja spomladi; krščanski
božič – zimski solsticij in začetek podaljševanja dneva). Tako je vera nekakšen izbor
naravnih zakonitosti in družbenih norm. Kultiviranje pokrajine je zato naloga vsakega
vernika saj preko tega dokončuje božje delo in tako služi svojemu bogu (Gosar, 1996).
Vendar se vpliv verskih skupnosti oziroma veroizpovedi same na oblikovanje pokrajine
kaže predvsem skozi (pre)oblikovanje njenih posameznih elementov. Med
najpomembnejšimi elementi (kulturne) pokrajine so zagotovo naselja in njihovi posamezni
elementi (stavbe, prometnice, trgi in druge urejene površine).
Pri razlagi vidikov pojma naselje in s tem posledično tudi vpliva verskih skupnosti nanj sta
za nas pomembna dva vidika tega pojma in sicer naselje kot socialna skupnost ter naselje
kot kulturno – civilizacijski fenomen.
Zgradba naselja je poleg odraza fizično-geografskih (relief, vodna mreža, podnebje)
danosti v prostoru predvsem odraz družbenih norm, predstav in vrednot o socialnih
razmerjih v družbeni skupnosti na katere pa ima vera velik vpliv. Posameznik vpliva na
fizični ustroj naselja predvsem v skladu s predstavami, duhovnimi vrednotami in
principom racionalnosti. Tako so že kmalu nastala nepisana pravila o gradnji in ureditvi
naselij, ki so se jih posamezniki v preteklosti tudi precej dosledno držali. V teh pravilih se
je odražal predvsem vpliv posameznih institucij, med katerimi so od nekdaj bile tudi
»verske«, ki so bile nosilci družbene moči in oblasti (v zgodovini sta se verska in posvetna
oblast velikokrat prepletali v tolikšni meri, da je bilo težko ločiti med njunima
posamičnima vplivoma). Med temi institucijami, ki so jih v sami obliki »vladanja«
predstavljali ljudje, izstopata tudi vloga cerkve oziroma duhovnika (duhovnika/svečenika)
kot njenega predstavnika v lokalni skupnosti. Tako so verske skupnosti preko poučevanja
in širjenja vere prebivalcem bolj ali manj odkrito »pisala« pravila o gradnji posameznih
elementov in celotnih naselij. Vpliv teh institucij se najpogosteje odraža predvsem v
postavitvi določenih pomembnejših zgradb znotraj naselja.
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»Pogosto položaj središča poudarja še topografija. Tako je cerkev, ki je v osrednji in
vzhodni Sloveniji element središča, postavljena na najvišjem, vizualno najbolj
izpostavljenem mestu, zraven pa so zgradbe z javnimi funkcijami« (Drozg, 1995, str. 45).
Zanimiva sta zgodovina in spreminjanje elementa, ki je v naselju tvoril center – središče
vsega. Antična mesta so imela v središču tempelj in agoro, srednjeveška katedralo. To le
potrjuje teorijo o vplivu vere (verskih skupnosti) na urejanje naselja in elementov znotraj
njega (Drozg, 1995). Tipična sestavina srednjeveških mest so bili poleg cerkva tudi
samostani. Mnogokrat je prav obrambna funkcija samostana postala glavni razlog za
poselitev okolice le tega in s tem za tvorbo naselja. Ureditev islamskih mest je temeljila na
fevdalizmu in religiji. Mesto je bilo razdeljeno na četrti in sicer tako, da je vsaka verska
skupnost bivala v svoji četrti. (Primer vpliva vere na delitev prebivalstva) Muslimanske
četrti (t.i. mahale) so bile imenitnejše od židovskih in krščanskih (t.i. varoši), saj so imele
poleg ostalega tudi svojo mošejo (džamijo), versko dobro (vakuf) in več srednjih in višjih
šol verskega značaja (madrese) (Sodobni svet, 1983). Šele kasneje se je v središča mest
naselila uprava in s svojimi stavbami prevzela dominanto. Te stavbe so bile in so večje,
lepše in »močnejše« od ostalih stavb, kar je središču dajalo in mu še daje poseben vizualni
efekt superiornosti. Na te stavbe se je navezovala in se še navezuje prometna mreža,
razmestitev ostalih dejavnosti v naselju in celo širjenje naselja (Drozg, 1995).
Mestna zunanjost – vizualna podoba naselja je torej odraz zgodovinskega razvoja v kateri
so ohranjeni učinki prejšnjih družbenih sistemov in njihovega načina življenja. Tako je na
primer precej mest, pri katerih so se tekom zgodovine izoblikovale in ohranile posebne,
religiozno obarvane četrti (Sodobni svet, 1983). Ker pa je naselje skupek delcev (hiš,
predvsem pa posameznih ljudi) in je s tem povezana tudi diferenciacija med njimi, so
morale institucije, ki so bile nosilci družbene moči in oblasti v prostoru delovati tudi
kohezivno in povezovati posameznike. Tu se zopet v ospredju pojavijo verske skupnosti, ki
so preko same vere in posameznikov v prostoru delovale povezovalno (Drozg, 1995).
Vpliv verskih skupnosti pa ni bil in ni omejen le na posamezne elemente naselja ali samo
na dele naselja. Vpliv se je kazal in se kaže tudi na drugih področjih. Za primer vzemimo
verski turizem in posebno zvrst turističnih krajev, ki so se razvili ob pomembnih
religioznih centrih, zlasti v deželah, kjer ima religija še dokaj veliko vlogo v življenju ljudi
(Jeruzalem, Nazaret, Lurd, Benares, Meka; pri nas pa Višarje, Brezje, Sveta gora in Ptujska
Sveta gora) (Sodobni svet, 1983). Pri teh naseljih je skozi čas prihajalo do navezovanja
ostalih funkcij na »primarno« dejavnost in s tem posledično za njihovo specializacijo
(transportna dejavnost, trgovina, gostinstvo, ...) in ustroj samega naselja (prometna
infrastruktura, nastanitveni objekti, ...) Ponekod je vpliv verskega turizma širši in tam so
celotne pokrajine (Izrael, Palestina) odvisne in tesno povezane s tem.
Vpliv vere na oblikovanje pokrajine se je skozi čas v veliki meri zmanjšal, še vedno pa
ostajajo določeni predeli sveta, kjer imajo verske skupnosti in s tem vera še vedno velik
vpliv.
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5. VERSKE SKUPNOSTI V PREKMURJU
Če lahko med pokrajine z versko mešanim prebivalstvom štejemo statistično regijo, kjer se
pojavljata vsaj dve veroizpovedi z več kot petodstotnim deležem med vernim
prebivalstvom, imamo v Sloveniji pet statističnih regij z versko mešanim prebivalstvom. V
štirih regijah imata poleg rimokatoliške veroizpovedi, kot večinske več kot petodstoten
delež med vernimi prebivalci pravoslavna in islamska veroizpoved, islamska cerkev v
zasavski regiji celo presega deset odstotni delež med vernim prebivalstvom (glede na
število prebivalcev pa ne).
Prekmurje je tako ena od versko najbolj mešanih pokrajin v Sloveniji. Tu najdemo poleg
predstavnikov rimokatoliške in evangeličanske cerkve (kot najštevilčnejše od
protestantskih cerkva), ki skupaj tvorijo večino verske populacije območja še pripadnike
reformirane, binkoštne, baptistične, kalvinistična, židovske, jehovske in drugih verskih
skupnosti. Vzroke za tako pisano in raznoliko versko sestavo gre iskati predvsem v
specifičnem zgodovinskem razvoju tega področja. To področje je zaradi oddaljenosti od
centrov moči in s tem od zemljiške gospode imelo večjo mero verske svobode, pa tudi
ogrska oblast je bila bolj tolerantna do protestantizma kot avstrijska.
Od vseh verskih skupnosti, ki so prisotne v Prekmurju sem za predstavitev izbral tri:
najštevilčnejši – rimokatoliško in evangeličansko versko skupnost ter židovsko versko
skupnost, ki ji je Prekmurje tako kot protestantom nudilo nekakšno zavetje in možnost za
razvoj. Predstavitev vseh treh verskih skupnosti je omejena na zgodovinski opis njihovega
poseljevanja te pokrajine ter predstavitev njihove trenutne prostorske ureditve v
Prekmurju. Pri vsaki je dodana še krajša razlaga posamezne veroizpovedi.

