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Jakob Medved 

Osnovne faze razvoja 
ag rarnega gospodarstva 

UVOD. V sleherni podeželski pokrajini se neprestano 
rušijo posamezni elementi stare agrarne strukture in 
nastajajo nove oblike, ki bolj ustrezajo stopnji so -
cialnega, ekonomskega in tehničnega razvoja. Osnovno 
gibalo razvoja je spreminjanje medsebojnih odnosov 
med tremi dejavniki - d e 1 o m , z e m 1 j o i n 
a gr o t eh n i k o • Različna'razmerja med temi 
dejavniki, ki se prostorsko in časovno naglo spremi ~ 

· njajo, ustvarjajo različne agrarne strukture. Spremi
njanje odnosov med posamezimi dejavniki lahko poteka 
zelo različno. Ponekod se medsebojni odnosi spremene 
z revolucionarnimi dejanji (npr. nacionalizacija zem
ljišč, socializacija zemljišč, agrarna reforma, koma
sacija itd.), drugod pa z evolucijo. V deželah, kjer 
je zemlja družbena last, dobi dejavnik - delo - druga
čen pomen. Način in smer izrabe zemljišča postaneta 
odvisna predvsem od vrednosti naravnih razmer in stop
nje agrotehničnega razvoja. V deželah, kjer prevlada 
zasebna zemljiška posest, kot je.primer v Sloveniji, 
pa so vsi trije dejavniki zelo pomembni. Zadnja leta, 
v času uvajanja družbeno ekonomske reforme, ko z ved
no večjo trgovsko menjavo in gospodarsko povezavo od
pi ramo meje., pa postajajo ti dejavni ki še pomembnejši 
ter se njihova vloga in pomen približujeta vrednosti, 
kot jo imajo v ostalih evropskih deželah, kjer prevla
duje zasebna kmetijska posest. 

Glede na odločilno vlogo navedenih dejavnikov pri spre
minjanju smeri fzrabe zemljišča si uvodoma oglejmo o
snovne značilnosti v razvoju njihovih medsebojnih od
nosov. 

De 1 o • Pod delom razumemo delovni potencial ·po
sameznega kmečkega gospodarstva, ki se v teku razvoja 
časovno in prostorsko naglo spreminja. Družbenoekonom
ski razvoj zadnjih stoletij je z uvajanjem vedno na
prednejše agrotehnike neprestano dvigal storilnost 
dela delavca v agrarnem gospodarstvu, kar je povzro
ča~o, da se je število kmečkega prebivalstva naglo 
manjšal o. 

Že Jean Furastie je poudaril, da je g o s p o d a r
s k o t e h n i č n i r a z v o j p o s a m e z
n e d e z e l e v o b r a t n e m s o r a z -
m e r j u s š t e v i 1 o m a g r a r n e g a 
p r e b i v a 1 s t v a • Uvajanje nove, naprednej
še agrotehnike je vedno povzročalo velike ~premembe v 
agrarni pokrajini, med druqim je sproščala delovno si
lo, ki se je morala preslajati ali pa odsel jovati. 

Pri splošnem zmanjševanju števila agrarnega prebival
stva v zvezi z uvajanjem naprednejše agrotehnike pa 
sci bistvene razlike glede na velikost kmetijstva. Ve
like kmntije, ki so v Času primitivne agrotehnike i -
mele številno tujo delovno silo, so vzporedno z uva -
janjem naprednejšega poljedelskega orodja, ki je omo
gočalo večjo produktivnost človekGvega dela, odpušča

le najeto delovno silo in postajale vedno bolj odvi.
sne od delovne sile ožje družine. Srednje kmetije .so 
v prvi fazi manjšale število članov drožine (odselju
jejo se predvsem bližnji sorodniki), odpuščale gosta
če, ki so živeli v njihovih stanovanjih, v drugi fazi 
pa si iščejo dodatnih dohodkov z raznimi zaposlitvami 
v neagrarnem gospodarstvu. Male kmetije pa prodajajo 
al (pa postajajo go-spodarstva delavcev z dodatnimi do~ 
hodki od kmetijstva. 

Pri nas v Jugoslaviji je z ustavnim načelom, da zem
lja pripada tistemu, ki jo obdeluje, že določeno, da 
zasebno kmetijsko ·gosoodarstvo lahko računa samo z 
delovno silo ožje družine. Zaradi tega lahko rečemo, 
da bosta na čistem kmečkem gospodarstvu zaposlena dva
ali če prištejAmo delovno silo naslednika na kmetiji 
in občasno pomoč preužitkarjev- dva in pol aktivno 
zaposlena delavca. Tudi v večini zahodnoevropskih de
žnl je prej navedeni razvoj s svojimi socialnoekonom
skimi zakonitostmi delovni potencial agrarnega gospo
darstva omej il na enako števil o oseb (1). S tem da je 
delovni potencial posameznega kmečkega gospodarstva v 
večini evropskih dežel že omejen na delovno silo ožje 
družine, je dosežena gornja meja ~ri prilagajanju šte~ 



vila delovne sile velikosti posestva in razvoju agro
tehn i ke. O e 1 o v n i p o t e n c i a 1 o ž -
j e d r· u ž i n e k o t o s n o v n e s o c i
a l n e e n o t e j e p o s t a 1 t i s t o 
m e r i 1 o , k a t e r e m u s e b o m o r a
l a p r i l a g a j a t i v e 1 i k o s t p o -
sestva v skladu z razvojem 
agrotehni.ke in s splošno 
rastjo storilnosti človeko
v e g a d e 1 a • Če pa to ni mogoce, potem se mo
ra kmečka družina preslojiti. 

Drugi pomembni dejavnik je z e m l j a • Pod tem 
pojmom razumemo velikost posameznega kmečkega gospo -
darstva, odnosno zemljo, s katero razpolaga. Pri tem 
pa ni odločilna absolutna velikost posestva, temveč 

relativna velikost, ki jo dobimo, če absolutno velikost 
ovrednotimo z vidika splošne stopnje socialnega, eko
nomskega in tehničnega razvoja v konkretnem okolju:Med 
obema lahko obstajajo večje ali manjšA razlike,kar po
meni večje ali manjše zaostajanje ali prehitevanje 
splošnega razvoja. V o s n o v i t o r e j n i 
vprašanje velike ali male 
kmetije, temveč kmetije, ki 
v d o 1 o č e n i h n a r a v n i h r a z m e -
r a h u s t r e z a. s p l o š n i s t o p n j i 
socialnega, ekonomskega in 
t e h n i č n e g a r a z v o j a .i n o m o -
g o č a p r o d u k t i v n o i z r a b o d e -
1 o v n i h k a p a c 1 t e t n o r m a 1 n o 
š t e v 1 l n e k m e č k e d r u ž i n e i n 
j i o m o g o č a m a t e r i a 1 n e i n n e
m a t e r i a 1 n e e k s i s t e n č n e v i r e. 
Ta velikost pa je funkcija družbenoekonomskega razvo
ja in napredka agrotchnike, zato se bo morala nepre -
stano spreminjati in prilagajati napredku tehnike in 
vedno večji vrednosti človekovega dela. Ker je veli -
kost kmetij funkcija splošnega družbenega razvoja,za
to ne moremo žalovati zaradi propadanja starih oblik 
in se čuditi neprestanemu spreminjanju ·in prilagaja -
nju novim razmeram. Problem agrarna strukture ima tra} 
no dinamičen značaj. Prilagajanje velikosti kmetij so
dobnim zahtevam je splošno družben problem in ga samo 
agrarno gospodarstvo nikakor ne bo moglo rešiti. Ni 
stvar samo v ekonomskih spremembah, temveč so potreb
ne velike vsebinske spremembe agrarnega gospodarstva 
in socialne strukture. Končno gre. tudi za pojmovno 
spremembo, da zasebnim agrarnim gospodarstvom v naši 
sodobni družbeni strukturi najdemo pravo mesto in pra
vo vrednost. 

Tretji odločilni dejavnik je a g r o t e h n i k a • 
Uvajanje naprednejšega poljedelskega orodja in napred
nejših agrarnih sistemov je vedno povzročalo .velike 
spremembe v agrarni strukturi. Agrotehnika se v kme
tijstvu odraža v dveh smereh: v biološko-tehnični in 
mehanično-tehnični smeri. Biološko-tehniški napredek 
(nove sorte kultur, nove pasme, zaščita pred rastlin-
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skimi in živalskimi boleznimi in škodljivci, ustrezne} 
ša gnojila, boljša krma itd.) boljša kvaliteto in ve
ča donose. Mehanično-tehnični napredek, ki povzroča 
danes prave revolucionarne spremembe v kmetijstvu,pa 
predvsem olajšuje delo in dviga njegovo storilnost. 
Uvajanje naprednejše kmetijske mehanizacije sprošča 
delovno silo, ki se mora odseljevati ali pa presloji
ti • 

RAZVOJ KMETIJSKE TEHNIKE. Pri razvoju kmetijske tehni
ke lahko ločimo tri značilna obdobja. Obdobje p r -
v ega revolucionarnega skoka v razvoju kmetijske 
tehnike se je začelo takrat, ko je človek začel upo -
rabljati žival kot vprežno silo za delo na polju in v 
prometu. V tesni zvezi s tem je tudi napredek oralne
ga orodja, ki so je od preprostih oblik preko rala in 
lesenega pluQa razvijalo do današnjega železnega plu
ga. Tehnična revolucija v 19. stoletju pomeni dr~ 

g o revolucionarno obdobje. Industrija, ki se je 
razvila iz obrtt in manufaktur, je v tem času že bila 
sposobna proizvajati razne agrotehnične pripomočke.To
da manjkal je ustrezen energetski vir, ki bi bil· pri
meren za uporabo novih tehničnih pripomočkov· v kmetij
stvu. Parni plugi in parni žetveni stroji so se sicer 
uveljavljali v kmetijstvu, toda uporabljali so jih 
lahko le na zelo velikih kosih polj, zato so imeli le 
skromen pomen (2). Zaradi tega je bila tudi nova kme
tijska tehnika navezana predvsem na silo vprežne živi
ne. Iznajdba motorja z notranjim izgorevanjem pomeni 
t r e t j o agrotehnično revolucijo. Kmalu se motor
ju z notranjim izgorevanjem pridruži še elektrika.Nove 
vrste energije omogočijo novo možnosti razvoja kmeti} 
ske tehnike, ki začne koneno izpodrivati žival kot de
lovno silo v kmetijstvu. Hkrati pa napredek industrije 
ob novih vrstah energije omogoča izdelavo vedno napred
nejših, popolnejših, lažjih ter bolj vsestransko upo
rabnih in ekonomičnih kmetijskih strojev in pripomoč
kov. 

Kako so uvoljavljata novi vrsti energije pri delu v 
kmetijstvu v posameznih državah, žal zaradi pomanjka
nja podatkov ni mogoče ugotoviti. Deloma si lahko po
magamo s cenitvami v ZDA (3). 

Spreminjanje deleža človeške, živalsko in tehnične e
nergije pri delu v kmetijstvu v ZDA: 

1850 1900 1930 1950 Ocena za 
- 2000 

~love k 15 %. 10% 4% 3% 0,5 % 
Žival 79 % 52 % 12 % 1 % -
Tehnika 6% 38% 84% 91i% 99,5 % 

Kakšno stopnjo kmetijske mehanizacije so dosegle neka
tere gospodarsko razvite države, si oglejmo na primeru 
rasti števila traktorjev. 



Pred drugo 
svetovno 

vojno 

sz 531 000 
ZDA 1 400 000 
ZRN 30 000 
Velika Britanija 50 000 
Francija 36 000 
Italija 36 000 
Avstrija 2 000 

FAZE GOSPODARSKO TEHNIČNEGA RAZVOJA V KMETIJSTVU. V 
predindustrijskem obdobju je za večino evropskih de -
zel značilna močna agrarna prenaseljenost, zato to ob
dobje lahko imenujemo tudi fazo z g o s c e v a -
n j a a g ra r n e naseljenosti. Počasna, toda 
stalna rast števila prebivalstva in pomanjkanje možno
sti za zaposlitev v drugih poklicih sta bila glavna 
dejavnika, ki sta povzročala notranjo kolonizacija 
{kjer so za to še obstajale možnosti) in drobitev ob
stoječih kmetij. Delovne sile je bilo v izobilju, za
to so v obdelavo pritegnili vsako, za kmetijsko izra
bo količ~aj primerno zemljišče. Zaradi majhnega dele~ 

za neagrarnega prebivalstva, nerazvitega prometa in 
p.revlade naturalnega gospodarstva so bile potrebe po 
trzni proizvodnji kmetijskih pridelkov zelo skromne, 
·zato je prevladovala polikulturna in samoobskrbna u
smeri tev. 