4.1. RIMOKATOLIŠKA CERKEV
Krščanstvo je na današnjih tleh Slovenije izpričano z izkopaninami že ob koncu 2. stoletja.
Po do sedaj znanih podatkih in na temelju resnih raziskav so bili na današnjem slovenskem
ozemlju že v antiki nekateri škofijski sedeži: Poetovio (Ptuj), Celeia (Celje), Emona
(Ljubljana), Neviodunum (Drnovo pri Krškem), Capris (Koper) ter na slovenskem
etničnem ozemlju še Trst. Slovenski predniki so se s krščanstvom prvič srečali ob
staroselcih. Pokristjanjevanje Slovencev se je začelo že v 6. in 7. stoletju. Začetek 7.
stoletja je mejnik v zgodovini krščanstva na slovenskih tleh. Škofije v notranjosti so
propadle. Ker na obsežnem prostoru, kjer so živeli Slovenci, ni bilo škofijskih sedežev in
škofov (salzburške sufraganske škofije Krka, Lavant, Seckau so bile na robu etničnega
ozemlja), so veliko pristojnosti imeli arhidiakoni. Po dogovoru, ki sta ga leta 796 sklenila
salzburški škof Arno in oglejski patriarh Pavlin II., je reka Drava postala meja med
salzburško in oglejsko škofijo. Leta 811 je dogovor potrdil tudi Karel Veliki. Prekmurje je
tako postalo del oglejske škofije. V 9. stoletju, je bilo Prekmurje z nekaterimi ostalimi
slovenskimi predeli vključeno v Pribinovo in pozneje v Kocljevo upravno skupnost, ki je
sprejela krščanstvo in ki je odprla vrata misijonarstvu makedonskih bratov Cirilu in
Metodu, ki sta s prevajanjem bogoslužnih knjig izboljšala tudi pisno kulturo. Papeža
Hadrijan II. in Janez VIII. sta potrdila slovansko bogoslužje, vendar so po Metodovi smrti
leta 885 nemški škofje izgnali njegove učence in spet uvedli bogoslužje v latinskem jeziku.
Krščanstvo in kulturni razvoj sta na tem področju zamrla ob prodoru Madžarov v
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Panonsko nižino. Verjetno so bile v tem obdobju na prekmurskih tleh zgrajene tudi prve
cerkve (možno v Lendavi, Turnišču, Murski Soboti), o katerih pa ni več sledu. Prekmurje
je skoraj v celoti ležalo na zunanji črti madžarskega obrambnega pasu, vendar je bilo še
vedno pod okriljem madžarske krone in s tem pod upravo kraljevih uradnikov iz posebej za
to ustanovljenih središč. Prekmurje kljub temu do 11. stoletja ni bilo priključeno k nobeni
madžarski upravni županiji in ne v madžarsko cerkveno organizacijo. Kralj Ladislav I. je
leta 1091 zaradi želje po utrditvi oblasti tudi v mejnih pokrajinah Prekmurje vključil v
svojo državno upravo. Prekmurje je bilo tako vključeno v dve županiji: Železno (Vasvar)
in Zala (Zalavar). Obdobju misijonskega delovanja med Slovenci je sledilo njegovo
utrjevanje. Od sredine 10. do konca 11. stoletja se je na tem ozemlju izoblikovala mreža
župnij, nadzor nad njimi pa so zaradi oddaljenosti škofijskih središč prevzeli arhidiakoni.
Šele leta 1777 se je pod szombathelysko cerkveno jurisdikcijo Prekmurje spet združilo v
eno upravno enoto. Mariborska škofija, ki jo je leta 1228 ustanovil salzburški nadškof
Eberhard II. in je mnogokrat spreminjala svoje meje, je eno zadnjih večjih sprememb
doživela 1. 11. 1923, ko je lavantinski škof postal apostolski administrator tudi
prekmurskih delov szombathelyske škofije (dekaniji Lendava in Murska Sobota). S tem je
Prekmurje tudi v katoliški cerkveni organizaciji prešlo pod slovensko oblast. Katoliška
Cerkev na Slovenskem je tako ob nastanku samostojne slovenske države obsegala tri
škofije: Ljubljano (ustanovljeno 1461), Maribor (ustanovljeno 1228) in Koper (ki ima
svoje korenine od 6. stoletja dalje). Ljubljanska škofija je bila ob 500-letnici obstoja (leta
1961) povišana v nadškofijo. Škofije so bile do sedaj združene v enotno Slovensko
cerkveno pokrajino ali metropolijo (ustanovljena je bila 22. novembra 1968). Metropolija
je bila slovesno razglašena 19. marca 1969. Dobila je ime ljubljanska, za prvega
metropolita pa je bil imenovan ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik. V istem času je na
Slovenskem delovalo 12 moških redovnih skupnosti, 16 ženskih redovnih skupnosti in 3
svetne ustanove. V okviru Jugoslovanske škofovske konference so slovenski škofje
sodelovali do 28. aprila 1992, vendar so že po letu 1983 hkrati sestavljali Slovensko
pokrajinsko škofovsko konferenco. Po razglasitvi samostojne slovenske države in navezavi
diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem je slednji potrdil
samostojno Slovensko škofovsko konferenco 19. februarja 1993 (www.rkc.si).
Papež Benedikt XVI. je 7. aprila 2006 po 545 letih, kolikor je minilo od ustanovitve
ljubljanske škofije, ustanovil tri nove škofije s sedeži v Novem mestu, Celju in Murski
Soboti. Poleg tega je mariborsko škofijo, ki bo po novem razdeljena na tri dele povzdignil
v nadškofijo in metropolijo. Tako imamo sedaj v Sloveniji dve nadškofiji in dve cerkveni
pokrajini. V ljubljansko metropolijo sodijo ljubljanska nadškofija ter koprska in
novomeška škofija, v mariborsko metropolijo pa poleg mariborske nadškofije še celjska in
murskosoboška škofija, ki je po številu prebivalcev in številu župnij najmanjša škofija v
Sloveniji. »Za območje nove škofije v Murski Soboti velja, da je predvsem poljedelsko
področje, zato ima tudi v pastorali določene posebnosti za razliko od industrijskih centrov
v ostalem delu dosedanje mariborske škofije. V tem delu Slovenije je po eni strani vernost
najbolj vezana na tradicijo, po drugi pa se prav tu kaže močan prelom s preteklim
izražanjem vere, ki ga vnaša sodoben način življenja. Škofija bo poleg narodnostnih in
ekumenskih razlogov imela velik pomen tudi za ohranjanje tradicionalne povezanosti
pomurskega človeka s Cerkvijo. Škofija obsega 3 dekanije s skupaj 36 župnijami.
Povprečna župnija v tej škofiji šteje 3.500 prebivalcev« (www.rkc.si/?id=17, 8. april.
2006).
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Tabela 5: podatki o škofiji Murska Sobota
Dekanij
župnij
Površina v km2 (delež v metropoliji)
Prebivalcev (delež v metropoliji)
Katoličanov (delež v metropoliji)
Katoličani \ vsi prebivalci

3 (Murska Sobota, Lendava, Ljutomer)
36
1.104 (14,7%)
120.146 (14,5%)
95.463 (13,8%)
79,50%

Vir: Popisi 1921, 1931, 1991 in 2002 (www.stat.si) in www.rkc.si
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4.2. EVANGELIČANSKA CERKEV
Protestantizem je bilo gibanje za obnovo Cerkve v duhu prvotnega krščanstva in za
odpravo napak v Cerkvi. Reformacija je močno zaznamovala začetek novega veka in
prispevala pomemben del pri spremembi takratne in posledično tudi današnje podobe
verskega sveta. Kot prvi je na številne nepravilnosti v Cerkvi opozoril avguštinski menih
Martin Luter (1483 – 1546), ki je leta 1517 napisal in izobesil na vrata svoje cerkve v
Augsburgu znamenitih 95 tez kritike katoliške cerkve. S tem je sprožil proces delitve
zahodnega katoliškega sveta. Skozi proces reformacije in v kasnejšem obdobju
protestantizma se je izoblikovalo več vej oziroma cerkva. Med njimi so najpomembnejše
kalvinistična, prekrščevalska, anglikanska in luteranska, iz njih pa so se razvile še mnoge
druge cerkve.
Prihod evangeličanov in potek njihovega razvoja v Prekmurju sem opisal že v kratkem
pregledu zgodovine Prekmurja, zato bom tu opisal le njihov zgodovinski razvoj po prvi
svetovni vojni. Leta 1924 je sledila ustanovitev cerkvenega distrikta augsburške
veroizpovedi, ki je združeval evangeličane v Prekmurju. Drugi distrikt v Sloveniji je bil
Nemški seniorat (Ljubljana, Maribor in Celje in Št. Ilj). Cerkvena občina Apače pravno ni
pripadala nobenemu senioratu, zato so jo novembra 1936 priključili k Prekmurskemu.
Težnje po oblikovanju evangeličanske škofije za celotno področje SHS so obrodile sadove
in 7. aprila 1931 je bil dr. Filip Popp izvoljen za škofa Nemške evangeličanske cerkve v
SHS (Kerčmar, 1995). Svojo prvo pravo samostojnost je slovenska evangeličanska cerkev
dobila leta 1950, ko je bila izdana prva cerkvena ustava. V ustavi in statutu, ki sta bila
sprejeta leta 1977 se pojavi novo uradno ime te verske skupnosti pri nas; Evangeličanska
cerkev Augsburške veroizpovedi. Leto 1977 je tudi leto sprejema med članice Svetovne
luteranske zveze. Sedež Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji je v
Murski Soboti, njen najvišji organ pa je občni zbor Cerkve. V javnosti jo zastopata senior
in inšpektor kot predstavnika predsedstva Cerkve.
Danes šteje verska skupnost v Sloveniji približno 16.000 članov (16.135 ob popisu 2002 v
primerjavi s 19.000 leta 1991). Večina vernikov živi strnjeno v Prekmurju (ob popisu leta
2002 je bilo Pomurski regiji dobrih 80% vseh protestantov pri nas), v manjšem številu pa
tudi drugod po Sloveniji. Od trinajstih cerkvenih občin, ki so trenutno združene v seniorat,
jih je kar deset v Prekmurju, od tega šest na območju Goričkega. Goričke cerkvene občine
so Bodonci, Domanjševci, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Hodoš in Križevci ter
podružnice Pečarovci, Prosenjakovci in Selo. Poleg teh cerkvenih občin pa so v
ravninskem delu Prekmurja še občine Lendava, Moravci, Murska Sobota in Puconci ter
podružnica Lemerje. V panonskem delu Slovenije je še cerkvena občina Apače. Izven tega
območja sta le cerkveni občini Ljubljana in Maribor.
V vseh cerkvenih občinah se je pri bogoslužju v glavnini ohranilo prekmursko narečje.
Med publikacijami velja omeniti vsakoletni zbornik Evangeličanski koledar (ta izhaja v
knjižni slovenščini), ki so ga začeli izdajati leta 1950 in mesečnik Evangeličanski list, ki
izhaja od leta 1971 (povzeto po www.evang-cerkev.si).
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4.3. JUDOVSKA SKUPNOST
Od pričetka Judovske emigracije iz Palestine v obdobju prvega stoletja našega štetja pa vse
do trinajstega stoletja ni kakšnih natančnejših poročanj o Judih na področju današnje
Slovenije. Dejstvo je, da so bili Judje prisotni v celotnem rimskem imperiju in da so se
ukvarjali predvsem s trgovanjem tako, da ni povsem izključena njihova prisotnost tudi na
tleh današnjega Prekmurja. V srednjem veku so obstojale judovske skupnosti v številnih
mestih na naših tleh, med njimi tudi v Radgoni, Ormožu in na Ptuju. Iz teh krajev se je
potem naseljevanje Judov nadaljevalo tudi čez Muro. Eno največjih judovskih središč pri
nas se je pričelo oblikovati proti koncu 18. stoletja in v 19. stoletju in sicer v Prekmurju.
Izjemno močni judovski skupnosti sta bili vse do pričetka druge svetovne vojne v Murski
Soboti in Lendavi. Murska Sobota je bila od leta 1929 celo glavna Judovska občina za
Slovenijo v okviru Jugoslavije. V Lendavi je 1843. leta pričela delovati Judovska osnovna
šola, leta 1853 pa je prvič omenjena tudi sinagoga (le-ta je bila petdeset let pozneje zadnjič
obnovljena). Leta 1941 se je po vsej Evropi pričela morija Judov znana kot Holokavst ali
Šoa kakor jo imenujejo Judje sami. Tudi slovenski Judje se Šoi niso izmaknili. Pred letom
1941 je na slovenskem območju živelo preko 4500 Judov. Velika večina teh Judov je
žalostno končala v nacističnih plinskih celicah raznih uničevalnih taborišč (predvsem v
Auschwitzu, kjer so pomrli skoraj vsi prekmurski Judje). V Lendavi je od nekdanje
številčne Judovske skupnosti ostalo bore malo. Večina Judov, ki je imela "srečo" preživeti
drugo svetovno vojno se je odselila v tujino, predvsem v Izrael. Na prekmurskem ozemlju
sta se ohranili hiša v kateri je nekoč bival lendavski rabin in sinagoga. V Lendavi živi
danes le še en Jud in sicer starejši gospod, ki je preživel Šoo. Poleg lendavske sinagoge se
je ohranila tudi sinagoga v Mariboru. V Sloveniji je le nekaj Judovskih pokopališč med
katerimi sta tudi stari pokopališči v Lendavi in Murski Soboti, ki sta se edini ohranili v
Prekmurju. (povzeto po www.religije.com in www.jewishcommunity.si).
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4.4. VERSKE SKUPNOSTI V PREKMURJU DANES
Tabela 6: Deleži veroizpovedi glede na vse verne po stat. regijah Slovenije (popis 02)
katoliška protestantska
SLOVENIJA
90,92
1,29
Gorenjska
87,61
0,24
Goriška
94,45
0,07
Jugovzhodna Slovenija
95,66
0,28
Koroška
96,95
0,21
Notranjsko-kraška
91,16
0,10
Obalno-kraška
85,31
0,36
Osrednjeslovenska
86,12
0,40
Podravska
96,12
0,36
Pomurska
85,85
13,51
Savinjska
93,70
0,14
Spodnje-posavska
97,12
0,10
Zasavska
85,37
0,16
Vir: Rezultati popisa 2002 (www.stat.si)

pravoslavna
3,68
5,74
2,81
2,03
1,31
4,71
6,87
6,63
1,60
0,29
2,79
0,99
3,74

islam
3,80
6,03
2,45
1,83
1,25
3,87
7,11
6,39
1,62
0,25
3,17
1,52
10,20

druge
0,31
0,38
0,22
0,19
0,28
0,16
0,35
0,46
0,30
0,10
0,20
0,28
0,53

Prekmurje, kot del Pomurske statistične regije, je celo edina slovenska pokrajina, kjer ima
poleg, v celotni Sloveniji prevladujoči, rimokatoliški verski skupnosti tudi po številu druga
verska skupnost več kot desetodstotni deleže vernikov med vsem lokalnim prebivalstvom
in ne samo med lokalnimi verniki. Protestanti so izrazito večji delež med verniki
Prekmurja imeli le med reformacijo, drugače pa je na tem območju med veroizpovedmi
ves ta čas imela primat rimokatoliška verska skupnost.
Kot primer »popisa« in s tem tudi verske sestave prebivalstva, naj omenim zapisnik
vizitacije katoliških župnij v prekmurskem arhidiakonatu leta 1697, ko je bila
protireformacija v Prekmurju že v velikem razmahu. Odlok o izvedbi te vizitacije je 10.
februarja tega leta izdal palatin Eszterházy, za svojo škofijo pa jo je določil györski škof
Kristian Avgust. Zanimiva je predvsem razlika v številu vernikov katoliške in
protestantskih cerkva, ki je glede na to, da je popis opravljala katoliška cerkev, verjetno še
večja.
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Tabela 7: Podatki zapisnika vizitacije katoliških župnij prekmurskega arhidiakonata (1697)
Selo
Sv. Benedikt (Kančevci)
Martjanci
Sv. Sebeščan (Pečarovci)
Puževci (podružnica Martjancev)
Murska Sobota
Tišina
Sv. Helena (Jelena – Pertoča)
Sv. Jurij (Rogaševci)
Gornja Lendava (Grad)
Sv. Lenard (Bodonci–podru. G. Lendave)
Kuzma (podružnica Gornje Lendave)
Dolenci
Povzeto po: Kerčmar, 1995, stran 116

154 protestantov in 1 katoličan
325 prebivalcev/9 katoličanov
1.369 prebivalcev/52 katoličanov
402 prebivalcev/3 katoličanov
239 evangeličanov in 6 katoličanov
1.250 prebivalcev/70 katoličanov
1.532 prebivalcev/255 katoličanov
313 prebivalcev/87 katoličanov
1.755 prebivalcev/187 katoličanov
982 prebivalcev/79 katoličanov
425 prebivalcev/10 katoličanov
1.671 prebivalcev/6 katoličanov
258 prebivalcev/27 katoličanov

0,65
2,77
3,80
0,75
2,51
5,60
16,64
27,80
10,66
8,04
2,35
0,34
10,47

Groba statistična obdelava podatkov nam pove, da je na tem območju od popisanih 10.965
prebivalcev bilo katoličanov le 792 ali 7,2% vsega (vernega1) prebivalstva. Katoličani so
imeli več kot 10 odstotni delež le v 4 župnijah, med njimi največ v župniji Sv. Helena
(Jelena – Pertoča), kjer je bil njihov delež malo nad četrtino (27,8 odstotkov). V treh
katoliških (!) župnijah niso dosegali niti odstotka.

1

izhajajoč iz predpostavke, da je bila takrat stopnja vernosti 100%
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Tabela 8: Število vernikov posameznih verskih skupnosti v občinah Prekmurja po popisih
število
A

B

C

D

1921
1931
1991
2002

92.416
92.295
81.320
70.147

66.414
66.365
66.180
56.265

24.754
24.678
14.611
12.668

447
468
258
144

1921
1931
1991
2002

100
100
100
100

71,86
71,91
81,38
80,21

26,79
26,74
17,97
18,06

0,48
0,51
0,32
0,21

E

F

K

142 1 642
144 NP 624
139 132 14
160 52 NP
deleži
0,15 0 0,69
0,16 NP 0,68
0,17 0,16 0,02
0,23 0,07 NP