Razvoj industrije sproži številne procese v agrarni 
pokrajini. Nastajanje novih tovarn in s tem vedno več-

jih možnosti za zaposlitev v neagrarnem gospodarstvu 
sproži neprestano preslajanje in odseljevanje kmečke
ga prebivalstva, kar polagoma zmanjšuje agrarna gosto
to. Rast števila neagrarnega prebivalstva pa povzroči 
tudi naglo naraščanje potreb po hrani. Te spremenjene 
družbene razmere sprožijo v kmetijstvu obdobje i n
t e n z i f i k a c i j e • Ta faza se Je. lahko u
vedla brez večjih spre•emb, saj ni temeljito posegla 
v nobenega izmed osnovnih dejavnikov {delo, zemlja in 
agrotehnika), ki bistveno spreminjajo agrarna struk -
turo. Z večjimi potrebami po hrani je zemljišče dobi
lo večjo vrednost, zato skuša agrarna gospodarstvo z 
večjim vlaganjem v zemljo večati donose in boljšati 
kvaliteto ter tako pridobiti presežek pridelkov za trg. 
Pri povečanem vlaganju v zemljo lahko ločimo dve obli
ki. Prva oblika, ki se kaže v povečanem vlaganju de
l a , je znatno menjala smer izrabe zemljišča. Viso
korodne poljedelske kulture. {npr. okopavine, detelja 
itd.), ki zahtevajo dosti dela, stopijo v ospredje , 
praha skoraj izgine, znatno pa se povečajo zemljišča, 

posejana z vmesnimi kulturami. Ker gojitev teh 
kultur zahteva dosti delovno sile, se v tem obdobju 
kmečka posest še nadalje močno drobi. Pri uvajanj~ in
tenzivnih kultur še ni bistvenih razlik glede na veli-

Stevilo traktorjev 
na 100 ha 1950 1962 

obdelovalne zemlje 
leta 1962 

595 000 1 329 000 1 
3 685 000 4 670 000 3 

140 ODO 999 000 12 
325 000 427 000 6 
142 000 804 ODO 4 

57 000 305 000 2 
15 000 148 000 9 

kost posesti. Večja gospodarstva si pomagajo z naje
manjam sezonske delovne sile in uvajanjem naprednej
šega poljedelskega orodja, ki zmanjušuje potrebe po 
delovni sili. Pri manjših gospodarstvih pa je bilo 
delovne sile še vedno zadosti. Druga oblika večjega 
vlaganja v zemljo se je odražala v boljšem gnojenjuJ • v uvajanju boljših sort poljedelskih kultur in pasem 
živine, v zaščiti pred plevelom, rastlinskimi in ži
valskimi boleznimi in škodljivci itd. Tudi ta oblika 
se je lahko z enakim uspehom uveljavljala na velikih 
in malih kmetijah. Problem je bil predvsem v tem, da 
bi tudi mali in srednji kmet imela potrebno znanje za 
uveljavljanje teh ukrepov. Zato polagoma nastajajo 
kmetijske šole, ki naj bi nudile kmetu potrebno izo
brazbo za umne kmetovalca. 

Neprestano preslajanje in odseljevanje agrarnega pre
bivalstva ter vedno večji uvoz kmetijskih pridelkov 
iz kolonialnih dežel polagnma povzročila kakovostne 
spremembe v obstoječem agrarnem sjstemu •. Razvoj in
dustrije in drugih neagrarnih dejavnosti omogoča ve
čanje vrednosti človekovega dela in dviganje življ~nj
ske ravni. Posledica tega je zmanjševanje števila a
grarnega prebivalstva. Uvoz kmetijskih pridelkov iz 
kolonialnih dežel znatno znižuje potrebo po domači 

trzni proizvodnji. Zaradi večanja vrednosti človeko
vega dela in nižanja vrednosti kmetijskih pridelkov 
po~ečano vlaganje dela v zemljo ni več ekonomsko ute
meljeno. Agrarna gospodarstvo se je rešilo iz nasta
jajoče krize s tem, da je začelo vlagati finančna 

sredstva v štednjo delovne sile, tj. v na6avo mehani
zacije. S tem se začne obdobje m e h a n i z a c i -
j e kmetijstva, ki povzroča močno socialno diferen
ciacijo vrednosti človekoveqa dela. Velike in deloma 
srednje kmetije, ki so ekonomsko sposobne, da si na
bavijo kmetijsko mehanizacijo, so znatno zvišale pro
duktivnost in s tem tudi vrednost dela kmečkega de -
lavca. ~iali in srednji kmet, ki nista imnla sredstev 
za mehanizacijo, pa lahko samo ob večjem vlaganju ne
posrednega dela in ob nižjem iivljenjskem standardu 
vztrajata pri starem sistemu ali pa si poiščeta doda
ten dohodek s preslojitvijo ali pa zapustita kmetijo 
in se odsel ita. 
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V času znanstveno-tehnične revolucije je vrednost člo

vekovega dela močno narasla. Medtem ko je v času in
dustrializacije naraščanje proizvodnje spremljala na
raščajoča stopnja zaposlovanja v panogah industrijske 
proizvodnje, je že ob začetku znanstveno-tehnične re
volucije mogoče opaziti nasprotne tendence: proizvod
nja narašča, ne da bi naraščal kvantum v proizvodnem 
procesu vloženega dela, nasprotno, opaža se nepresta
no pojemanja ali skrajšanje tradiciona)nega neposred
nega de 1 a ( 3) • 

Hitrejša rast produktivnosti dela v neagrarnem gospo
darstvu in s tem tudi hitrejša rast življenjske ravni 
neagrarnega delavstva povzroča znatne strukturne spre
membe v agrarnem gospodarstvu. 7asebni kmečki proizva
jalec lahko z uvajanjem vedno naprednejše in popolnej
še kmetijske mehanizacije veča storilnost dela in sl• 
di splošnemu družbenoekonomskemu napredku le tedaj,če, 
je mehanizacija tudi polno izrabljena, če ima zadosti 
zemlje za obdelavo. Zato se začne obdobje v e ča -
n j a k m e t i j • Na tej stopnji družbenoekonom
skega in tehničnega razvoja. se razmerje med posamezni
mi dejavniki (delom, zemljo in agrotehniko) znatno 
spremene. Količina razpoložljivega delovnega potenci
ala na čistem kmečkem gospodarstvu je. znana in dokonč

no izoblikovana. Zaradi tega se mora stopnji agroteh-

Število kmetij 

ničnega razvoja, ki omogoča industrijskemu delavcu 
vsaj približno enakovredno produktivno izrabo delov
nih kapacitet razpoložljive delovne sile, prilagajati 
velikost posesti. Ta socialnoekonomski proces pa zah
teva temeljite spremembe v socialnoposestni strukturi. 

Navedene ugotovitve ne veljajo za vse dežele. V ZDA, 
Kanadi in Avstraliji je prej nastopila faza mehaniza
cije, šele po drugi svetovni vojni jf sledi faza in -
tenzifikacije (predvsem druga oblika). V večini evrop
skih dežel pa je prej nastopila faza intenzifikacije, 
šele pomanjkanje delovne sile zaradi preslajanja in 
odseljevanja je tudi v kmetijstvu sprožilo težnje po 
večji storilnosti dela in uvajanju mehanizacije. 

OSNOVNE ZNAČILNOSTI SODOBNIH ODNOSOV MED VELIKOSTJO 
POSEST 1 1 N 1 ZRABO ZEMLJ 1 ŠČA. Za v eči no evropskih dežel,. 
kjer prevladuje zasebna kmečka posest, je še vedno 
značilna močna razdrobljenost kmečkih gospodarstev,ki 
se je izoblikovala v teku razvoja, zlasti v obdobju 
zgoščevanja agrarna poselitve in v obdobju intenzifi
kaci je. 

Velikost kmetij v nekaterih evropskih državah: 

Kmetije od 1 do 10 ha 
Kmetije od 1 do 10 ha sestavljajo naslednji 

1 
Država 1 zavzemajo naslednji od 1 do 1 O ha · delež od skupnega 

delež skupnih površin števila posestnikov 

Avstrija 289 447 66,86 20,B5 
Belgija 205 906 81,70 45,90 
Danska 92 982 45,40 14,90 
Irska 139 047 44,90 16,60 
Franci ja 1 070 000 51 ,BO 15,BO 
Finska 391 739 84,10 46,90 
ZR Nemčija 1 242 709 7fi,40 38,40 
Grčija 792 053 95,70 69,90 
Italija 2 297 626 85,00 31,30 
Luksemburg 8 379 61,60 24,80 
Nizozemska 166 012. 78,70 31,70 
Norveška 169 000 B9,00 62,80 
Portugalska 360 354 89,90 
Švedska 236 6j0 71 '10 33,60 
Švica 14B 510 7B,OO 50,40 
Turčija 2 122 000 84,00 39,30 
Ve 1 ika Br ita ni ja 278 200 60,90 9,00 
Jugoslavija 1 542 223 89,20 66,20 

Opomba: Pri Veliki Britaniji so všteta samo posestva nad 2 ha, pri Turčiji pa tudi posestva do 1 ha. 
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Kljub velikim razlikam v vrednosti naravnega potenci
ala za agrarna izrabo tal po posameznih državah in po
sameznih naravnih področjih nam ti podatki kažejo vso 
resnost vprašanja malih kmetij pri nadaljnjem razvoju 
kmntijstva v Evropi. Nakazana posestna struktura spro
za v različnih deželah različne procese, Njihova smer 
in intenzivnost je močno odvisna od stopnje družbeno
ekonomskega ra1voja v določenem področju. 

V Franciji je bilo za produktivno izrabo delovnih ka
pacitet normalno številne kmečke družine v času pred 
drugo svetovno vojno potrebno od 10 do 12, v prvem de
setletju po drugi svetovni vojni (okrog leta 1950) 20 
do 25 in okrog leta 19&4. od 50 do &O ha obdelovalne 
zemlje. Vzporedno z rastjo produktivnosti človekovega 

dela in s tem zahtevami po večjem zemljišču se odvija 
tudi proces propadanja malih kmetij. Vsako leto zapu
sti v Franciji okrog 150 000 malih kmetov svoje kmeti
je in si išče zaposlitev v drugih poklicih (4.).To od
seljevanje in opuščanje malih kmetij v določeni meri 
omogoca preostalemu kmečkemu prebivalstvu pridobiva -
nje dodatnih obdelovalnih zemljišč in večanje kmetij 
ter s tem možnosti za dvig življenjske ravni. Podoben 
razvoj je tudi v Zvezni republiki Nemčiji (1). V času 
od 1948-1958 je propadlo več kot 300· ODO malih kmetij, 
število v kmetijstvu zaposlene delovne sile pa je na
zadovalo za okrog milijon ali za {retjino. Najbolj se 
je zmanjšalo število kmetij v velikostrii skupini od 2 
do 10 ha. Največjo številčno rast pa kažejo kmetije v 
velikostni skupini od 10 do 20 ha. V današnjih druž
benoekonomskih razmerah Zvezne republike Nemčije je 
za produktivno izrabo delovnih kapacitet normalno šte
vilne družine potrebno od &O do 80 ha obdelovalne zem-
1 je (5). 

V prikazanem razvoju odnosov med osnovnimi dejavniki 
(delom, zemljo in agrotehniko) so se s prilagajanjem 
posameznih dejavnikov izoblikovala obdobja z različ
nimi načini izrabe zemljišča. Razmerja med osnovnimi 
dejavniki so se spreminjala, toda še vedno v okviru 
kmečkega gospodarstva. 

Število družinskih članov se je neprestano manjšaJo, 
toda družina je ostala k m e č k a • Vzporedno s 
tem razvojem pa je potekal tudi proces p r e s 1 a-
j a n j a k m e č k i h d r u z i n Nujnost 
preslojitve kmečke družine v nekmečko nastopi takrat, 
kadar z večjim vlaganjem dela v razpoložljivo zemljo 
ni mogoče kmečki družini ustvariti eksistenčna možno
sti. Takrat je edini izhorl, da se delovni potencial 
normalno številčne kmečke družine zmanjša. Eden ali 
dva člana družine se zaposlita v neagrarnem gospodar-

stvu, kmetijo pa obdelujejo ostali člani družine ali 
pa zaposleni v neagrarnem gospodarstvu v prostem ča

su. Tako iz čistega kmečkega gospodarstva nastajajo 
mešana, polkmečka ali delav
s k a g o s p o d a r s t v a • Možnost preslaja
nja pa je odvisna od stopnje razvoja neagrarnega go
spodarstva in možnosti zaposlitve v določenem kraju. 

Podobno kot velikost kmetij je tudi preslajanje funk
cija družbenoekonomskega razvoja. Vzporedno z rastjo 
produktivnosti dela in višanjem življenjske ravni se 
morajo preslajati družine na vedno večjih kmetijskih 
gospodarstvih, če ne morejo vec skrčiti števila de -
lovne sile ali pa povečati obsega kmetije. Njihova re
lativna velikost je kot funkcija družbenoekonomskega 
razvoja v različnih področjih različna, odvisno od. 
stopnje družbenega razvoja in realne vrednosti narav
nih razmer v konkretnem okolju. 

Delež mešanih, polkmečkih in delavskih gospodarstev z 
dodatnimi dohodki orl kmetijstva v vseh evropskih de~ 

želah, kjer prevladuje zasebna posest, naglo narašča. 

Na Danskem je bilo leta 1951 v velikostni skupini do 
3 ha 21,7% polkmečkih gospodarstev. Na Nizozemskem 
zavzemajo polkmečka gosrodarstva okrog 33% vseh go
spodarstev (&). Glede na prej navedene potrebe po ve
liKosti kmetijskih zemljišč v posameznih državah Za
hodne Evrope verjetno mešana in delavska qospodarstva 
z dodatnimi dohodki od kmetijstva zavzemajo dosti 've~ 
ji obseg, toda za stvaren prikaz nam zal manjkajo po
datki. 

Pri polkmečkih in delavskih gospodarstvih z dodatnimi 
dohodki od kmetijstva se kmetijska izraba tal v glav
nem spreminja v skladu s splošnim razvojem. Razlika 
je le v tem, da se večje -spremembe uveljavljajo z me
njavo generacij, kajti socialna zavest se počasneje 
spreminja kot ekonomske razmere. Zato so zemljišča 
pri prvi preslojeni generaciji navadno še zelo inten
zivno izkoriščena, šele druga generacija, ki si je o
bičajno pridobila tudi večje strokovne kvalifikacije 
za zaposlitev v neagrarnem gospodarstvu, izvede večje 
spremembe v izrabi tal. Te spremembe pa se uveljavlja
jo le takrat, če zaposlitev v neagrarnem gospodarstvu 
daje take dohodke, da omQgočajo splošni stopnji pri
merno življenjsko raven. 

Med taka delavska gospodarstva z dodatnimi dohodki 
od kmetijstva lahko· uvrstimo tudi 11 ohišnice" v deže
lah, kjer je bila .izvedena socialfzacija zemljišč. Ta 
zemljišča so zaradi skromnega obsega in znatnega šte
vila delovne sile zelo intenzivno obdQlana. 

De 1 ež kmetijske proizvodnje posameznih sektorjev v SZ(7): 
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s o v h o z i 

1940 11950 1 1960 J1964 

Žita 8 11 37 45 
Sladkorna pesa 4 3 7 9 
Krompir 2 4 11 13 
Povrtnina 9 11 26 34 
Meso 9 11 22 28 
Mleko 6 6 17 24 
Jajca 2 2 9 16 

Navedeni podatki nam kažejo, da na ohišnicah v SZ go
jijo ~redvsem tiste kulture, ki zahtevajo dosti vlo -
lenega dela in je njihovo proizvodnjo težje mehanizi
rati. ' 

Viri: 

1. W. Schaefer: Wandlungen in der Agrarstruktur· unter 
Einflussder Technik. Berichte Ober 
Landwirtschaft, XXXIX, Hamburg 1961, 
str. 217-228~ 

2. H.Kotter: Die BetriebsgrUss in Landwirtschaft 
als Funktion der gesamtwirtschaftli
chen und gesamtgeselschaftlichen Ent
wicklung. Berichte uber Landwirtschaft, 
XXXVI 11, Hamburg 1960, str. 454-465. 

Milenko Radilovič 

Klima Babnega polja 

Babno polje je manjše kraško polje, ki poteka v dinar
ski smeri med, masivom notranjskega Snelnika na jugoza
hodni strani in Potočanskim višavjem na severovzhodni 
strani, z dnom na nadmorski višini 756 m. Na severoza
hodu in jugovzhodu to polje ni izrazito višinsko ome
jeno in ga le nekaj deset metrov višji svet loči od 
Loške kotl ine na severozahodu ter povirja Čabranke na 
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Kolhozi Ohišnice 

1940 11950 1 1960 11964 1940 11950 11960 1 1964 

80 
90 
33 
42 
19 
17 
4 

8? . 61 54 12 7 2 1 
97 93 91 6 - - -
23 26 27 65 73 63 60 
45 30 27 48 44 44 39 
22 . 37 30 72 67 41 42 
19 36 34 77 75 47 42 
9 11 16 94 89 80 73 

3. W.F.Ogburn,N.Nimkoff: Sociology, New York 1950. 
Ukazatele hospodarskeho vyvoje v za
hranici. Utein, Praga 1966. 

4. P.George: Die Dinnenwanderung der Bevolkerung 
und die Veranderung der Sozialstruktu. 
ren in Frankreich seit dem 2.Weltkrieg. 
Munchner studien zur Sozial- und Wirt
schaftgeographie.Kallmunz/. Regensburg 
1968. 

5. T.Ager: Die Bayerischen Bergbauernbetriebe im 
Spiegel der neueren statistischen Er
gebungen. Berichte uber Landwirtscha~· 
XLI 1, Hamburg, str. 625-658. 

6. V.Klemenčič: Problemi mešane strukture gospodinjstev 
in kmečkih gospodarstev v Slobeniji. 
GV, XL, Ljubljana 1968. 

7. Karger: Die Sowjetunion als Wirtschaftsmacht. 
Fran~furt 1967. 

jugovzhodu. Za Babno polje torej ne bi mogli rcči,da 
je prava kotlina, zaprta od vseh strani. V večinoma 
ravno dno je poglobljenih nekaj manjših vrtač. Geo·
loško podlago tvorita apnenec in dolomit, na površini 
pa je tudi precej gline. Polje je večinoma travnate 
z nekaj osamljenimi drevesi, na obrobju pa je pretež
no iglasti goz&. 



Klimatološka postaja drugega reda Babno polje je za
čela nepretrgano opazovati leta 1950. Obdelal sem ob
dobje 1950 - 1963. le za povprečne mesečne temperatu
re in povpreene mesečne višine padavin sem dodal še 
podatke za leto 1964. Štirinajstletni oziroma petnajst. 
letni niz, ki sem ju uporabil, sta seveda precej pre-

Elementi Obdobje 
J 1 F 1 H 1 A 

Mesečna tempera-
·tura °C . 1950-1964 - 4.0 .,; 2.9 0,4 5.7 

Ninimalna T °C 1950-1963 - 8.5 - 8. 7 -~·4.8 0.0 . o 
1950-1963 1.1 2.1 6.7 11.4 Maksimalna T C 

Amp 1 it uda T °C 1950-1963 9.6 10.8 11.5 11.4 
Absolutni minimum 

kratka, saj se v klimatologiji zahteva vsaj 30- let
no neprekinjeno opazovanje, da dobimo trdne povpreč

ke. Izbrano obdobje zadošča torej le za prvo ori~nta
cijo. Mesečne in letne povprečke glavnih klimatskih 
elementov prikazuje spodnja tabela. 

Mesečni povprečki Letno 
1 M 1 J 1 J 1 A l s 1 o 1 N 

- 1 o P.OV. 

10.0 14.3 15.6 15.0 11.3 6.9 2.9 - 1.0 6.2 
3.1 7.0 7.9 7.3 5.5 1.5 .. 1.3- 5.6 0.1 

16.1 19.0 22.3 22.0 18·.2 13.3 7.2 3.4 12.1 
13.0 12.0 14.4 14.7 13.2 11.8 8.5 9.0 12.0 

T °C -34.5 -34.5 -31.1 -16.0 -12.0 -5.3 -1.0-2.0 -7.0 -13.0 -27.4 -27.6 -34.5 
Absolutni maksimum, .. 

T °C . 11.6 18.2 19.8 25.3 

Relativna vlaga v % (8 1 et) 66 83 84 80 

Oblačnost v % 1951-1963 68 66 60 64 
Število jasnih dni 1951-1963 4.0 3.4 6.1 3.3 
Število oblačnih 

dni 1951-163 15.3 12.7 13.0 9.7 
Števi.l o dni z meg 1 o 1950-1963 3.0 3.0 4.4. 2.2 

Višina padavin v MM 1950:..1964 111 107 89 124 
Število dni s pad. 

·0.1 mm 
Števil o dni z 

1950-1963 12.4 11.7 12.3 13.7 

dežjem 
Števil o dni s 

1950.:.1963 7.0 7.0 7.5. 12.0 

snežen jem 1950-1963 8.7 7.8 6.5 3.7 
Števil o dni s 

snežno.odejo 1950-1963 21.5 17.5 15.0 3.0 

Temperatura je za to postajo najbolj karakteristična 
zaradi svoje ekstremnosti. Babno pol je je eden naf
hladnejših naseljenih krajev v Sloveniji. Po absolut
nih ekstrem)h pa je sploh najhladnejši, saj so tu v 
povojni dobi zabeležili najnižjo temperaturo v Slove
niji, to je- 34,5°C, in to kar dvakrat zapored- 15. 
in 16. februarja 1956. Enaka temperatura se je ponovi
la 13. januarja 1968. 

Temperatura je v primerjavi z ljubljansko za.skoraj 
4°C nižja. Letna amplituda je 19,8°C, kar je za to 
nadmorsko višino že znak velike kontinentalnosti; še 
bolje se to opazi, če amplitudo reduciramo na morski 
nivo (gradient 0,5°C / 100m) in dobimo tako 23,5°C 
(!).Za pri~erjavo: Ljubljana ima reducirano amplit~
do 22,7°C in naša po legi najbolj kontinentalna po-

30.9 33.7 32.9 32.9 28.2 23.6 18.9 13.7 33.7 

79 80 79 80 83 85 89 88 83.6 

59 59 45 42 48 64 75 71 60 
3.0 2.8 8.1 9.0 6.8 4.0 3.0 4.2 58 

9.7 8.0 5.3 4.1 7.5 12.6 17.5 15.5 132 
2.2 2.0 2.2 5.8 9.2 6.0 4.0 3.0 46 

123 116 121 
) 

96 132 173 187 .. 173 1 559 

14.2 14.0 11.5 10.1 9.3 11.4 14.3 13.2 141 

14.6 14.0 11.5 10.1 . 9.3 11.0 13.0 9.5 126 

1.0 . - - ~ - 1.3 2.8 5.7 37 

0.5 - - - u 1.0 4.0 14.0 76 

~ o 
staja Murska Sobota 23 C. 

Najtoplejši mesec v obravnavanem obdobju je bil julij 
1950 s povprečkom 18,6°C, najhladnejši pa februar 
1956 z - 11,7°C {kar približno ustreza povprečni tem
peraturi januarja v· Moskvi!). Najtoplejše leto je bi
lo 1951 s povprečkom 7,4°C, najhladnejši pa 1956 in 
1962 s povprečno temperaturo 5 C. 

Najvišja povprečna amplituda je v avgustu (1(,7°C) in 
najmanjša v novembru (8,5°C). Amplitudo, to je razli
ko med dnevno minimalno in dnevno maksimalno tempera
turo, si lahko predstavljamo tudi kot odraz tipa vre
mena: ob vetrovnem in oblačnem vremenu je veliko 
manjša kot ob anticiklonskem tipu, to je lepem,· ven
dar mirnem vremenu. Na Babnem polju je v avgustu naj-
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večja amplituda zato, ker je takrat sorazmerno najbolj 
stabilno vreme, najmanjša oblačnost, največje število 
jasnih dni, padavinski sekundarni in vetrovni primar
ni minimum celega leta. Povprečna letna amplituda je 
12°C, kar je za naše vremenske razmere in posebno za 
nadmorsko višino, na kateri je Babno polje, zelo viso
ka vrednost. Ker so tudi srednje maksimalne tempera
ture relativno nizke, največ prispevajo k tako veliki 
amplitudi minimalne temperature. Vse kaže na to,da so 
na Babnem polju izredno ugodni pogoji za razvoj močne

ga temperaturnega obrata. Postaje, ki ne leže v kotli
nah, temveč na pobočjih, dosežejo podobne srednje mi
nimalne temperature šele v višini okoli 1500 m! Kako 
močan je temperaturni obrat, vidimo, če primerjamo 
srednje me~ečne temperature Babnega polja in Gomanc, 
ki leze na južnem robu Snežniška planote na nadmorski 
višini 940 m. Primerjava sicer ni povsem upravičena 
zaradi različne pozicije obeh postaj, vendar nam še A 

nazorneje pokaže temperaturni obrat na Babnem polju, 
od septembra do aprila so povprečne mesečne tempera
ture na Babnem polju nižje kot na skoraj 200m višjih 
Gomancah. Januar ja je raz 1 ika največja in doseže 1,sDc. 
Šele v topli polovici leta so Gomance hladnejše,in ta· 
najbolj avgusta, ko je razlika 0,8°C. Primerjava s 
kraji, ki imajo podobno krajevno lego in so tudi znani 
po nizkih ·temperaturah (Rakitna, Nova vas na Blokah), 
tudi pokaze, da je Babno polje hladnejše. Hladnejše 
(po minimalnih temperaturah) je tudi od dobrih 100 m 
višjih postaj Rateče-Planica in Jezersko~ 

Pri srednjih absolutnih minimalnih temperaturah še bo
lje opazimo izredno moč temperaturnega obrata, saj je 
srednja letna vrednost kar- 27,4°C. Po mesecih je 
najhladnejši januar s - 25,4°C, najtoplejši pa julij 
z 2,2°C. Le v juniju, juliju in avgustu preseže sred
nji absolutni minimum O~C. Za maj minimalne temperatu
re pod • 5°C niso nič izrednega, saj se to zgodi sko
raj vsako leto. Srednji absolutni maksimumi so najvi~ 
ji v juliju z 28,5°C in najnižji januarja z 9,3°C.Za
nimivo je, da Brednji absolutni maksimumi pozimi niso 
ravno nizki, medtem ko so poleti tako minimalne kot 
maksimalne temperature pod povprečjem za to nadmorsko 
višino in povprečni letni absolutni maksimum ostane 
na 29,4 C. V 12 letih je bilo skupno le .6 dni, ko je 
temperatura presegla 30°C, najvišja pa je bila (tu 
sem upošteval tudi starejše podatke) 33,7°C, in to 
27. junija 1935. Tako je absolutno kolebanje tempera-

• ture doseglo· 68,2°C. V Sloveniji imajo višjo absolutno 
amplitudo le Celje, Kočevje, Novo mesto in Murska So
bota, torej kraji, ki imajo mnogo bolj kontinentalno 
lego, predvsem pa leže na nižji nadmorski višini. 

Vzrok za relativno visoke zimske absolutne maksimuma 
(januar 11,6°C in februar 18,2°C) lahko poiščemo v 
t~m, da se pozimi vreme pri nas hitro menja, še poseb
no v teh krajih, ki so blizu klimatske ločnice med 
mediteranskim in kontinentalnim podnebjem. Zaradi te-
ga se južno vreme hitro uveljavi, otoplitev pa še 
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stopnjuje zahodni ali jugozahodni veter, ki se ob ta
kih prilikah spušča čez Snežniška pogorje in se ob 
tem fenizira. Sicer pa se dnevni maksimum precej dvi
gne tudi ob stabilnem anticiklonskem zimskem vremenu, 
in to dostikrat bolj kot v nižji notranjosti Sloveni· 
je, kjer se pogosto pojavljata nizka oblačnost ali 
megla, ki ovirata insolacijo. Zato ni čudno, da se na 
Babnem golju temperatura lahko spremeni v enem dnevu 
za 27,3 C (20. februar 1958). 