L

G

H

I

J

M

11
11
NP
NP

NP NP
NP
5
NP NP
NP
5
NP 1.082 1.417 NP
858 2.964 5.521 3.427

92.416
92.295
83.833
82.359

0,01
0,01
NP
NP

NP NP
NP NP
NP 1,29
1,23 4,27

100
100
97,00
85,17

NP
NP
1,69
7,95

0,01
0,01
NP
4,93

Legenda
Skupaj vernikov vseh veroizpovedi
A
Katoliška
B
Evangeličanska in druge protestantske
C
Pravoslavna
D
Islamska
E
druge veroizpovedi
F
Je vernik, ne pripada nobeni veroizpovedi
G
Ni
vernik, ateist
H
Ni želel odgovoriti
I
Neznano
J
Židje
K
Grško-katoliki
L
število prebivalcev občin, pri deležih pa delež vernih glede na vse prebivalstvo
M
NP ni pojava
Vir: Popisi 1921, 1931, 1991 in 2002 (www.stat.si)
Število ljudi pod kategorijo »Neznano« sem štel med vernike – dejansko število vernikov
je torej nekoliko manjše. Deleži verskih skupnosti so računani glede na to povečano vsoto
vernih. Kot je razvidno iz tabele 4 se število vernikov manjša skladno z manjšanjem števila
prebivalcev Prekmurja, vendar pa je upad vernikov ob popisih 1991 in 2002 večji kot upad
števila prebivalstva, kar kaže na zmanjševanje stopnje vernosti na tem področju. Enak
proces je moč zaznati tudi v ostalih regijah Slovenije. Pri obeh najštevilčnejših
veroizpovedih je zanimiv okoli 10 odstoten padec pri evangeličanih oziroma porast pri
katoličanih med letoma 1931 in 1991. Razlog temu je upad števila evangeličanov v tem
obdobju za 10.000 vernikov. Razlog je večje odseljevanje ljudi Goričkega v kraje izven
Prekmurja, saj so bile življenjske razmere v gričevnatem svetu veliko slabše kot v
ravninskem delu. Ker je Goričko tradicionalno bolj evangeličansko je bil s tem upad
evangeličanov večji.
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Drug zanimiv pojav je tako rekoč »izginotje« pripadnikov židovske verske skupnosti v tem
obdobju. Posebej močan je bil upad med letoma 1931 in 1991, oziroma v času pred in po
drugi svetovni vojni. Takrat je bilo namreč iz Prekmurja izgnanih večino Židov, ki ali niso
preživeli vojne (večina prekmurskih Judov je umrla v Auschwitzu) ali pa so se po končani
vojni naselili kje drugje.
Pri zadnjih dveh popisih se je povečal tudi delež ateistov in tistih, ki niso želeli odgovoriti
ali pa jih popis ni zajel (kategorija neznano).
Grafikon 11: Število vernikov v Prekmurju po popisih
Prekmurje - veroizpovedi po popisih
število
100.000

75.000

%

50.000

25.000

1921
1931
1991
2002

0
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D
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K

L

G
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I

J

Vir: Popisi 1921, 1931, 1991 in 2002 (www.stat.si)
V grafikonu 11 se lepo vidi upad števila vernikov pri vseh kategorijah po popisih in
povečanje kategorij »ateist«, »ni želel odgovoriti« in »neznano« v zadnjih dveh popisih.

66

Miklič K., Regionalna geografija Prekmurja s posebnim ozirom na versko sestavo prebivalstva

Grafikon 12: Delež (glede na vse verne) vernikov v Prekmurju po popisih
Prekmurje - veroizpovedi po popisih
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Vir: Popisi 1921, 1931, 1991 in 2002 (www.stat.si)
V grafikonu 12 se absolutni upad vernikov med vsemi prebivalci ne more videti, ker so
deleži posameznih verskih skupnosti prikazani glede na vse verne in ne glede na celotno
populacijo območja.
Vidi pa se povečanje deleža katolikov, upad protestantov, odsotnost Židov ter povečanje
kategorij »ateist«, »ni želel odgovoriti« in »neznano« v zadnjih dveh popisih.
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Tabela 9: Prebivalci in verniki verskih skupnosti v občinah Prekmurja ob popisu 2002
občine
Beltinci
Cankova
Črenšovci
Dobrovnik
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Lendava
Moravske Toplice
Murska Sobota
Odranci
Puconci
Rogašovci
Šalovci
Tišina
Turnišče
Velika Polana

Preb.
8.256
2.067
4.080
1.307
2.217
2.302
356
570
1.683
11.151
6.151
20.080
1.619
6.281
3.399
1.718
4.189
3.422
1.511

Legenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
x
-

Skupaj vernikov vseh veroizpovedi
Katoliška
Evangeličanska in druge protestantske
Pravoslavna
Islamska
druge veroizpovedi
Je vernik, ne pripada nobeni veroizpovedi
Ni vernik, ateist
Ni želel odgovoriti
Neznano
Zaradi varovanja osebnih podatkov podatek ni objavljen
Ni pojava

A
7.383
1.852
3.469
1.155
2.016
2.117
332
516
1.481
8.975
5.511
14.865
1.485
5.491
3.154
1.613
3.663
3.038
1.361

B
7.307
1.766
3.452
1.136
627
1.727
50
503
1.152
8.692
3.095
11.846
1.474
2.088
2.687
1.120
3.173
3.016
1.354

C
57
x
9
x
1.387
388
282
12
323
192
2.395
2.790
7
3.381
459
486
481
12
7

D E F G
H
I
J
x 9 x 36
92
437 308
x x - 10
41
81
83
x - x 49
52
303 207
x 6 x 12
11
58
71
x - - 11
37
x
70
x - x
9
88
79
- x
x
11
- x
x
x
38
13
x x - 21
9
104
68
32 46 13 143 667 907 459
x x x 28 177 289 146
96 94 39 402 1.618 2.130 1.065
x x 5
x
64
61
16 x x 48 123 342 277
x - x 13
31
69
132
x x x
7
14
51
33
x x - 46
52
306 122
x 5 x 17
21
206 140
- - 10
10
48
82

Vir: Rezultati popisa 2002 (www.stat.si)
Zgornja tabela nam prikazuje število vernikov posameznih verskih skupnosti ob popisu
leta 2002. Prva zanimivost je dejstvo, da je število vernikov v vseh občinah manjše od
števila prebivalcev. Druga zanimivost pa je sorazmerno pogosto pojavljanje vrednosti
»Zaradi varovanja osebnih podatkov podatek ni objavljen«, kar govori o pogostem vendar
številčno majhnem pojavu. Najpogosteje se ta vrednost pojavlja pri pravoslavni in islamski
veroizpovedi ter pri kategoriji drugih verskih skupnosti. Statistika uporabi to vrednost pri
kategoriji kjer je vrednost tako majhna, da bi se iz nje dalo razbrati konkretne osebe. Ker
pa bi se pri uporabi te vrednosti samo pri eni kategoriji njeno vrednost dalo izračunati iz
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preostalih je ta vrednost uporabljena pri pojavih z najmanjšim številom (dveh ali treh).
Relativno pogosta je tudi vrednost »ni pojava«, ki je posledica majhnega števila
prebivalcev posameznih občin (edino občini Murska Sobota in Lendava imata numerične
vrednosti pri vseh kategorijah).
Tabela 10: Pripadniki verskih skupnosti v občinah Prekmurja ob popisu 02 glede na
prebivalce
občine
Beltinci
Cankova
Črenšovci
Dobrovnik\Dobronak
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Lendava
Moravske Toplice
Murska Sobota
Odranci
Puconci
Rogašovci
Šalovci
Tišina
Turnišče
Velika Polana

Preb.
8.256
2.067
4.080
1.307
2.217
2.302
356
570
1.683
11.151
6.151
20.080
1.619
6.281
3.399
1.718
4.189
3.422
1.511

A
89,43
89,60
85,02
88,37
90,93
91,96
93,26
90,53
88,00
80,49
89,60
74,03
91,72
87,42
92,79
93,89
87,44
88,78
90,07

B
88,51
85,44
84,61
86,92
28,28
75,02
14,04
88,25
68,45
77,95
50,32
58,99
91,04
33,24
79,05
65,19
75,75
88,14
89,61

C
0,69
0,00
0,22
0,00
62,56
16,85
79,21
2,11
19,19
1,72
38,94
13,89
0,43
53,83
13,50
28,29
11,48
0,35
0,46

D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,00
0,48
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Legenda
A
B
C
D
E
F
G

Vsi verniki
Katoliška
Evangeličanska in druge protestantske
Pravoslavna
Islamska
druge veroizpovedi
Je vernik, ne pripada nobeni veroizpovedi

E
0,11
0,00
0,00
0,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,41
0,00
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0,00

F
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G
0,44
0,48
1,20
0,92
0,50
0,00
0,00
0,00
1,25
1,28
0,46
2,00
0,31
0,76
0,38
0,41
1,10
0,50
0,66

Vir: Rezultati popisa 2002 (www.stat.si)
Vrednost »0« v zgornji tabeli ne izkazuje vedno tudi odsotnosti pojava. Uporabljena je tudi
v primerih, ko številčna vrednost pojava zaradi varovanja osebnih podatkov ni bila
objavljena. Vsota vseh vrednosti posameznih verskih skupnosti je tako ponavadi manjša od
same vrednosti vseh vernih. Delež vernikov v osmih občinah od devetnajstih presega 90
odstotni delež, če pa upoštevamo še delež vernikov, ki ne pripadajo nobeni od v popisu
navedenih veroizpovedi, pa je teh občin deset ali malo več kot pol. Preostale občine so zelo
blizu tej meji, saj imajo vse, razen občine Murska Sobota, delež vernikov nad 80 odstotki.
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Pred občino Murska Sobota je občina Lendava, kjer delež vernikov komaj presega prej
omenjene odstotke. To sta tudi občini z največjim številom prebivalstva.
Prav tako je Prekmurje v Sloveniji znano kot tradicionalno najbolj protestantska regija.
Tudi statistični podatki vseh popisov (od prvih v Avstro-Ogrski do zadnjega leta 2002)
govorijo tej trditvi v prid. Delež protestantov pa se je skozi popise spreminjal.
Tabela 11: Število in delež protestantov (glede na vse verne) v občinah Prekmurja po
popisih
občina
Cankova
Dobrovnik\Dobronak
Črenšovci
Turnišče
Odranci
Velika Polana
Beltinci
Lendava
Kobilje
Tišina
Rogašovci
Murska Sobota
Grad
Kuzma
Šalovci
Moravske Toplice
Puconci
Gornji Petrovci
Hodoš
Prekmurje
Prekmurje1
Protestantje v RS2
Protestantje v RS3
Legenda
/
1
2
3