Na leto je povprečno 40 dni z minimalno temperaturo 
pod - 10 C, 160 dni ima minimum pod 0°C, 35 dni se 
temperatura ves dan ne dvigne nad nična, le slabih 
18 dni pa dnevni maksimum presega 25°C. 

Posebno pozornost vzbujajo nizke pol~tne minimalne 
temperature, saj so v vseh mesecih že bili minimumi 
pod 0°C. Maja se je temperatura že dvakrat spustila 
pod - 10°C, 8. maja 1957 celo na -12°C. Take vredno
sti so za maj nekaj.izrednega in so nižje temperature 
izmerili šele v višini Kredarice. V juniju je padla 
temperatura ze na -5,3°C, julija na -1°C in avgusta 
na -2°C. Septembra je bila najnižja temperatura -7°C. 

Vse te minimalne temperature so bile izmerjene v vi
šini 2m nad tlemi; pri tleh, v višini 5 cm, so še do
sti nižje in so zmrzali v vegetacijski dobi še pogo
stejše. Tako so izmerili 20. avgusta 1968 v višini 
5 cm kar - 4°C. Vsekakor lahko ze iz teh podatkov 
sklepamo, da občutljivejše poljedelske kulture na Bab
nem polju ne uspevajo več, zato sta gozdarstvo in zi
vinoreja glavni dohodek prebivalstvu. Posredno nam o 
tem pričata tudi prvi in zadnji dan s slano. Prvi dan 
s slano je povprečno že 6. septembra, zadnji dan pa 
drugega ju ni ja. Leta .1960 je bil o le 24 dni pre s 1 edka 
med zadnjo in prvo slano. 

Zastavlja se vprašanje, zakaj so na Babnem polju tako 
nizke temperature. Nedvomno k temu veliko· prispeva ma
kro lokacija -lega med obsežnimi kraškimi pl~notami 

na precejšnji nadmorski višini. Za visoke planote je 
znano, da imajo zaradi redkejšega in (absolutno)bolj 
suhega zraka izvrstna pogoje za radiacijo in s tem 
za ohlajevanje. Razen teQa pa se mora hladni polarni 
ali arktični zrak, ki k nam prihaja večinoma s seve
rovzhoda, vzpenjati preko teh planot in se tako še 
bolj ohladi. Pri mikrolokaciji pa nas moti to, da je 
Babno polje odprta kotanja in ne prava kotlina, saj 
je odprta ·na dve strani. Biti morajo torej še drugi 
dejavniki, ki jih ne poznamo. lzluščila jih bo lahko 
samo podrobna analiza podnebnih razmer. 

Podatki o relativni vlažnosti so bili kompletni le za 
osem let. Relativna vlaga je precej visoka, saj je 
letni povpreček 83,6 %. To je nedvomno posledica noe
nih ohladitev. Najbolj vlažen .mesec je november, naj
bolj suha pa maj in julij. 

Veter opazujejo od leta 1952. Letna vetrovna roza nam 
pokaže, da je v nekaj več kot v tretjini primerov 



(34,4 %) ozračje mirno, v ostalih 75,6% terminov pa 
so opazili veter iz osmih glavnih smeri. 
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Odločno prevladujeta vetrova iz dveh nasprotujočih si 
smeri; na prvem mestu je vzhodnik, ki sam zavzema sk~ 
raj polovico vseh terminov (47,9 %), nato zahodnik 
(17,9 %). Ostale smeri so precej manj zastopane, naj
redkejši pa je severni veter. 

Med letom ni bistvenih razlik glede pogostosti in 
smeri vetrov. le vzhodnik piha v pozni jeseni in po
zimi opazno pogosteje kot v drugih letnih časih. Ta
krat je tudi najmočnejši - torej ima iste značilnosti 
kot burja v vsem ostalem dinarskem predelu. Najbolj 
vetroven mesec je november, za 'njim pa december in 
maj. Največja vetrovnost je ravno v mesecih z najbolj 
pogostimi prehodi depresij. Najbolj mirno vreme je v 
poznem poletju -v avgustu in septembru • 

Srednja letna oblačnost je 60%, kar bi približno 
predstavljalo sredino med oblačnostjo v zaledju Slo
venskega Primorja in v notranjosti Slovenije. Novem
ber je najbolj oblačen mesec, najmanj pa avgust. 

Na leto je povprečno 132 oblačnih in 58 jasnih dni. 
Jasnih dni ni najm~nj v novembru, kot bi to pričaka
va 1 i po drugih vremenskih karakteristik ah za ta mesec • 
temveč v juniju. Sledita mu november in maj, za njima 
pa april. Po številu oblačnih dni je slika precej pra
vilnejša; november je odločno na prvem mestu, avgust 
pa jih ima najmanj. September ima še vedno manj oblač

nih dni kot junij. Megla je na leto povprečno 46 dni, 
kar ni mnogo, posebno ne v primerjavi z drugimi kotli
nami v Sloveniji. Največ megle je v mesecih, ki imajo 
zanjo najugodnr.jše pogoje, to jo v poznem poletju in 
zgodnji jeseni, najmanj pa v juniju. 

Povprer.na letna vsota padavin je 1 559 mm, kar je le 
za dobrih 100 mm več kot v Ljubljani. Ta podatek nam 
pove, da je količina padavin tu že močno zmanjšana 
zaradi kotlinske lege na odvetrni strani padavinskih 
vetrov. Bližnje padavinske postaje, ki leže više, in 
posebno tiste na južnih pobočjih Snežnika imajo pre
cej več padavin; na padavinskem profilu od Gomanc 
(940 m) na južnem robu Snežni ške planote preko Okrog·
line (1242 m) in Mašuna (1017 m) v osredju in Leskove 
doline (740 m) na severni strani se manJ'ša količina 

\{ 

padavin v istem zaporedju; 2902 mm, 2511 mm, 2145 mm 
in 2083 mm. Vendar pa tudi postaje, ki imajo podobno 
lego in nadmorsko višino kot Babno polje (Prezid,Hrib 
v Loškem potoku), izkazujejo več padavin; več padavin 
ima tudi Cerknica, ki leži 200 m niže. Vse kaze, da 
je pas zmanjšanih padavin omejen na samo Babno polje. 

V letni razporeditvi padavin se lepo opazi, da se tu 
neposredno stikata dva padavinska režiMa; mediteran
ski, ki povzroča maksimum padavin v novembru, in kon
tinentalni, ki povzroča minimum v marcu. Oba režima 
se barita za previado (pravi mediteranski hoče doseči 
maksimum padavin v pozni jeseni in minimum v juliju, 
pravi celinski pa maksimum v poletju in minimum v 
januarju). Kot rezultanta križajočih se vplivov dobi
mo naslednjo sliko: mediteranski režim prevladuje,saj 
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ima maksimum v novembru in izrazit sekundarni m1n1mum 
v avgustu, ki ni dosti manjši od primarnega v marcu. 
Januar in februar sta bolj namočena od marca zato,ker 
ima Babno polje že toliko južno lego, da se zimske de
presije tu bolj uveljavljajo kot v ostali Sloveniji. 
Kontinentalni padavinski režim pa povzroča, da sekun
darni minimum ni v juliju kot v pravem mediteranskem 
režimu, temveč se premakne na avgust. Sekundarni pa -
davinski maksimum je spomladi (v posameznih letih se 
premika z aprila na maj), čeprav prva dva poletna me
seca ne zaostajata dosti v višini padavin. V tem ob
dobju sta si oba režima v ravnotežju, le rahlo prevla
duje metiteranski vpliv. 

Padavinskih dni (več kot 0,1 mm) je na leto povprečno 
141, od tega dobrih 120 dni s padavinami 1 mm in več 
ter 51 dni, ko višina padavin doseže in preseže 10mm. 
Največ dni s padavinami je v novembru in ne v maju kot 
v večini Slovenije, vendar je razlika majhna. Tudi ju
nij le malo zaostaja za novembrom in majem. Najmanj -
krat dežuje v septembru, obenem pa so padavine takrat 
najbolj intenzivne. 

Letno je povprečno 33 dni z nevihtami, največ seveda 
poleti. Na prvem mestu je junij s skoraj 7 dnevi,naj
manj neviht pa je v januarju -le 0,4 dneva. Na leto 
dežuje v 126 dneh, sneži pa v 37 dneh. Le v januarju 
in februarju je število dni s sneženjem nekoliko več
je od števila dni z dežjem. V obravnavanem obdobju ni 
snežilo nikoli junija, julija, avgusta in septembra. 
t1aja in oktobra pa sneži skoraj vsako leto. Snežna o-

Milan Natek 

Rast števila prebivalstva 
na ozemlju ČSSR 

Med srednjeevropskimi državami ima ČSSR dokaj svoje
vrsten položaj. Na njenem ozemlju so namreč pomembna 
križišča evropskega prometnega ožilja, predvsem ti -
stega, ki je usmerjeno qd severa proti jugu. Prav za
tegadelj sta bila njena lega in položaj v preteklosti 
- kakor sta še danes - izrednega strateškega pomena z 
.vidika celotnega evropskega prostora. Poleg tega je 
potrebno naglasiti, da je ČSSR tista slovenska država, 

. katere narodnostno ozemlje je še danes pomaknjeno naj-
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deja se obdrži 76 dni v letu. To je relativno preceJ 
dolgo trajanje, ki pripomore, da se temperatura ob 
jasnih nočeh še bolj zniža. f·1aja 195'7 še je sneg ob
držal celo 5 dni, saj je 6. maja tegf. leta zapadlo kar 
42 cm snega. 

Ko Koeppenovi klasifikaciji lahko uvrstimo klimo Bab
nega polja v osnovni tip O in podtipa fin b. Za ta 
tip so značilne hladne zime, dovolj padavin v vseh se
zonah in kratko, toplo poletje. V osnovi pa je to hu
midno kontinentalno podnebje. 

Viri: 

Meteorološki Godišnjak 1.,1 l.; letniki 1950-1963, Hi
drometeorološki zavod SFRJ 

Letno poročilo meteorološke službe; letniki 1953-1964, 
Hidrometeorološki zavod SR Slovenije 

Oekadno agrometeorološko poročilo za januar in avgust 
1968, Hidrometeorološki zavod SR Slovenije 

Fur l an Danilo: Temperature v Sloveniji, SAZU 
Ljubljana 1965 

Pomožna literatura 

V u j o v i c Pavle: Klimatološka statistika, Na
učna knjiga, Beograd 1956 

Cri t c h fi e 1 d Howard J.: General Climato
logy, Prentice Hall, INC, New Yersey 1966. 

. bolj proti zahodu Evrope. Kljub tisočletnemu politič
nemu, gospodarskemu, kulturnemu, cerkvenemu in še dr~ 
gih vrst pritisku germanskega sosedstva se prav prek 
njenega ozemlja slovanska govorica kot zagozda zajeda 
med oba nemško govoreča naroda. S temi in še z vrsto 
druqih činiteljev je potrebno računati, kadar želimo 
dobiti nazornejši vpogled v razvojne smeri in težnje 
okolja, predelov in pokrajin, ki jih ČSSR vključuje v 
svoji današnji državno-teritorialni tvorbi. 
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v tem sestavku bom skušal prikazati nekatere razvojne 
značilnosti v rasti števila prebivalstva. Seveda pa se 
v tem kratkem pregledu ne bo m6goce izogniti orisu še 
nekaterih drugih demogeografskih pojavov, ki so dejav
no prisotni v tistih dinamičnih procesih prebivalstve
nega razvoja, ki največ prispevajo k njegovi današnji 
regionalni diferenciaciji (npr. nataliteta, naravni 
prirastek prebivalstva, selitve idr.). 

l. RAST ŠT-EVILA PREBIVALSTVA 

a. Rast števila prebivalstva do 19. stoletja. Na osno
vi rekonstrukcije in interpolacije se ugotovitve posa
meznih avtorjev skladajo· v tem, da ·je na današnjem o
zemlju češkoslovaške .države živelo v obdobju od 4. do 
6. stoletja, torej že po naselitvi Slovanov (tj. Če -
hov, Moravanov in Slovakov), okrog 500 iisoč ljudi.Za 
konec 12. stoletja domnevajo, ~a so imela ta področja 
od 1 do 1,5 milij, prebivalcev. V naslednjih dveh sto
letjih je tudi ta območja zajela intenzivna koloniza
cija s severa in zahoda. V tem času se je namreč na 
željo čeških kraljev naselilo na ta področja od 200000 
do 300 tisoč tujerodnega (germanskega) prebivalstva. 
Naslednja cenitev o številu prebivalstva se nanaša že 
na 17. stoletje. Tridesetletna vojna (1618-48) je pre
bivalstvo čeških dežel izredno močno razredčila. Neka
ter] računajo, da se je tedaj število prebivalstva 
imanjšalo za eno tretjino, drugi pa navajajo še višji 
odstotek nazadovanja {celo do dveh tretjin). V 17.st~. 
bi naj na ozemlju čeških pokrajin živelo okrog 2 mili
jona ljudi, na Slovaškem pa 1 milijon. Del v vojni vi
hri izgubljenega prebivalstva je bil nadomeščen z no-· 
vo germansko kolonizacijo. V začetku 18. stoletja je 
na današnjem ozemlju ČSSR živelo že 3,4 milij. ljudi. 
Toda v letu 1787 je po sodbi Fr. Ovoračka in J. Sveto
na na tem ozemlju prebivalo že okrog 6,3 milijone lju
di (od tega 1,945 milij. na Slovalkem). 

b. Rast števila prebivalstva v 19. stoletju in v za
četku 20. stoletja. Vsesplošni gospodarski napredek, 
ki je tako značilen za 19. stoletje (industrijska re
volucija), je tudi med.Čehi, ki so bili po izgubi svo
je samostojnosti 1749. leta) pod vedno močnejšim pri
tiskom germanizacijskega razn~rodovalnega procesa,za
natil narodni preporod. V 19.· stol. se je namreč boj 
za ~ospodarsko in politično svobodo vse bolj razvne -
mal. V tem času so se tudi Slovaki narodno prebudili. 
Pomemben razvoj industrije na Češkem, kjer je dobiva
la izredno močne postojanke, je prav to pokrajino dvi
gnil med gospodarsko najbolj razvita področja v mejah 
takratne avstroogrske monarhije. V okviru teh dogajanj 
moramo spremljati tudi števil ne spremP.mbe v ras ti šte
vila prebivalstva. 