1921

1931

1991

2002

1921

1931

1991

2002

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
24.754
/
/
/
/
/
/
/
24.754

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
24.678
/
/
/
/
/
/
/
24.678

/
/
/
/
/
/
/
262
/
/
/
14.349
/
/
/
/
/
/
/
14.611

0
0
9
12
7
7
57
192
12
481
459
2.790
388
323
486
2.395
3.381
1.387
282
12.668

27.253

27.282

19.000

16.135

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
26,79
/
/
/
/
/
/
/
26,79
90,83
2,58
2,09

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
26,74
/
/
/
/
/
/
/
26,74
90,46
2,59
1,95

/
/
/
/
/
/
/
1,07
/
/
/
24,17
/
/
/
/
/
/
/
17,43
76,90
1,14
0,97

0,00
0,00
0,22
0,35
0,43
0,46
0,69
1,72
2,11
11,48
13,50
13,89
16,85
19,19
28,29
38,94
53,83
62,56
79,21
18,23
78,51
1,29
0,82

Ni podatka
Delež glede na vse protestante v RS
Glede na število vernikov
Glede na število prebivalcev

Vir: Popisi 1921, 1931, 1991 in 2002 (www.stat.si)
Kot je razvidno iz zgornje tabele se je število protestantov v tem obdobju (1921 – 2002)
zmanjšalo tako v Prekmurju kakor tudi v Sloveniji. Vendar pa je bil padec števila
protestantov v Prekmurju opazno večji kot v Sloveniji, kar govori o odseljevanju
prekmurskih protestantov v ostale predele Slovenije. Dokaz tej trditvi je podatek, da so
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protestantje v Prekmurju leta 1921 predstavljali 90,8% vseh protestantov v Sloveniji, leta
2002 pa le še 78,5%. Protestante v Prekmurju in Sloveniji ter tudi Evropi je tako kot ostale
tradicionalne verske skupnosti v zadnjem času, predvsem je ta razlika opazna med
popisoma 1991 in 2002, prizadel velik upad števila njihovih vernikov na račun ateistov in
vernikov drugih (predvsem vzhodnjaških) veroizpovedi. Na manjšanje števila protestantov
tako najbolj vplivata dva dejavnika; odseljevanje iz Prekmurja, kjer je verska skupnost
zaradi velikega števila dovolj močna, da se ohranja, ter prehajanje odseljenih protestantov
v druge verske skupnosti ali med ateiste, kar je mnogokrat posledica asimilacijskega vpliva
okolja. O slabi zastopanosti evangeličanov, kot najštevilčnejših predstavnikov
protestantizma pri nas, izven Prekmurja govori dejstvo, da so izven tega območja le tri
(Apače, Maribor in Ljubljana).od njihovih skupno trinajstih cerkvenih občin. Je pa zadnji
popis zabeležil rahlo povečanje deleža protestantov med vsemi vernimi. Delež se je
povečal tako v Prekmurju kot tudi v okviru celotne Slovenije.
Grafikon 13: Delež protestantov glede na št. preb. in št. vernikov v Prekmurju po popisih
Protestantje po popisih glede na vse prebivalstvo in verne
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Vir: Popisi 1921, 1931, 1991 in 2002 (www.stat.si)
Največji delež so imeli protestantje v času reformacije, po tem, ko je Prekmurje kot del
Avstro Ogrske monarhije poleg vseh ostalih dežel Evrope zajel val verskih reform. Takrat
je bil njihov delež največji tudi na ostalih ozemljih, ki so jih poseljevali Slovenci. Delež je
nato močno upadel med protireformacijo, po tem pa ohranjal svoj nivo do današnjih dni.
Protestantje predstavljajo več kot polovico vernega prebivalstva v treh prekmurskih
občinah in sicer v Hodošu, Gornjih Petrovcih in Puconcih.
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Tabela 12: Občine, kjer e predstavljajo večino vernega prebivalstva (popis 02)
občina
Hodoš
Gornji Petrovci
Puconci

% protestantov
84,94
68,80
61,57

Vir: Rezultati popisa 2002, www.stat.si
Karta 22: Občine, kjer protestantje predstavljajo večino vernega prebivalstva (popis 02)
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Hodoš
Šalovci
Go rnji Petrovci
Kuzm a
Grad
Rogašovci
Cankova
Puco nci
Tišina
Mu rska So bota
Mo ra vske toplice
Beltinci
Tu rnišce
Dobrovnik
Kobilje
Od ranci
Crenšovci
Velika Polana
Lendava
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6. PROSTORSKI IN DRUŽBENI UČINKI VERSKE SESTAVE
V PREKMURJU
Osnovni namen terenskega dela je bil ugotoviti prostorske in družbene učinke vpliva
verskih skupnosti na okolje v katerem delujejo in poiskati osnovne pojavne oblike
njihovega delovanja v prostoru.
Vpliv verskih skupnosti kot ustanov se je v zadnjem času močno zmanjšal. Vpliv na
vodenje državne in lokalne politike je tako rekoč izginil in ostala je le vloga opazovalca in
komentatorja aktualnega dogajanja ter svetovalca okoliškemu prebivalstvu, kako naj se
odzove na trenutne probleme. Tako se v pridigah mnogokrat pojavljajo osebni odzivi
duhovnikov na trenutno problematiko, ki pesti ožjo ali širšo okolico cerkvene skupnosti.
Na ta način duhovnik s svojo avtoriteto in zgledom posredno vpliva na mišljenje in odziv
celotne skupnosti na konkreten problem. Tako je od (ponavadi) enega človeka v veliki
meri odvisen razvoj celotne lokalne družbe na mnogih področjih. Vloga duhovnikov je v
zadnjem času v večini lokalnih skupnosti znotraj Slovenije in tudi širše morda res izgubila
na svoji teži, vendar so prav odmaknjene in še vedno pretežno ruralne skupnosti povečini
goričkega dela Prekmurja dokaz, da se tradicionalna vloga duhovnika tu ni kaj dosti
spremenila in da ima v teh krajih še vedno veliko veljavo.
Veliko vlogo imajo tako duhovniki tudi pri odnosih med ljudmi, saj so nekakšno »lepilo«,
ki sploh v manjših skupnostih drži skupaj celotno populacijo kraja. Mnogokrat duhovniki
delujejo tudi kot blažilec in razsodnik v sporih in s tem ustvarjajo in ohranjajo mir v
skupnosti. Eno od osnovnih poslanstev cerkve in vere je po mnenju anketirancev širjenje
moralnih vrednot med vernike, zato v praksi večina duhovnikov največ svojega časa
namenja pripravi na opravljanje verskih obredov, ohranjanju oziroma širjenju vere ter skrb
za lokalno versko skupnost. Tako se vsi strinjajo, da je veren človek bolj strpen, ljubeč,
odpuščajoč, ... do sočloveka kot nevernik. Sploh so te vrednote v današnjem času postale
redkost in je naloga duhovnikov in duhovnic še toliko pomembnejša. Svojo kot tudi vlogo
cerkvene skupnosti v celoti vidijo duhovniki, s katerimi sem opravil pogovor, tako
predvsem v poudarjanju vrednot veroizpovedi ter s tem dajanju zgleda ostalim vernikom in
nevernikom kako naj živijo.
Kot drugje so ljudje tudi v Prekmurju dajali sakralni arhitekturi poseben pomen in so
verske objekte gradili na dvignjenih površinah. Cerkve se v krajih Goričkega pojavljajo na
najvišjih delih slemen, če je naselje na slemenu (Markovci, Bodonci) ali pa na najvišji
terasi (Gornji Slaveči) oziroma rami (Domanjševci, Gornji Petrovci), če je naselje v dolini.
V ravninskem delu, kjer cerkva ni bilo moč postaviti na vzpetine, pa se pomembnost
objekta kaže v urbanistični ureditvi naselja (Velika Polana, Dokležovje, Moravske
Toplice), saj je cerkev postavljena v središče le-tega. Tudi ostali sakralni objekti (kapelice,
znamenja) so postavljeni ob važnejše prometnice, na njihova križišča ali pa v središčne
dele naselij. Pomembnost, ki jo ljudje tako izkazujejo sakralni arhitekturi govori o velikem
vplivu in prisotnosti vere v vsakdanje življenju skupnosti. Velikost, opremljenost (stenske
poslikave, slike, kipi, orgle) in nenazadnje tudi položaj posamezne cerkve glede na ostale
objekte govori o pomembnosti določenega kraja v prostoru. To velja tako za rimokatoliško
kakor tudi za evangeličansko cerkveno skupnost. Preko obnove in vzdrževanja sakralnih
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objektov in njihove okolice se neposredno odraža tudi odnos do ohranjanja naravne in
kulturne dediščine lokalnega in vsesplošnega pomena. Redno vzdrževanje cerkve, kapelice
ali verskega znamenja je tudi vzpodbuda in vzgled ostalim vernikom pri vzdrževanju
osnovne urejenosti domov in s tem okolice ter urejenosti celotnega kraja. Večina večjih
cerkva je že zaradi svoje starosti in notranje likovne opreme (freske, slike, kipi)
svojevrsten kulturni spomenik. Tako je vsako vzdrževanje ali obnova cerkve nekakšno
varovanje kulturne dediščine. Večina cerkvenih občin ima na svojem ozemlju poleg cerkve
še vsaj eno versko znamenje ali kapelico z večjo kulturno pomembnostjo. Od cerkva velja
posebej omeniti župnijsko cerkev v Bogojini, ki je bila izdelana po načrtih arhitekta Jožeta
Plečnika in je državni kulturni spomenik prve kategorije. Vendar pa je na to cerkev vezan
tudi velik problem lokalne skupnosti. Država jim je naložila nalogo varovanja kulturnega
spomenika, sredstva pa morajo zbirati sami. Tako so nakup orgel in popravilo strehe
morali izpeljati s finančno pomočjo vernikov in ostalih krajanov. Od 40 milijonov tolarjev,
kolikor sta stala nakup in popravilo, je občina prispevala tri milijone, država pa za kulturni
spomenik prve kategorije nič. Vse ostalo so zbrali sami.
Kot svojevrstno varovanje kulturne dediščine bi lahko šteli tudi ohranjanje prekmurščine
kot narečnega knjižnega jezika. Pri tem načinu varovanja izstopajo evangeličani s svojo
versko literaturo v preteklosti in sedanjosti ter ohranjanju bogoslužja v prekmurščini.
Evangeličani izstopajo tudi pri ohranjanju madžarskega jezika na narodno mešanem
področju. Primer tega sta evangeličanski cerkveni občini Domanjševci in Lendava. V
Domanjševcih, kjer madžarska manjšina predstavlja 60% lokalnega prebivalstva, imajo pri
bogoslužju pridigo v slovenščini, pesmi in molitvi Oče naš in Vera pa v madžarščini.
Podobno je v evangeličanski cerkveni občini Lendava, verski skupnosti z dvema tretjinama
Madžarov, kjer se lahko pogreb na željo posameznikov opravi v slovenščini ali pa v
madžarščini.
Varovanja naravne dediščine ni posebej izpostavil nihče, se pa vsi anketirani strinjajo, da
se skrb za le to kaže v poudarjanju varovanja »božjega stvarstva«. Tako večina duhovnikov
v svojih pridigah opominja vernike na spoštljiv odnos do okolja, ki nas obdaja. Vpliv vere
na izgled kraja in pokrajine je po mnenju večine pozitiven, saj duhovniki obeh
veroizpovedi pri svojih pridigah izpostavljajo skrb za božje stvarstvo. Večina se tudi
strinja, da je in mora ostati gonila sila na tem področju prav lokalni verski voditelj s svojim
zgledom, saj naj bi bila urejenost (notranja in zunanja) ena od osnovnih odlik vernika in
cerkve. Praktično stvar izgleda tako, da duhovnik organizira čistilno akcijo, urejanje
parkov in zelenic v (predvsem) ožji okolici cerkve, ki pa se potem velikokrat razširi v
čistilno akcijo celotnega kraja. Je pa res, da se tradicija čiščenja celotnega kraja na pobudo
verske skupnosti ohranja predvsem na Goričkem, kjer so verske skupnosti manjše in se
ljudje med seboj lažje dogovorijo. Pa še stopnja vernosti je tako velika, da so praktično v
dejavnosti lokalne skupnosti vključeni vsi ljudje, pa naj gre za akcijo v organizaciji verske
skupnosti oziroma duhovnika ali pa lokalne oblasti (najpogosteje krajevne skupnosti,
redkeje občine). V evangeličanski cerkveni občini Hodoš so imeli celo skupno
pospravljanje podrtih dreves iz gozda. Na pobudo evangeličanskega duhovnika imajo v
Hodošu tudi vsakoletno lokalno tekmovanje za najbolj urejeno domačijo ali pa za najlepše
rože na oknih, kjer se župnišče redno uvrščajo zelo visoko in s tem dajejo zgled ostalim.
Podobna tekmovanja imajo še v nekaterih lokalnih skupnosti, organizirajo pa jih skupaj
verske in lokalne skupnosti. Kot varovanje naravne dediščine naj omenim še sodelovanje
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katoliške župnije Velika Polana pri projektu Velika Polana – evropska vas štorkelj. Vsaka
od veroizpovedi ima tudi svojega »lokalnega« svetnika čigar spomenik ima, vsaj lokalno,
velik kulturni pomen. Pri katolikih velja izpostaviti spomenik Danielu Halasu, prvemu
župniku v Veliki Polani, čigar postopek beatifikacije je v teku, pri evangeličanih pa
spomenik velikemu pisatelju, učitelju in narodnemu buditelju Štefanu Küzmiču, ki so ga
postavili v Bodoncih.
Premnogokrat ima duhovnik tudi vlogo lokalnega kulturnega delavca, saj so cerkveni zbori
in cerkvene instrumentalne skupine velikokrat osnova ali pa celo edina kulturno-umetniška
skupina v lokalni skupnosti. Tako ljudje, ki pojejo na koru sestavljajo tudi vaški pevski
zbor, organist v župnijski cerkvi v Dolencih je hkrati tudi vodja lokalne plesne skupine,
dekliški nonet župnijske cerkve v Gradu pa je stalnica v programu krajevnih prireditev in
tvori jedro krajevnega mešanega pevskega zbora. Podobno je tudi na športnem področju,
kjer se duhovniki aktivno vključujejo v organizacijo sicer bolj ali manj lokalnih športnih
prireditev. Veliko športnih aktivnosti je predvsem na srečanjih mladih vernikov Prekmurja.
Nekaj takšnih srečanj v duhu ekumenizma obe verski skupnosti organizirata skupaj. Kot
konkretni primer naj omenim, da v Gornjih Slavečih evangeličanska duhovnica skupaj s
predsednikom krajevne skupnosti vsako leto organizira lokalno nogometno tekmo,
katoliški duhovnik iz Pertoče pa pomaga pri vsakoletni organizaciji Goričkega
kolesarskega maratona.
Seveda nikakor ne smemo mimo vloge duhovnika pri sodelovanju verske skupnosti z
lokalno skupnostjo. Sodelovanje z lokalno skupnostjo je v večini primerov dobro, saj sta
laična in cerkvena skupnost zaradi majhnega števila prebivalstva posameznih krajev
praktično sestavljeni iz istih ljudi. Tako marsikateri projekt lokalne verske skupnosti lažje