Leta 1857 je bil izveden prvi moderni popis prebival
stva, in tedaj so na današnjem ozemlju ČSSR našteli 
9.442 000 ljudi, od katerih jih je okrog 25% živelo 

na Slovaškem. Odtlej naprej pa imamo za vsako deset
letje na voljo podatke o popisih prebivalstva za o
zemlje Češkoslovaške. Leta 1869 so imele češke pokra
jine 7,617 mil ij. ljudi, Slovaška pa 2,48 mil ij. V 
naslednjem desetletju (do 1880) je prebivalstven! pri
rastek znašal + 546 tisoč ljudi, tj. povečanje za 
5,2 %. Tudi v desetletju 1880-90 se je prebivalstvo 
povečalo za dobrih 5% (ali za 561 tisoč oseb). Zna
čilno je, da je od leta 1890 pa vse tja do let pred 
prvo svetovno vojno število prebivalstva napredovalo· 
znatno hitreje kot pa dotlej {7 do 8 odstotkov). V 
tem času {1890 do 1910) se je število prebivalstva 
povečalo za 1.735 000 ljudi. Ze pred prvo svetovno 
vojno je živelo na ozemlju ČSSR skoraj 13 milij.lju
di, 

Spričo razlik v družbenem in gospodarskem razvoju med 
češkimi pokrajinami in Slovaško, ki je bila pod poli
tično nadoblastjo Ogrske, se razločki med njimi poka
žejo tudi v demografskem razvoju. Karakteristično je, 
da je prebivalstvo na Slovaškem v obdobju 1869-1910 
naraščalo znatno počasneje (t 0,53 %) kot v čeških po
krajinah (t 0,81 % letno). Za Slovaško je tudi značil
no, da se je v petdesetih in v sedemdesetih letih pre
teklega stoletja njeno prebivalstvo celo zmanjšalo 
(. 0,5% oziroma - 0,3 %, ali poprečno letno zmanjša
nje na 1000 preb. znaša 0,46 oziroma 0,14 %). 

Pri podrobnejšem pregledu se nam pokažejo še nadvse 
zanimive regionalne razlike v rasti števila prebival
stva. V letih 1869-1910 je imela Praga s svojim zaled
jem vred najmočnejši prebivalstven! prirastek: njeno 
prebivalstvo se je povečalo za 144 %. Izredno močna . 
prebivalstvena dinamika je v tem času značilna za ob
močja severne Češke {53%), za severno Moravsko(39,~~ 
V zahodnočeških področjih je prebivalstvo narastlo za 
eno tretjino, južna Moravska je zaznamovala napredo
vanje za 30 %. Južna Češka pa je imela med češkimi po
krajinami najnižji prirastek {samo 8,6% v letih 1869 
do 1910). V tem času se je število prebivalstva zah. 
Slovaškem povečalo za 2H,2 %, medtem ko imajo vzhodnej
ši predeli že slabšo stopnjo povečanja. Na srednjem 
Slovaškem znaša rast števila prebivalstva 18 %, na 
vzhodnem Slovaškem pa ze komaj 4,2 %. Velja pripomni
ti, da se je v letih 1869-90 število prebivalstva 
vzhodne Slovaške zmanjšalo za 3,5% {tj. za okrog 
26 000 ljudi). Poleg tega naj omenim, da je bila v 
letih 1891-1910 rast števila prebivalstva v večini 
predelov ČSSR močnejša {t 15,3 %). kot pa v obdobju 
1869-9.0 (t 11,6 %). V letih 1890-1910 sta imeli le 
Praga (55%, v letih 1869-90 pa 57,7 %) in srednja 
Češka (9,7% oziroma 15,3% v letih 1869-90) nižji 
prebivalstven! prirastek kot v prejšnjem, enaindvaj
setletnem obdobju, v vseh drugih področjih pa je bil 
višji. 

c. Rast števila prebivalstva v letih 1921-1961.Za to 
obdobje je najpomembnejše to, da je z združitvijo 
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čeških pokrajin in Slovaške ter dela Podkarpatske Ru
sije nastala češkoslovaška država v površino 140493km2 
(1918). Po drugi svetovni vojni je Češkoslovaška izgu
bila Podkarpatsko Rusijo, kf je bila priključena U
krajinski SSR; njeno ozemlje se je zmanjšalo na 
127 827 km2. 

Nagla industrializacija ter hiter razvoj celotnega na
rodnega gospodarstva sta bistveno prispevala k spre -
membam in še k večji prostorski diferenciaciji prebi
valstvenega razvoja v ČSSR. Poudariti je potrebno, da 
se v desetletju 1910-20 število češkega prebivalstva 
ni kaj bistveno spremenilo. V tem desetletju zaznamu
jemo samo na Slovaškem skromen prirastek, in sicer za 
2,7 %, medtem ko je v čeških deželah opazna stagnaci
ja oziroma rahlo nazadovanje (za okrog 8 ODO oseb). V 
tem so neposredno kažejo posledice prve svetovne voj
.ne. V letih med obema vojnama se je število prebival
stva ČSSR povečalo za 13 %. Naglasiti pa je treba, da ~ 
je prebivalstvo ~a Slovaškem v tem času naraščalo hi
treje (+ 18,4 %) kot v čeških predelih (11,7 %).Za pr
vo desetletje po prvi svetovni vojni je značilna hi
trejša rast prebivalstva (7,8 %), kakor pa v letih 
1931-1940 (4,9 %), ko že moramo računati s politični
mi spremembami in s prvimi vojnimi žrtvami. 

Leta 195D so na ozemlju ČSSR našteli 12 464 000 prebi
valcev, tj. za okrog 223 tisoč ljudi manj kot leta 
194D (- 15,2 %). Najbolj prizadete so bile češke pokra
jine, saj so imele v začetku petdesetih let 217 000 
ljudi m~nj kot leta 194D (nazadovanje za 19,2 %).Pre
cej manj je vojna vihra okrnila prebivalstvo na Slo -
vaškem, kjer je prebivalo le 1,7% manj ljudi kot de
set let prej. Pri teh spremembah moramo tudi upošteva
ti, da se je samo v letih 1945-46 izselil o s češkega 
ozemlja nad 2.645 ODO nemškega prebivalstva in da je 
bila v prvih povojnih letih tudi mP.d ~1adžarsko in ČSSR 
izvedena zamenjava prebivalstva. 

V letih 1951-61 se je število prebivalcev ČSSR poveča
lo za 11,2 %. Tudi v tem času imajo slovaški predeli 
močnejši preblvalstveni prirastek (21,2 %) kot pa češ
ke pokrajine (7,5 %). Potemtakem se jo~ ·letih po 1. 
svetovni vojni (192D-61) število prebivalstva na ozem-
1 ju ČSSR povečal o samo za 739 ti soč oseb, tj. za skrom
nih 5,7 1,. Tudi v tem času je najvidnejši porast zabe
ležen na Slovaškem, in sicer za + 41,6% (oziroma z~ 
1 181 DOO ljudi); v čeških pokrajinah pa se jo števi
lo prebivalcev zmanjšalo za 4,3% (ali za okrog 442 
tisoč oseb). Toda v zadnjih devetdesetih letih (1869-
1961) se je število prebivalstva ČSSR povečalo zi do
bro tretjino. Tudi za celotno to obdobje je značilna 
sorazmerno nizka rast števila prebivalstva na feškem 
(25,6 %) in precej močna na Slovaškem (68 %). 

Pregled po področjih nam pokaže, da se je v letih 
1869-1961 število prebivalstva najmočneje povečalo na 
območju Prage (+ 297 %). Tudi za vsa tri ohmočja na 
Slovaškem je značilno precejšnje povečanje gostote 
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prebivalstvene obljudenosti: na zahodnem Slovaškem 
kar za 89,6 %, na srednjem Slovaškem za 6h,5% in na 
vzhodnem Slovaškem za 4n,4 %. Število prebivalstva na 
Horavskem se je dvi gnil o skoraj za po 1 avi co, za četr
tino pa v srednji Češki, za eno desetino na področju 
severne Češke, medtem ko je depopulacija značilna za 
druga tri področja čeških pokrajin (južna Češka -11,3%, 
vzhodna Češka - 7,2% in zahodna Češka - 6,3 %). 

Tako shematsko priknzane težnje v rasti števila prebi
valstva na ozemlju ČSSR v zadnjih 90 letih so potreb
ne za globalno podobo, ne nudijo pa nam .celovitejšega 
vpogleda v prostorsko razsežnost posameznega demoge -
ografskega procesa.·v Zadnjih štiridesetih letih(1921-
1961) je šel prebivalstveni prirastek v čeških pokra
jinah predvsem na račun povečanja in nagle rasti mest 
in industrijskih središč ter njihovih najbližjih oko
lišev. V vseh odmaknjenih predelih, še posebno v ob
mejnih severozahodnih in jugozahodnih porlročjih(Češko 
Rudogorje in Šumava) pa se je število prebivalstva v 
tem obdobju zmanjšalo; ponekod celo za 75% in več.Na 
Moravskem je sicer večje število področij zaznamovanih 
z napredkom v številu prebivalstva; pa tudi tam obsta
jajo odročna in manj industrializirana območja, ki so 
odmaknjena od poglavitnega demogeografskega razvoja. 
Brno s svojim širokim industrijskim zaledjem insko
raj vsa vzhodna območja Južne in Severne Moravske,kjer 
so pravi velikani češke industrije (Brno, Gottwaldov, 
področje ostravskega rudarsko-industrijskega komplek
sa) pa v vseh zadnjih štiridesetih letih zaznamujejo. 
silen napredek v številu prebivalstva (od 50 do 100% 
in celo več). 

Tudi za Slovaško je značilna izredna prebivalstvena 
dinamika. Večja depopulacijskil obrnočja srečamo v osred
njih in južnih predelih srednje Slovaške, torej v hri
bovitih področjih Nizkih Tater, pod Javorniki in še 
na področju Slovaškega Rudogorja. Skoraj povsod dru
god pa prevladujejo obsežna področja, katerih središča 
so mestna ali mlada industrijska naselja, kjer se je 
število prebivalstva v zadnjih štirih desetletjih i~ 
redno močno povečalo. 

1 l. NARAVNI PRIRASTEK PREBIVALSTVA 

Naravni prirastek in selitvena bilanca sta poglavitna 
činitelja, ki neposredno vnlivata na razvoj števila 
prebivalstva določenega področja. V zadnjih sto letih 
je nataliteta na ozemlju ČSSR padla od 38 %o (186D-64) 
na 18,5 %o (1955-59). V istem razdobju se je zmanjša
la tudi umrljivost od 28 %o na 1D %o. To pomeni,da se 
naravni prirastek prebivalstva v tem času ni kaj bi
stveno spremenil; gibal se jo med 11 in 8 %o (iz te 
primerjave so namreč vojna leta izvzeta). V zadnjih 
šestdesetih letih je na ozemlju ČSSR naravni prirastek 
znašal okrog 5 897 500 oseb. Toda število prebivalstva 
v državi se je v tem času povečalo samo za 1 587 000 



1 judi. p0 preprostem računu, kjer predpostavljamo, dii"' 
je bilo število priselitev enako izselitvam, spoznamo, 
da se je potemtakem število prebivalstva poveealo samo 
za okrog 27% vrednosti na~avnega prirastka, preostali 
del. pa se je moral izseliti· (tj. okrog 4 311 tisoč 
ljudi).~ 

Tudi pri vrednotenju naravnega prirastka prebivalstva 
obstajajo očitne razlike med češkimi pokrajinami in 
slovaškim predelom. Za obe področji je sicer značilno, 
da sta ~e rodnost in umrljivost zmanjšali v zadnjih 
desetletjih: na Češkem npr. za vec kot polovico, na 
Slovaškem pa samo za dobro tretjino. Kljub temu pa 
spoznavamo, da je v začetku našega stoletja imela Slo
vaška (3R,9 %o) za 13% višjo nataliteto kot Češka 
(34,4_%o), do danes pa se je ta razlika povečala že 
na 55% (Slovaška ima nataliteto 24,9 na 1000 prebi
valcev, Češka pa 15,9 %o). Med njima pa so tudi raz
like v stopnji umrljivosti. Ta. se je na Češkem zmanj
šala od 23,5 %o (1900-04) na 10 %o (1955-59), na Slo
vaškem pa od 2&,4 %o na B,7 %o. 

Spričo prikazanih razlik v stopnji rodnosti in umrlji
vosti med Češko in Slovaško pa obstoje med njima tudi 
razlike v vrednosti naravnega prirastka. Ta je bil 
namreč v čeških pokrajinah vedno nižji kot na Slova
škem. Prav tako spoznavamo, da je naravni prirastek 
na Češkem močno kolebal V·posameznih obdobjih, vendar 
se je vseskozi pokazala težnja po zmanjševanju njego
ve vrednosti. Nasprotno je bilo na Slovaškem. Od za
četka stoletja, ko je znašal naravni prirastek okrog 
12 %o, pa do danes se je dvignil, in sicer na 17,5% 
(1950-54) oziroma na 1&,2 to (1955-59). To pa pomeni, 
da je danes naravni prirastek na Slovaškem skoraj za 
10 %o višji kot na Češkem. 

V zadnjih šestdesetih letih se je število prebivalstva 
čeških·pokrajin povečalo samo za okrog 200 tisoč ljudi. 
Z drugimi besedami to pomeni, da se je v tem času iz-

·selilo kar 94,5% (3 372 700) naravnega prirastka pre
bivalstva. Tudi prebivalstvo na Slovaškem se ni pove
čalo za toliko, kolikor je znašal naravni prirastek 
(2 329 B7& oseb). Tudi ta prede 1 države je zapustil o 
okrog 93B tisoč ljudi, kar pa vendarle predstavlja sa
mo okrog dve patini naravnega prirastka tamkajšnjega 
prebivalstva. · 

11 l. PREBIVALSTVENE SELITVE NA OZEMLJU ČSSR 

Pri pregledu rasti števila prebivalstva !e potrebno, 
da se seznanimo še s selitveno bilanco. Ze v prejš -
njem poglavju smo povedali, da se je precejšen del na
ravnega prirastka prebivalstva izselil iz ČSSR. Zato 
bomo skušali v naslednjih odstavkih predociti nekate
re poglavitne značilnosti izseljevanja v tujino. 

V zadnjih treh desetletjih prejšnjega stoletja se je 
z ozemlja ČSSR izselilo 1 071 000 ljudi več, kot pa 

je bilo priseljenih! Med izseljenci jih je bilo kar 
32% iz Slovaške, pa čeprav je na tamkajšnjem ozemlju 
današnje češkoslovaške države tedaj prebivalo. manj 
kot četrtina prebivalstva. V sedemdesetih in v osem
desetih letih je selitveni saldo na ozemlju ČSSR zna
šal - 3,4 %o, v naslednjem desetletju pa v letnem po
prečju - 2,7 %o. Od tega ... nekoliko višji je bil v 
čeških pokrajinah (1B70-B9 - 3,2 %o, 1B90-99 pa -2,3 
osebe na 1000 preb.), medtem ko je bil na Slovaškem 
znatno pod njim (1B70 do 1B79 - 4,4 %o, 1BBO-B9 
- 4,7 %o in 1B90-99 - 4,2 %o). Podobno kot iz drugih 
dežel tedanje Avstroogrske, se je tudi prebivalstvo 
iz Češke, Moravske, Šlezije in Slovaške izseljevalo v 
nekatera rudarsko-industrijska središča v srednji in 
zahodni Evropi; v izredno velikem številu pa tudi v 
prekooceanske dežele, predvsem v Ameriko. 

Tudi v obeh desetletjih po prvi svetovni vojni je ime
la ČSR negativno selitveno bilanco. Res pa je, da je 
bila njena vrednost že višja kot pa v desetletjihpr~š
njega stoletja. Od prve polovice dvajsetih let, ko je 
selitveni saldo znašal - 2,3 %o, je pričel polagoma 
naraščati. V letih 1930-34 je znašal samo še - 0,3%o. 
Vendar moramo pri tem tudi računati , da je svetovno g~ 
spodarslvo v tem obdobju pretresla vel ika kriza, ki je 
omejevala zaposlovanje skoraj v vseh državah, predvsem 
pa še v najbolj razvitih~ kakor so pač bili v glavnem 
usmerjeni mnogi selitven! tokovi tudi prebivalstva iz 
ČSSR. 

V tem dvajsetletnem medvojnem času je bilo izseljeva
nje iz Slovaško (4,BB ljudi na 100~ preb.) močneje kot 
pa iz čeških pokrajin (1j09 %o). Tako je znašal tedaj 
selitveni saldo na Češkem- 0,4 %o (tj •• B8 170 oseb), 
na Slovaškem pa celo- 3,3 1o (ali - 218 13B ljudi). 

Brez dvoma je bilo v letih 1945-4& najintenzivnejše 
izseljevanje z ozemlja ČSSR, predvsem iz čeških pre
delov. Tedaj se je. iz obrobnih in obmejnih predelov 
češke ter iz industrijskih in druqih naselbinskih sre
dišč izselilo kar 2 &45 000 Nemcev; dve tretjini jih 
je odšlo v Zahodno Nemčijo, okrog 2B% na področje 
Vzh. Nemčije, preostali del pa se je razkropil po dru
gih državah Zahodne Evrope, deloma pa tudi po drugih 
celinah. V letih 1945-49 se jet oezmlja ČSSR izseli
lo 2 BB4 000 ljudi; od tega pa samo. okrog &9 000 iz 
Slovaške. Zato ni presenetljivo, da je v teh povojnih 
letih sploh najmočneje izseljevanje v zgodovini češko
slovaške drzave. Tedaj se je namreč z ozemlja ČSSR iz
selila 45,1 oseb na 1000 prebivalcev, iz čeških pokra
jin &0,2, a. iz Slovaške la 4,04 osebe (na 1000 prebi
valcev). V vseh kasnejših povojnih.letih ni bilo moč
nejšega izseljevanja. V letih 1950-&B je izseljevanje 
izredno slabotno, saj pride v poprečju le 0,29 ljudi 
na 1000 prebivalcev; na Češkem 0,3&, a na Slovaškem 
samo O, 11 %o. 

Od leta 19&5 pa opažamo v tem pogledu številne spro -
stitve. Vedno večje je število ljudi, ki zapuščajo o-
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zemlje ČSSR. ln prav v tem času (1965-68) se je ponov· 
no okrepila negativna selitvena bilanca, ki znaša v 

. zadnjih Wrih letih že - 25 182 oseb. Poudariti je 
potrebno, da v tem času ni mogoce zaznati močnejšega 
izseljevanja s Slovaškega v tujino, saj je imel ta 
predel sedanje češkoslovaške federacije v tem času po
zitivno selitveno bilanco s tujino (t 4 745 oseb). Iz 
čeških pokrajin pa se je v teh letih po uradnih stati
stičnih podatkih izseliJo kar 38 371 ljudi, kar da ne
gativni selitveni saldo v vrednosti . 29 927 oseb.Brez 
dvoma so v zadnjem času k večjemu izseljevanju iz ČSSR 
prav znatno pripomoglo nekatere sprostitve v življe • 
nju v pomladi 1968, kakor tudi vsi kasnejši dogodki v 
jeseni istega leta, ko je ostalo v tujini še mnoao več 
ljudi, kot pa nam zatrjujejo uradni podatki. 

Poleg selitev v tujino,. ki so neposredno povezane z 
rastjo števila prebivalstva na ozemlju ČSSR, pa naj 
omenim še tiste tokove notranjih selitev , ki sb 
pripomogli k današnji razprostranjenosti in koncentra
ciji prebivalstva. 

Že konec 19. stoletja je bila v osnovi zarisana struk
tura naselbinskega omrežja na ozemlju ČSSR. Težišče 
tedanje industrializacije je bilo v severni Češki in 
na severnem Moravskem, na Slovaškem pa v Bratislavi 
ter še v osrednjih predelih pokrajine. Jn v ta sredi· 
šča gospodarskega razsveta je bil usmerjen glavni se· 
litveni tok prebivalstva v letih 1900 do 1910. V tem 
času je dobila Praga z okolico vred največ priseljen
cev, kakor tudi Bratislava pa industrijska mesta v 
Krušnih gorah, nadalje Plzen, Budejovice, Moravska,na 
Slovaškem pa poleg Bratislave še nekatera druga mesta 
(Komarno, ~la rti n, Ži 1 ina, Po prad idr.). 

V desetletju po prvi svetovni vojni (1920-30) ponovno 
pride do močnega selitvenega gibanja prebivalstva na 
ozemlju ČSSR. Tedaj je bil najmočnejši selitveni· tok 
usmerjen proti industrijsko oživelemu Brnu kakor tudi 
v področja osrednje Češke. V nasprotju s tema dvema i
migracijskima središčema pa so nekatera industrializi. 
rana področja na sevnru {eške pričela izgubljati svo
je prebivalstvo. S tem se namreč že tudi neposredno 
pojavlja glasnik bližajoče se gospodarske krize v letu 
1930. Tudi na Slovaškem se je v tem času povečalo šte
vilo ubmočij s pozitivno selitveno bilanco. Od tod 
se je del prebivalstva preselil v zahodne predele dr
Žave, dpugi del pa v pomembnejša gospodarska središča 
na Slovaškem. 

Najmočnejše spremembe v geografski razporeditvi pre
bivalstva na ozemlju ČSSR pa je povzročila druga sve· 
tovna vojna. Že v letu 1938 je več sto tisoč Čehov, 
Slovakov, Židov in drugih zapustilo obmejna področja; 
po prepustitvi Sudetov Nemčiji). To prebivalstvo se 
je naselilo v notranjosti države, mnogi pa so odšli v 
tujino. Med vojno je bilo okrog 1,5 milij. prebiva]. 
cev, med katerimi so močno prevladovali Čehi, nasil
no odpeljanih v Nemčijo. Po vojni, ki je tudi med Če· 
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škoslovaškim prebivalstvom zahtevala okrog 0,5 milij. 
žrtev, je prišlo do izredno močnega preseljevanja. Ta
koj po vojni je na zahodnem, predvsem na obmejnem o
zemlju Češke prebivalo le nekaj sto tisoč Čehov. Toda 
pred začetkom organiziranega izseljevanja Nemcev je 
bilo tam ŽA okrog 1,2 milij. češkega prebivalstva. Po 
izselitvi Nemcev so našteli v zahodnih obmejnih prede
lih že okrog 2,2 milij. Čehov in Slovakov. Med temi 
priseljenci so bili najštevilnejši ljudje iz bližnjih 
predelov. Tista obmejna področja, ki so bila že pred 
vojno slabo obljudena, so takšna ostala tudi po njej; 
področj~, ki so pred vojno bila gosto naseljena, so 
tudi po letu 1945 oziroma 1946 sprejela izredno veli
ko števil o pri se 1 jenc ev. 

Po letu 1950, ko je bila končana nova povojna razme. 
stitev prebivalstva, so značilne notranje selitve 
prebivalstva. Samo v letih 1950-59 se je na ozemlju 
ČSSR preselilo okrog 1.155 000 ljudi. Večina od njih 
se je naselila v večja naselja, torej v takšna, ki i
majo 2000 prebivalcev in več. V tem času so tudi na 
Češkem, Moravs~em ter na Slovaškem industrijska in 
rudarsk~ mesta tista naselja, kamor so speljani vsi 
pomembnejši selitveni tokovi češkoslovaškega prebival
stva. 

Prebivalstvo Slovaške se že več desetletij preseljuje 
na Češko, kjer se more zaposliti v neagrarnih dejav
nostih. Kajti Slovaška je šc vedno na nižji stopnji 
gospodarskega razvoja kot Češka, pa tudi zmoqljivosti 
v vseh njenih neagrarnih dejavnostih so premajhne, da 
bi mogle z~dovoljiti potrebe vsemu domačemu deagrari
ziranemu prebivalstvu. Še danes je na Slov.aškP.m skoraj 
ena tretjina prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu ter 
v gnzdarstv" (na Češkem ena petina), v industriji jih 
dela okrog 28% (n~ Češkem 43 XJ itd. Zato ni nič pre
senetljivega, da se je v letih 1950-65 preselilo iz 
Slovaške na Češko okrog četrt milijonrt ljudi. V letih 
1950-54 se je preselilo iz Slovaške na Češko 6 oseb 
na 1 000 ljudi, a danes že komat 2,4 osebe. Omembe 
vredne so selitve v obratni smeri. Nekdanji izseljen
ci se vračajo iz čeških pokrajin; najv&č jih je bilo 
v prvih povojnih letih (2,3 osebe na 1 000 prebival
cev), medtem ko so danes te selitve že zmanjšane na 
okrog 10 000 oseb letno. V povojnih letih (1g50-65) 
se je iz čeških pokrajin preselilo na Slovaško okrog 
380 tisoč ljudi. 

V prispevku sem skušal podati nekatere osnovng težnje 
v razvoju števila prebivalstva na današnjew ozemlju 
ČSSR. Pri tem pr eg 1 edu pa sem ze 1 e 1 opozo1·it i tudi na 
n8katere izmed tistih dejavnikov, ki so neposredno 
vplivali zli na dinamiko prebivalstvene rasti ali na 
prostorsko razporejenost prebivalstva. V sklopu neka
terih strukturnih sprememb, ki jih je prebivalstvo 
ČSSR doživljala v zadnjih sto letih, je ostalo še mno. 
go tudi za geografa izredno zanimivih poglavij. Morda 
bodo vsaj nekatera izmed njih razčlenjena in prikaza
na še v katerem drugem zapisku. 



Glavni viri: 

1. ATLAS OBYVATELSTVA ČSSR. Ustredni sprava geodezie 
s kartografie, Praha 19&2. 

2. ATLAS ČESKOSLOVENSKE SOCIALISTICKE REPUBLIKY.Praha 
19&&. 

S. Košnik - V. Trilar 

Novosti iz družbene 
geografije Avstralije 

Na razpolago sva imela podatke za leti 19&7 in 1968. 
Ob primerjavi za pretekla obdobja lahko vidimo, da Av
stralija izredno hitro povečuje proizvodnjo na Kmetij
skem in industrijskem področju, ravnotako pa raziskuje 
prirodna bogastva praktično po celotnem nacionalnem o
zemlju in z umetnim namakanjem povečuje obdelovalne in 
pašniške površine. 