dobi podporo lokalne oblasti. Zaradi majhnih skupnosti in še vedno velikega deleža
agrarnega prebivalstva je tudi povezanost med člani veroizpovedi izven »uradnih«
cerkvenih obredov zelo močna. To velja za obe verski skupnosti. Manjše težave se
pojavljajo le tam, kjer je določena verska skupnost v manjšini in so tako predstavniki
civilne veje oblasti druge veroizpovedi. Tako je katoliški duhovnik iz Markovcev kot edino
težavo pri sodelovanju z občino Šalovci omenil dejstvo, da je župan evangeličan in zato
bolj naklonjen projektom svoje verske skupnosti. Duhovniki predstavljajo v svojem
prostoru še vedno zelo pomembno osebnost in so zaradi tega vabljeni ali vsaj obveščeni o
vseh važnejših dogodkih v kraju. Pomembnost posameznega duhovnika je do določene
mere odvisna od števila prebivalstva posameznega kraja in stopnje ruralnosti – manjše
število krajanov in večja ruralnost prinašata duhovniku v tej skupnosti večjo veljavo.
Pomembna pa je seveda tudi število vernikov posamezne veroizpovedi v lokalni skupnosti.
Tako imajo duhovniki v krajih Goričkega relativno večjo veljavo. Največkrat se kot nivo s
katerim poteka sodelovanje z lokalno skupnostjo pojavlja krajevna skupnost, redkeje
občina. Izjemi sta seveda evangeličanska škofija in katoliška naddekanija, ki sodelujeta
tudi pri pogovorih na višjih nivojih.
Sodelovanje med verskimi skupnostmi je skoraj v celoti omejeno na sodelovanje med
verniki rimokatoliške cerkve in protestanti, točneje evangeličani. V treh katoliških župnijah
se poleg evangeličanov pojavljajo še pripadniki binkoštne cerkve. Regionalno je
sodelovanje omejeno na Goričko in njegov južni rob z Mursko Soboto, saj se evangeličani
drugod ne pojavljajo v večjih skupinah. Izjema je evangeličanska cerkvena občina
Lendava, ki pa je »zelo majhen otoček« evangeličanstva v panonskem morju katolikov in
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je sodelovanje med obema verskima skupnostima okrnjeno na minimum ali ga bolje rečeno
sploh ni. V nižinskih katoliških župnijah, ki večinoma pripadajo Lendavski dekaniji se
sodelovanje z evangeličani tako pojavlja le na nivoju (nad)dekanije, se pa v odgovorih
katoliških duhovnikov pojavljajo želje po sodelovanju z evangeličani. Sodelovanje je po
besedah g. Erniše in g. Vörös-a zgledno tudi na nivoju »škofije« in naddekanije.
Sodelovanje med verskimi skupnostmi se torej pojavlja predvsem v obliki skupnih
blagoslovov, redkeje pa prihaja tudi do skupnih bogoslužij. Na področju župnije Pečarovci
je sodelovanje celo tako dobro, da so blagoslov novega gasilskega vozila opravili katoliški,
evangeličanski (e.c.o. Puconcev) in binkoštni duhovnik (Vadarci). Župnija Pečarovci in
evangeličanska cerkvena občina Puconci imata tudi skupno kapelo Svetega Petra v
Šalamencih za katero skrbita obe verski skupnosti. Med verniki rimokatoliške in
evangeličanske verske skupnosti so zelo razširjene tudi tako imenovane ekumenske
poroke, kjer sta ženin in nevesta različnih veroizpovedi. Ustaljena praksa je, da se v takem
primeru poroka opravi v nevestini cerkvi, pridigo ima ženinov duhovnik, samo poroko pa
opravita oba duhovnika. Medversko sodelovanje je poudarjeno v januarski osmini, ko so
skupna druženja in bogoslužja še pogostejši.
Sodelovanja z izseljenci skoraj ni, ker se je večina izseljencev že vrnila domov. Dejstvo je
tudi, da si ljudje iz Prekmurja niti niso v tolikšni meri iskali zaposlitve z izseljeništvom v
pravem pomenu besede, saj se jim je zaposlovanje ponujalo »takoj za mejo« v sosednji
Avstriji in so se za konec tedna večinoma vračali domov ali pa so bili le dnevni migrantje.
Je pa bilo sodelovanje z izseljenci veliko bolj intenzivno v 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja,
ko je bilo število izseljencev na višku. Splošna praksa je bila, da so duhovniki večkrat letno
obiskovali svoje farane v tujini (predvsem v Nemčiji) in jim tam v povezavi z lokalnimi
duhovniki nudili duhovno oskrbo. V današnjem času so se ohranile le vsakoletna
bogoslužja, ki se jih udeležujejo izseljenci, ki so ostali v tujini in tisti, ki so se vrnili
domov. Samo bogoslužje se tako razširi še na druženje med njimi. Tak primer je župnija
Velika Polana. Podobna vsakoletna srečanja z bogoslužjem imajo v evangeličanski
cerkveni občini Hodoš z izseljenci iz okolice Reichenbach-a (Avstrija). Dokler je bilo tam
še veliko sezonskih delavcev jih je lokalni duhovnik tudi redno obiskoval in tam tudi
opravljal bogoslužje. Še vedno pa veliko evangeličanskih in katoliških cerkvenih skupnosti
skrbi za svoje vernike v tujini s rednim pošiljanjem verskih glasil in ostalih publikacij.
Evangeličani imajo na nivoju škofije stike z izseljenimi slovenskimi evangeličani v ZDA.
Žal pa je sodelovanje omejeno le na občasne obiske uradnih predstavnikov obeh skupnosti
ter na nekaj skupnih projektov na glasbenem področju (predvsem gostovanja
posameznikov in skupin). Sodelovanje s tujino je omejeno na posamezne cerkvene občine
in njihovo sodelovanje z največkrat sosednjimi cerkvenimi občinami. Sodelovanje je
ponavadi omejeno le na skupna romanja, redkeje je sodelovanje globlje in širše. Tako se
evangeličanska cerkvena občina Domanjševci povezuje z madžarsko občino Lovaszpatona,
evangeličanska cerkvena občina Hodoš z madžarsko občino Örimadÿarosd, evangeličanska
cerkvena občina Puconci pa z evangeličani iz avstrijskega Vorarlberga. Pri katoliških
župnijah prihaja do sodelovanja med župnijo Pertoča in avstrijsko občino in župnijo Köch,
med župnijo Martjanci in madžarskim Somboteljem s katero imajo skupno čaščenje
svetega Martina, med župnijo Velika Polana in hrvaškim krajem Sveti Juraj na bregu ter
med župnijo Murska Sobota in avstrijskim Ženavci (Jennesdorfom).
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Povezanost cerkvenih občin je v obeh verskih skupnostih dobra, s tem da je povezava, vsaj
na podlagi odgovorov vprašanih, malenkost močnejša ali vsaj izrazitejša pri protestantih.
Evangeličani imajo znotraj svoje verske skupnosti zelo poglobljeno sodelovanje na vseh
področjih (finančno, duhovno, srečanja na vseh nivojih). Številčna majhnost se tu pokaže
kot velika prednost te verske skupnosti. Na tem področju ima Rimokatoliška cerkev dve
dekaniji – Lendavsko in Murskosoboško, ki skupaj z Ljutomersko dekanijo tvorita
Pomursko naddekanijo škofije v Mariboru, ki jo imenujejo tudi Pomursko pastoralno
področje (PPP). Povezovanje na naddekanijskem nivoju je po mojih ugotovitvah omejeno
skoraj samo na uradni pastoralni del. Opazno boljše sodelovanje je na nivoju prekmurskih
dekanij – se pravi med dekanijama Lendava in Murska Sobota. Sodelovanje med
župnijami se znotraj posamezne dekanije še izboljša. Najboljše sodelovanje pri katoliških
župnijah pa je moč zaslediti na nivoju sosednjih župnij. Skoraj vsi anketiranci so sicer
sodelovanje na nivoju (nad-)dekanije označili kot dobro, vendar se vsi strinjajo, da bi se
dalo sodelovanje še izboljšati. Kot najpomembnejšo izboljšavo njihovega sodelovanja
vidijo ustanovitev škofije v Murski Soboti, ki bi vključevala župnije sedanje Pomurske
naddekanije. Kot primer sodelovanja in povezovanja med obema prekmurskima dekanija
je romanje k grobu Daniela Halasa, ki močno povezuje predvsem župnije Lendavske
dekanije. Zelo zgleden primer sodelovanja znotraj Pomurske naddekanije je tudi izdajanje
verskega mesečnika Stopinje, štirikrat letno izdajo Poti k Bogu in vsako leto koledar.
Medžupnijsko sodelovanja na nivoju sosednjih župnij ali župnij znotraj posamezne
dekanije se kaže predvsem v obliki skupnih revij pevskih zborov, srečevanja mladine in
starejših vernikov, mesečne rekolekcije ali srečanja duhovnikov, skupni blagoslovi, ...
Evangeličanska verska skupnost Augsburške veroizpovedi na Slovenskem na ozemlju
Prekmurja kakor tudi v okviru celotne države razen cerkvenih občin nima drugih, višjih
upravnih enot in so tako vse cerkvene občine v isti organizacijski enoti. To je tudi eden od
razlogov za boljšo povezanost in višjo stopnjo sodelovanja. Primeri povezovanja
evangeličanskih cerkvenih občin so tedenska srečanja vseh duhovnikov ob sredah v
Murski Soboti, 33 letna tradicija evangeličanske humanitarne organizacije in njene
vsakoletne EHO podpornice, številna srečanja mladine ter skupni kulturno-umetniški
nastopi. Podpornica evangeličanske humanitarne organizacije je denarni sklad v katerega
cerkvene občine – članice vse leto dajejo denar. Ta denar se potem ob vsakoletnem
srečanju s slovesnim bogoslužjem, ki je vsako prvo nedeljo v maju drugje podeli pomoči
potrebnim – tretjino zneska dobi najmanjša cerkvena občina med članicami, tretjina se
razdeli med fizične osebe, tretjina pa namenijo cerkveni občini v tujini. Leta 2004 je denar
prejela evangeličanska cerkvena občina Ilok v Vojvodini, ki jo sestavlja pretežno slovaško
prebivalstvo. EHO podpornica je torej tudi del sodelovanja evangeličanske verske
skupnosti s tujino.
Zanimiv in za slovenski prostor sorazmerno redek pojav je žensko duhovništvo. V
Prekmurju delujeta dve duhovnici in sicer v Gornjih Slavečih in v Gornjih Petrovcih. Pri
tem se mi zdi zelo zanimivo dejstvo, da so evangeličani bili sposobni premagati predsodek
o ženskem duhovništvu, ki je sorazmerno globoko zakoreninjen v podzavesti družbe. Tako
so se ljudje že povsem navadili na duhovnico in se do nje obnašajo povsem normalno. V
pogovoru z obema duhovnicama sem izvedel, da zaradi svojega spola pri opravljanju
duhovniškega poklica nimata nobenih težav. Celo nasprotno; zatrdili sta, da imata pri
navezovanju stikov z verniki mogoče prav zaradi tega še več uspeha. Ta posebnost tudi ne
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vpliva na sodelovanje med evangeličanskimi in katoliškimi duhovniki. Najlepši primer
takšnega sodelovanja sta evangeličanska duhovnica in katoliški duhovnik iz Gornjih
Petrovcev.