Kmet i j st v o • V zadnjih letih so vse kmetij
ske dejavnosti močno napredovale. Prav posebno se je 
razvilo gojenje mlečne'govedoreje, kar za Avstralijo 
dotlej ni bilo tako značilno. Mlekarstvo je najbolj 
razširjeno okoli velikih industrijskih mest. !zveri 
teh con pa mleko uporabljajo _ne toliko kot pijačoi am
pak za izdelovanje surovega masla, ki ga prodajajo na 
prekooceanskih tržiščih po nizkih. cenah. Oobički far
marjev so bili nizki in mnogi so se preusmerili v pro
izvodnjo mlade govedine. Pred vojno so proizvajal! o
koli 50 milij. hl mleka, 1967 pa precej nad 70 milij. 
hl. Surovega masla skoraj polovico izvažajo. Proizvod-

. nja se je povečala za četrtino. 

Površine, zasejane. s pšenico, so povečali od predvoj
nih 5,5 milij. ha na več kot 8 milij. ha, Hektarske 
donose so povečali od 7,2 q na 12 q, kar pa še vedno 
odraža ekstenzivnost proizvodnje. Takih uspehov pa ni
so narekovaJa samo lastna prizadevanja, ampak tudi 
stabilizacija cen pšenice na svetovnem trgu. Povečani 
hektarski donosi so rezultat povečane porabe superfo
stata. Poraba se je dvignila od 400 000 ton leta 1959 
na 700 000 ton leta 1966. Povečanju hektarskih dono
sov pa je nedvomno botrovalo tudi boljše kolobarjenje 
in izboljšanje vrst pšenice. 

3. M. BAUER: OBYVATELSTVO ČSSR V LETECH 1920-1965. Izd. 
Vysoka škola ekonomicka v Praze. Praha 1967. 

4. Vl. SRB: OBYVATELSTVO ČESKOSLOVENSKA V LETWI 1918-
1968. Oemografie, X, str. 289-306. Praha 1968. 

Na področju Riverine je namakanje pašnikov omogočilo 
večjo gostoto ovc (v Avstraliji že 170 milijonov),kot 
tudi precejšnje povečanje števila mesne in mlečne go
veje živine na hektar. Učinkovihjša izraba vode na 
vrtnarskih obmestnih namakalnih površinah je omogoči~ 
la večjo proizvodnjo zelenj~ve in sadja. Površine riž
nih polj so od predvojnih 16 000 ha povečali na skoraj 
25 000 ha, proizvodnjo pa od 45 000 ton na 200 OOOton 
leta 1967. Nove plantaze sladkornega trsa vidimo na 
obrobnih rečnih naplavinah in nižjih gričevjih prav 
do mesta Cairns na severovzhodu.Banane gojijo prav do 
Coffovega zal iva /30° j .g. š./. Ananas in dr11ge vrste 
tropskega sadja pa rastejo zaradi velikih prizadevanj 
strokovnjakov v zadnjih letih prav od doline reke 
Tweed do reke Clarence južno od pristanišča Brisbane. 

Proizvodnja sladkornega trsa je odvisna od prekoocean
skih tržnih razmer. Kljub padcu cen na svetovnem tr
fišču v zadnjih letih so povečali površine in hektar
ske donose. Površine in pridelek so povečali skoraj 
dvakrat /223 000 ha, 2 milij. ton/, hektarske donose 
pa od 3,5 na 4 tone. Okoli 70% sladkorja (vključno 
tudi pesnega) izvažajo. 

R u d a r s t v o , e n e r g e t i k a i n 
i n d u s t r i j a • Horda so še pomembnejša odkrit
ja rudnega bogastva in enr.rgetskih virov v zadnjih l~ 
tih. Zaradi novih odkritij se Avstralija uvršča med 
države, ki so najbogatejše z železovo ruda. Največje 

zaloqe so odkrili v zahodnih delih države v gorovju 
Hamersley, Mt. Goldworthu in Mt. Whalebacku v gorovju 
Opthalmia. Vesti o železovi rudi prihJjajo nadalje iz 
Tasmanije (ob reki Savagi na SZ) in Severnega terito-
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rija (n.pr. Frances Greeak in Mt. Bundy). Vse rezerve 
cenijo na več kot 15 000 milijonov ton. Povsod so že 
zgradili predelovalne obrate. Z japonskim kapitalom 
gradijo pristanišče pri Dampierju, od koder bodo na 
Japonsko izvažali rurlo iz rudnikov v gorovju Hamersley. 
Rekonstrukcija pristanišča Port Hedland (na zahodu)pa 
je namenjena rudnikom Mt. Gold: Sworthya in Whalobacka. 
Če nameravajo Avstralci v prvi fazi ruda izvažati na 
Japonsko, pa želijo kasneje na teh obalah zgraditi čr
no metalurgijo. 

Dolgotrajno iskanje nafte se je končalo z odkritjem 
pri otoku Barrow ob zahodnih obalah. Nafto pa so pred 
kratkim odkrili še pri Hoonieu in Altonu v Queenslan
du. Na zemeljski plin so naleteli v Queenslandu (oko
lica Rame, Gilmor ), v Severnem teritoriju (Palm Springs, 
Mereenie), Južni Avstraliji {Gidgealpa, Hoomba) in Za
hodni Avstraliji (Gin Gin severno od Pertha, pri Don
gari, ki leži še nekoliko severneje). Vsa ta nahajali
šča so daleč od potrošnikov, toda kljub temu bodo zgra
dili naftovnde in plinovode, kar bo bistveno spremenilo 
položaj glede preskrbe z energijo. Gospodarstveniki 
celo računajo, da bo država kmalu prešla k samopre -
skrbi z naftnimi proizvodi ! 

Odkrili so velike zaloge boksita pri Weipi na poloto
ku York in v kraju Gove na Arnhemovi zemlji, nadalje 
v gorovju Darling blizu Pertha ter pri Kalamburgu pri 
Kimberleju na severozahodu, kjer so že nekoč kopali 
zlato. Veliko boksita izvažajo, saj so rudniki soraz
merno blizu obale. Zgradili pa so tudi novo tovarne 
aluminija pri Kwinanu, Gladstonu.oz. na zahodni obali, 
v zalivu Bell in Geelongu (tukaj so postavili tudi ve
liko rafinerijo) blizu Melbourna. 

Rudarstvo in proizvodnja bakra doživljala novo obdob
je z razširitvijo proizvodnje v šestih novih proizvod
nih centrih. V Severnem teritoriju jih je pet (Mt.lsa, 
Mt. Lyell, Gobar, Mt. Morgan in Tennant Greek). Neka
tera nahajališča so za izkoriščanje kar ugodna, saj 
ležijo blizu železniške proge. Šesti center je Raven
sthorpe v skrajnem jugozahodnem delu kontinenta. Rafi
nerije bakra so v Port Kemblu, kjer predelujejo kon
centrat iz Mt. Lyella in Gobarja, ter v Townsvillu,ki 
sprejema surovi baker iz Mt. Ise. Ta metalurška sred~ 
šča krijojo vse avstralske potrebe. Surovi baker iz 
Mt. Morgana ter koncentrat iz Tennant Greeka in Raven
sthorpa pa izvažajo na Japonsko. Pred kratkim pa so 
objavili novico o nahajališčih bakrove rude blizu pro
slavljenega zlatokopnega središča Kalgoorlija. 

Nikelj je Avstralija v celoti uva~ala. Ravno sedaj pa 
so odkrili bogat~ ležišča v Tomkinsonu, gorovju Black
stonu v osrednjem delu, blizu Kalgoorlija, severno od 
Rockhamptona na SV in še na številnih mostih Queen -
slanda. 

Prvič so na kontinentu odkrili fosfate pri Cloncurry
ju v severozahodnih delih Queenslanda in v Cairnsu na 
polotoku Yorku. 
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Preskrba z manganom je bila nezadostna, toda zadnja 
odkritja v Garpentarijskem zalivu (Groote Wylandt}ka
žejo, da bodo krili domače potrebe. 

Poleg starih nahajališč premoga so odkrili nova okoli 
kraja Bowen. Premog je odličen za koksiranje. Poleg 
tega leži ob obali Queenslanda, kar bo zmanjšalo 
transportne stroške. Ta premog izvažajo na Japonsko. 
Po pogodbi ga bodo izvozili do leta 1977 blizu 60 mi
lij. ton. 

Iz vsega navedenega lahko zaključimo, da ima Avstra
lija velike količine najrazličnejših rud (znanih rud
nikov sploh nismo omenjali), ki nudijo široko osnovo 
za predelovalno industrijo in zunanjo trgovino.V na
slednjih letih se bo vrednost izvoza rud povzpela nad 
vrednost izvoza volne, ki ima že dolgo vodilen polo
žaj. Poleg tega nudijo nova rudarska in industrijska 
področja prebivalstvu, ki se bo le hotelo izseljeva
ti na odročna področja, možnost dobreqa zaslužka. 

Tudi struktura zunanje trgovine se je spremenila.Pred 
vojno je odpadlo na Veliko Britanijo nekaj več kot 
dve tretjini vsega avstralskega uvoza, sedaj pa komaj 
četrtino. Podobno je z izvozom.Avstralija je v Veliko 
Britanijo izvažala več kot polovico blaga, sedaj pa 
komaj eno petino. Država danes zamenjuje več z ZDA, 
Japonsko in Kitajsko. Na Japonsko izvažajo volno,rude, 
koncentrata, premog, sladkor, pšenico in meso, v ZDA 
meso, volno in sladkor, na Kitajsko pa največ pšenico. 

P r e b i v a l s t v o • Junija 1966 so imeli urad
no štetje prebivalstva. Našteli so 11,5 milij. ljudi. 
Od z~dnjega štetja leta 1961 se je število prebival
stva povečalo za en milijon. To pomeni, da je prirod
ni prirastek 1,9 %. Priblizno 1% odpade na naravno 
rast prebivalstva, ostalo pa na doseljevanje. V zad
njih nekaj letih se je doselilo letno po 100 000 lju
di. 

Ti podatki veljajo seveda za ves kontinent. Med posa
meznimi federalnimi enotami so občutne razlike. Preb~ 
val s tvo najbolj počasi narašča na Tasmaniji (1, 18 %) 
ter v Novem Jufncm Walesu (1,57 %). Ta številka nas 
nekoliko preseneča, saj je ta pokrajina najbolj nase-
1 jona. Prebivalstvo najhitreje narašča v Zahodni Av
straliji (2/i5 %}, kar jn gotovo v zvezi s hitrejšim 
doseljevanjem v številna nova rudarska in industrij~ 
ska središča. Bogastvo Zahodne Avstralije kot federal
ne enote torej ravno tako privablja mlado delovno si
lo, kot je bilo to v Californiji. Situacija je podob-
na še v tem,da so prirodna bogastva blizu obale.Geograf
ska karta Zahodne Avstralije se iz dneva v dan spremi
njH, saj pospešeno gradijo pristani~ča, prometne poti, 
letališča, vodovodu, mesta itd. Večino sredstev pri
speva federalna enota, oz. federalna vlada, veliko ka
pitala pa pride tudi iz tistih dežel, ki se najbolj 
zanimajo za avstralsko prirodno bogastvo. 

Eoprav klimatsko ~anj ugodna, je Južna Avstralija po 



prirodnem oz. mehaničnem prirastku na drugem mestu 
(2,39). Tudi tukaj gre za močno priseljevanje na no
va rudarsk~ in industrijska področja. Victorija(1,89) 
in Queensland (1,81) zopet kažeta podpovprecno nara
ščanje prebivalstva. 

Spremembe nastajajo v pojavu rodnosti prebivalstva. 
Poroke sklepajo mlajši ljudje, poročena žene rodijo 
v mlajših letih kot nekoč in tudi več mlajših ljudi 
je poročenih. Celotno število rojstev je nazadovalo 
v zadnjih letih, toda otroci, rojeni v tako imenova-

Ivan Gams 

nem obdobju "baby boom" po vojni, že dosegajo primer
no starost za sklepanje porok. To ima lahko za posle
dico, da se bo število rojstev še poveealo: 

Tudi mestno prebivalstvo hitro narašča. V mestih živi 
nad 82% ljudi, kar je celo vec kot v Veliki Britani
ji (81 %), Kanadi (70 %), Zahodni Nemčiji (&8 %),Frao
ciji in Japonski (&5 %). Ruralna področja hitro iz -
g11bl jajo prebivalstvo. Celo prebivalstvo številnih 
podeželskih manjših mest nazaduje ali kvečjemu stagni
ra. 

Tabelarični pregled poglavitnih fizičnogeografskih 
elementov po prirodnogeografskih pasovih zemlje 

Če pri pouku podajamo geomorfologijo, klimageografi
jo•, hidrogeografijo, pedo - in biogeografijo ločeno 
v okviru prirodnogeografskih pasov, je treba vsaj na 
konr.u dobro utrditi zveze mrd njimi, kar je na vse 
zadnje tudi poqlavitni smoter fizične geografija • 
Naslednja tabela je narejena z namenom, da bi olajša
la medsebojno primerjavo. 