78

Miklič K., Regionalna geografija Prekmurja s posebnim ozirom na versko sestavo prebivalstva

7. ZAKLJUČEK
Prekmurje je z vsemi svojimi lastnostmi skozi čas ključno vplivalo na razvoj in ohranitev
verske sestave tega področja oziroma protestantizma kot največje posebnosti le-te.
Vpliv osnovnih fizično-geografskih dejavnikov, kot so kamninska sestava, podnebne
značilnosti, osnovne hidrološke poteze in druge na značilnosti pokrajine je opazen vendar
težko določljiv. Bolj kot posamezni elementi je součinkovanje ustvarjalo in še ustvarja
videz in lastnosti pokrajine. Izhajajoč iz dejstva, da je pokrajina aktivno preoblikovala
družbo in da še vedno narekuje njen razvoj lahko mirno trdim, da so posamezni osnovni
gradniki pokrajine posredno vplivali tudi na današnjo družbo in njene lastnosti. Tako je
pokrajina skozi relief in kamnine ter posledično skozi prsti, ki so skupaj z klimatskimi
potezami pogojevale naravno in gojeno rastje preko pogojev za poselitev vplivala na
današnjo družbo. Terciarno gričevje severnega dela Prekmurja, kjer je največja
koncentracija protestantov, je precej valovito in z ozkimi dolinami, kar fizično onemogoča
gostejšo poselitev, pa tudi prsti ne dovoljujejo intenzivnejše pridelave. Vse to se zrcali v
redki poselitvi, ki jo je bilo skozi vsa obdobja zgodovine težje nadzorovati in manjši
zainteresiranosti vladarjev za to področje. Otežen nadzor in manjši interes pa sta
zmanjševala med ostalimi tudi vpliv procesov protireformacije na lokalno versko sestavo.
Fizično-geografske danosti se posledično kažejo tudi v družbeno-geografskih potezah
pokrajine. Kot primer tega je vloga vodotoka (Mura) kot naravne in posledično upravne
meje na lastnosti in značilnosti prebivalstva. Reka Mura s svojim poplavnim območjem
predstavlja veliko in izrazito naravno mejo, ki se je skozi zgodovino večkrat s pridom
uporabila za upravne delitve. Mura je bila tista, ki je skozi čas v večini državnih tvorb
»rezala« to pokrajino in njene ljudi od ostalega slovenskega prebivalstva. Verjetno je prav
zaradi Mure meja med Avstrijo in Ogrsko na tem delu našega etničnega območja potekala
ravno tu. Tako je Mura s svojim tokom posledično vplivala na to, da so temu ozemlju
vladali ogrski vladarji iz Budimpešte in ne avstrijski oblastniki iz Dunaja. Oblastniki iz
Budimpešte so bili do protestantizma in protestantov bolj tolerantni, saj je to ozemlje takrat
zaradi neposredne nevarnost turških vpadov imelo status vojne krajine in je bila
tolerantnost zaradi tega še malo večja. Tolerantnost je še povečevalo odobravanje
protestantizma s strani lokalnih vladarjev, ki so v novi veri videli še eno od orožij v boju z
oblastjo na Dunaju. Avtonomija, ki so si jo ljudje Prekmurja v Ogrski, katere del so bili,
izbojevali jim je dovoljevala uporabo materinega jezika v šolstvu in bogoslužju. Ta
prednost je še vzpodbujala nastajanje literature v prekmurskem jeziku, ki je vrhunec
dosegla v prevodu biblije v prekmurščino, kar je po takrat veljavnih kriterijih
prekmurščino uvrstilo med knjižne jezike. Danes ima prekmurščina status dialektalnega
knjižnega jezika. To je samo primer posrednega vpliva pokrajine na današnje družbenogeografske lastnosti območja in strukturo prebivalstva, ki tu živi.
Prav tako pa je v pokrajini moč zaslediti prisotnost verskih skupnosti in njihov vpliv na
okolje. Prostorski in družbeni učinki verske sestave v Prekmurju se najbolj kažejo v
urejenosti, sploh bolj ruralnega dela pokrajine, saj imajo vse verske skupnosti za eno od
svojih osnovnih vodil ohranjanje »božjega stvarstva«. Urejenost je vidna v samih verskih
objektih in v njihovi okolici, preko pridig pa ta občutek za urejenost duhovniki prenašajo
tudi v domove vernikov in njihovo okolico. Vpliv vere je moč zaslediti tudi v urbanistični
zasnovi naselij, saj se verski objekti najpogosteje pojavljajo kot središčna točka poselitve
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(v ravninskih naseljih) ali pa z višje lege dominirajo nad naseljem (naselja v gričevnatem
delu). Močan vpliv imajo verske skupnosti ter predvsem njihovi voditelji tudi na kulturno
in športno življenje v lokalni skupnosti. Tako so cerkveni zbori velikokrat tudi krajevni
zbori ali vsaj pomemben del le teh, duhovniki pa (so)organizirajo veliko športnih
prireditev. Športne in kulturne prireditve so poleg skupnih romanj in bogoslužij tudi ene od
glavnih skupnih aktivnosti članov posamezne verske skupnosti, velikokrat pa povezujejo
tudi člane različnih verskih skupnosti. Povezovanje na osnovi pripadnosti posamezni
verski skupnosti je eno od osnovnih družbenih veziv in se v prostoru pojavlja že zelo
dolgo. Je pa za to povezanost značilno upadanje z »oddaljevanjem« od posameznega
vernika. Največja povezanost je med člani posamezne župnije, potem pa preko sosednjih
župnij iste dekanije, dekanije same ter višjih cerkvenih organizacijskih enot (naddekanija,
škofija, metropolija, …) počasi upada in se zmanjšuje.
Cilj, ugotoviti soodvisnost regionalne strukture Prekmurja in njegove verske sestave, ki je
bil uvodoma zastavljen, je torej dosežen, saj je dokazana in dokazljiva povezanost med
obema dejavnikoma in njuno součinkovanje.
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Priloga 1:

Vprašalnik – kratki intervju (protestantje)

Kraj ankete: ____________________________________________________________________________________
Ime in priimek anketiranca: _______________________________________________________________________
Veroizpoved2: ___________________________________________________________________________________
Starost3: _______________________________________________________________________________________
Izobrazba: ________________________ in kraj študija: ________________________________________________
Vloga (položaj, naziv) v verski skupnosti: ___________________________________________________________
Naziv in obseg cerkvene občine (št. preb.): __________________________________________________________
Opišite narodnostno sestavo cerkvene skupnosti: ____________________________________________________
Vprašanja:
1.

Kako bi ocenili vpliv cerkve/župnije kot skupnosti na bližnjo okolico4:

2.

Kje se najbolj kaže vpliv cerkve na okolico in kako (primeri in problemi + razlogi za njih)
•

Versko življenje: ________________________________________________________________________

•

Odnosi med ljudmi: ______________________________________________________________________

•

Varovanje naravne in kulturne dediščine: ___________________________________________________

•

Izgled kraja / pokrajine: ___________________________________________________________________

•

Kako živi skupnost / povezanost med člani: _________________________________________________

•

Sodelovanje: ___________________________________________________________________________

•



z lokalno skupnostjo: ____________________________________________________



z drugimi (verskimi) skupnostmi: ___________________________________________



z izseljenci: _____________________________________________________________



s tujino: ________________________________________________________________

Povezanost protestantskih občin v Prekmurju (vaš pogled, primeri) _____________________________

Preučujemo:
Obseg stikov verskih predstavnikov v prostoru/družbi
Stiki prebivalcev z cerkvenimi predstavniki. (obseg in kvaliteta)
Na katerih področjih je cerkev lahko (upanja) dejavna
Zaznavanje problemov v okolju in njihov odziv nanje

2

Težnja bo predvsem na katoliški in protestantski veroizpovedi
bolj starostna skupina kot starost sama – da dobimo »zgodovinsko« globino odgovorov
4
Kot bližnja okolica je mišljena cerkvena občina ali fara
3
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Priloga 2:

Vprašalnik – kratki intervju (katoliki)

Kraj ankete: ____________________________________________________________________________________
Ime in priimek anketiranca: _______________________________________________________________________
Veroizpoved5: ___________________________________________________________________________________
Starost6: _______________________________________________________________________________________
Izobrazba: ________________________ in kraj študija: ________________________________________________
Vloga (položaj, naziv) v verski skupnosti: ___________________________________________________________
Naziv in obseg cerkvene občine (št. preb.): __________________________________________________________
Opišite narodnostno sestavo cerkvene skupnosti: ____________________________________________________
Vprašanja:
1.

Kje se najbolj kaže vpliv cerkve na okolico in kako (primeri in problemi + razlogi za njih)
•

Versko življenje: ________________________________________________________________________

•

Odnosi med ljudmi: ______________________________________________________________________

•

Varovanje naravne in kulturne dediščine: ___________________________________________________

•

Izgled kraja / pokrajine: ___________________________________________________________________

•

Kako živi skupnost / povezanost med člani: _________________________________________________

•

Sodelovanje: ___________________________________________________________________________

•



z lokalno skupnostjo: ____________________________________________________



z drugimi (verskimi) skupnostmi: ___________________________________________



z izseljenci: _____________________________________________________________



s tujino: ________________________________________________________________

Povezanost katoliških župnij v Prekmurju (vaš pogled, primeri) _________________________________

Preučujemo:
Obseg stikov verskih predstavnikov v prostoru/družbi
Stiki prebivalcev z cerkvenimi predstavniki. (obseg in kvaliteta)
Na katerih področjih je cerkev lahko (upanja) dejavna
Zaznavanje problemov v okolju in njihov odziv nanje

5
6

Težnja bo predvsem na katoliški in protestantski veroizpovedi
bolj starostna skupina kot starost sama – da dobimo »zgodovinsko« globino odgovorov
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