Učni smoter zahteva enostavno in kratko tabelo,znan -
stveni princip pa se temu upira, ko zahteva, da upo -
števamo znatne razlike, ki vladajo znot~aj prirodno 
geografskih pasov, in da naštejemo čim vec zonalnih 
in azonalnih vplivov. Ker je zaradi priročnosti v 
spodnji tabeli okrnjeno število pasov, so podatki o 
prirodnogeografskih elementih precej ohlapni. Te sku
ša podati tabela kvantitativno, ven.dar jih pri pouku 
bolj kaže nakazati opisno in reči, da je padavin malo, 
veliko, da je odnašanje prepereline močno, srednje, 
slabotno, in podobno. Ker pa imamo vsi, od učiteljev 
do učencev, svoje pojme "malo" ali "močno" prilagojene 
na domače razmere, je na koncu še ena kolona, v kateri 
so vnešeni podatki za Slovenijo, oziroma, ker je ta 

ZAlo pestra, za nižinsko do sredogorsko osrednjo Slo
venijo. V tabelo so vnešeni kvantitativni podatki pred
vsem za učitelja, da laže izvaja primerjavo. Pri tem 
pa je upoštevati, da gre bolj za ocene kot za znanstve
no izračunane povprecke za cel pas. Slednje preprečuje 
tu in tam slaba preučenost in pa tudi veliki lokalni 

·odkloni. V evropski sredozemski klimi n~ primAr je 
letnih·padavin od manj ~ot 200 mm ob delih afriške o
bale do 5 000 mm v Crkvi cah nad Boko Kotorsko. Zaradi 
preglednosti so v tabeli upoštevane razmere le na kop. 
nem in še tu so i zpuš,čena gorov j~ (razen pri Sloveni
ji). Morja so torej izločena. 

Temperaturni in padavinski podatki so v glavnem pavze. 
ti po virih, ki jih navaja učbenik J. Blutgena Allge
meine Klimageographie (druga izdaja v Berlinu 19&&). 
Pri padavinah niso upoštevane večje zajezitvene pada
vine, ker so preveč lokalne. Upoštevana je realna eva
poracija, to je ta, ki se dejansko vrši, in ne poten
cialna (za katero so drugi pogoji, ani na razpolago 
talne vlage). Na prvo seveda močno vpliva izkrčen.ost 
gozda in sestava gozda. Saj računajo, da znaša evapo-

+ Smatram, da je kl~matologija samostojna znanstvona panoga, iz katere sprejemamo v geografijo le zanjo pomem~ 
ne elemente ter jih v novem sklopu sami preučujemo. Tako klimatologijo imenujemo klimagecgr~fijo. Ker je be
seda klima grškega izvora, ni· razloga, da bi pisali klimogeografija (podobno že ustaljeni besedi klimogram). 
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Klima 

Temperatura najtoplejšega in 
najhladnejšega meseca 

Letna ampl ituda 

Dnevna amp 1 i tu da 

Letne padavine v cm 

Evapotranspiraci je v cm 

Vodni odtok v cm 

Ari dnost - hu mi dnost k 1 ime 

Poglavitni procesi razkrajanje 
kamnin 

Klimaconalna tla 

lntezivnost odnašanja prepere-
li ne m3/km2/l etno 

od tega kemično raztoplje-
ne v% 

od tega v suspenziji v % 

od tega kot pesek,prod, v % 

Prev 1 adujoči procesi 
odnašanja 

Vegetacija 

Količina mineralne substance 
(v pepelu) in N v živi gmoti, 
kg/ha 

od tega v listih v % 
od tega v steblu-deblu, v% 
od tega v koreninah v :% 

Odlaganje mineralne gmote v 
bioll3si (v pepelu) ob odpa-
danju ostankov v kg/ha 

Subarkti čna 
subpol arna 

5-15, 
-5 do -40 

15-40 

1-3 

15-50 

5-11 

10-40 

humi dna 

zmrzoval no, 
toplotno pre-
perevanje 

tur.drski gleji 
podzoli 

5-30 

80-95 

5-20 

0-6 

erozi ja,denu-
daei ja ,gravit. 

tun dr< 

159 

35 
5 

60 

37 

Zmerno top 1 a Zmerno top 1 a ce 1 inska 
oceanska 

12 - 30, O do -40 
. 12-28 
-10 do .10 

22 - 40 6-20 

10 • 20 6-12 

20 • 60 60-110 

25 - 35 40-70 

10 - 35 30-70 

suboumi dna, semiari dna hurni dna, 
perhumi dna 

zmrzova 1 no, top 1 otno prepere- top 1 otno,bi o ke-
vanje,gravit,procesi ,biokem. mično prep. 
prep. hidratizacija 

črna ,kostanj eva ,rjava rjava, 1 essivira-
podz'()lasta na, rumena 

10 - 60 10-40 

10 - 35 75-95 

40 - 90 do 15 

do 20 do 15 

ero zi ja, denudaci ja erozija, 
denudaci ja 

iglasti ,me šari gozd listnasti gozd 

T a j g a !Stepa Hrast 
bukov gozd 

sev. j sred, 1 južna j 

970 3 350 2 700 345 5 BOO 4 196 

22 19 20 20 5 7 
46 50 50 o 66 53 
32 31 30 80 29 40 

100 145 120 161 255 352 

1 

Zmerno top 1 a Tropska Tropska Tropska Ekvatorialna Osrednja 
deievna brez 

sredozemska ari dna monsunska· savanska 
sušne dobe 

Slovenija 

15-27 25-35 25-30 20-28 26-28 16-19 
4-20 12-20 15-25 18-25 25-27 O do -4 

5-22 5-15 5-12 5-10 1-3 16-23 

8-20 12-22 8-15 10-16 5-10 9-12 

20-170 50-300 80-180 90-160 140-200 120-170 

20-70 10-30 80-140 70-90 100-150 50-70 

10-14 o 10-90 20-90 40-100 70-120 

s emi ari dna, ar·idna subhumi dna s emi ari dna, perhumi dna perhumi dna 
subhumi dna subhumi dna 

toplotno ,bi o kem. top 1 otno top 1 otno,bi o ke-. top 1 otno ,bi o kem. bi okemi čno tudi zmrzova 1 no, to-
mično,silikatno sil ikatno preper. silikatno prepe- p 1 otno ,bi o k emi čno 
pr. hidratizac. hi dratizac. rev. hidratizac. hidratizac. 

rjava do rdeča siva rJavordeča,. kostanj eva, laterHna gozdna· rjavica 
1 at eri tna rjava do rdeča 

12 7 200-400 7 10-30 171 

10(7) 7 7 1 ok. 70 34 

7 7 7 7 ok. 30 57(1954 - 55) 

7 7 ? 7 do 5 9 (ocena) 

erozija ,denuda- eolski ,gravit. erozija, ero zi ja, erozija, erozija,denuda-
ci ja ,gravi ta ci ja denudaci ja denudaci ja denudaci ja ci ja,gravitaci ja 

iglasti ,mešani puščava 1 i stopa dni gozd savana zimzeleni listnati ,mešani 
gozd pragozd gozd 

Savana 

1 suha 

? 461 5 283 728 978 11 081 7 

7 3 15 21 18 26 7 
7 55 57 74 41 48 ? 
? 42 28 5 41 26 ? 

7 194 795 7 312 1 540 7 



transpiraclJa, izražena v cm, v sibirski tajgi 5-10, 
v zmernotopli klimi v iglastem gozdu 30 • 40, v meša- . 
nem gnzdu 40, v Srednji Evropi na sploh 37 - 45, v 
južni Evropi 50 - 70, v pustinjah 10, v savani 120 -
140 in v tropskem pragozdu 80 - 150 cm (po Ahromei odn. 
Oliithgenu, .11. izd. str. 115). Vnešene številke o 
evaporaciji so v glavnAm povzeta po Wustovi tabeli ,ob
javljeni v Bluthgenu, 1 l. izd., str. 138. Aridnost 
odnosno humidnost je povzeta po karti v H.P. Bailey,A 
simplA moisture index based upon a primary low evapo
ration. Geogr. Annaler, 40, 1958. Indeksi so izračuna

ni v glavnem po letnih padavinah in temperaturah in ro 
bili Ba il eyu osnova za del itev k 1 im v perhumi dne, ~u
mi dne, subhumidno, semiaridno in aridn~. 

Nekaj pojasnil k rubriki npoglavitni procesi razkraja
nja kamnin". Pod zmrzovalnim preperevanjem je mišlje-

' , no razkrajanje kamnine zaradi povečanja prostornine 
vode pri zmrzovanju ter njeno zmanjševanje pri tople
nju lr.du, za vse ostalo preperevanje zaradi sorememb 
temperature pa je uporabljr.na oznaka toplotno prepere
vanje. K biokemičnemu preperevanju so všteti vsi pro
cesi izgrajevanj~ anorganske gmote v organsko in nje
no ponovno sproščanje po razpadu biomase, pa tudi ce
lotna korozija karbonatov, ki je, kot k~zejo najnovej
še študije, najmočnejša tam, kjer je največji vodni 
odtok. Temperature in poraščenost st~ drugotnega pome~ 

na. Le kemično preperevanje silikatov je posebej ome
njeno, v tropih. 

V rubriki "prevladujoči procesi odnašanja kamnin" je 
v vseh rubrik~h izpuščeno odnašanje kemično raztoplje
nega gradiva, bodisi k~rbonatov kakor tudi silikatov, 
k~r se to vrši v vseh klim~tih, še najmanj v aridnih 
predel ih. Čeprav je denudaci ja površinsk-o povsod pred 
erozijo, je erozija navedena na prvem mestu, ker omo
goča ostale procese. Pri tem p~ je mišljena predvsem 
odnašanje prepereline in ne samo glodanje skale po te
koči vorli, ki je, kakor tudi bru šenje skale po ledeni
kih, drugotnega pomena. Pod gravitacijskimi procesi 
je mišljena soliflukcija, procesi v območju permafro
sta, usa di in po dori. 

Najteže je dobiti dobre kvantitativne podatke o in -
tenzivnosti odnašanja prepereline, kar vršijo v glav
nem vodni tokovi. V geoomorfol oški li tera turi je naj
ti kvantitativne podatke v del ih ' : O • Haull, Geomor
phologie, Leipzig-wien 1958, J, Corbel, Vitesse de l' 
erosion. Zeitschr. f. Geomorphologie, 3, 1959, in v 
učbeniku H. Louisa, Allgemeine Geomorphologie. 3. izd., 
Berlin 1968. Čeprav se mi zdijo vsi subjektivni in z 
očitno tendenco, uveljaviti svoje vpra šijive nazore, 

sem v našo tabelo povzel podatke po Louisu, le da sem 
izpustil gorovja, Za Slovenijo se nanašajo podatki za 
porečje Save nad Zalogom pri Ljubljani. Več o tem v 
razpravah . l. Gams, O Intenzivnosti recentnega pre
oblikovanja in o starosti reliefa na Slovenskem. GV 
1955-56, in l. Gams, Faktorji in dinamika korozije na 
karbonatnih kameninah slovenskega dinarskega in alp
skega krasa. GV 1962. Ker zajema porečje Save v znat. 
nem delu gorovja, je odnašanje temu primeru nadpov -
prečno. 

Klimaconalna tla sem povzel po Gannsen R., Hadrich,F., 
Atlas zur Bodenkunde. Mannheim 1965. Talni tipi so v 
glav~em določeni po barvi. Pripominjam pa, da se je 
FAO pri izdelavi svetovnega pedološkega atlasa odlo
čila za pretežno grška imena talnih tipov, ki pa pri 
nas še niso usvojena. 

Podatke o produkciji organske mase po pasovih Starega 
sveta sem povzel po P. Birot, Les formations vegeta -
les du globe. Paris 1965. Upoštevana je v prvi vrsti 
teža mineralov in dušika, ki jo dobijo po vpepelitvi, 
in ne teža celotne žive snovi, v kateri odpade večina 
na vodo. Razmerje, koliki del biomase odpade na liste, 
steblo-deblo ali korenine, kaže .na prilagojenost rast
lin na razpoložljivo vlago v tleh in zračne razmere 
(perhumidne kline - velik delež listov, aridne klime 
- velik delež v koreninah). Tudi številke v vrsti z 
naslovom "odlaganje mineralne snovi v živi gmoti (v 
pepelu) ob skupnem odpadanju ostankov" se naw zdijo 
visoke. Pomenijo v glavnem · vsakoletno obnavljanje 
organske mase in sproščanje mineralne substance ob 
odmetavanju listja, propadu korenin in debla. Števil
ke nam še enkrat potrdijo, da je tako imenovana snov
na predelava ekosiste ma (tudi kro žni tok . ekosistema 
imenovana) poglavitni dejavnik, ki omogoča proces od
našanjR zemeljske gmote in s tem spreminjanja površ
ja. Zakaj mineralna snov, ki se sprosti po ra zpadu 
organske gmote, preide le deloma· v novo živo snov,ker 
jo odnašajo vode. Kot pri vseh drugih podatkih v ta
beli pa tudi pri produkciji biomase lokalno vplivajo 
številni dejavniki (edafske razmere itd.) in vsi pov
prečki za prirodnogeografske pasove so le grobe ocene, 
potrebne v učne smotre. 

Pri ponavljanju se iz primerjalnih podatkov izcimijo 
razli čne zveze med fi zi čnogeografskimi elementi, kot 
na primer: Ker je v perhumidni ekvatorialni klimi vse 
leto toplo in de že vno, je produkcija biomase sicer ze
lo visoka, toda zaradi kemičnega izluzenja : karbona
tav in silikatov kakor tudi drugih rudninskih snovi 
iz lateritnih tal + so vegetacijski plodovi slaba hta-

+Tukaj ni mesta za razglabljanje o umestnosti raue imena prst ali tla (glej članek S. llešiča Prst, tla ah 
zemlja v Sodobnem kmetijstvu 1969). Naj izrazim le svoje mišljenje: če bi uvajali termin na novo, bi kazalo 
uvesti zemljo (v nasprotju z Zemljo kot planetom). Naziv prst se mi zdi preozek (&iva puščavska prst ?), tla 
pa preširok. Vkljub temu pišem v tem članku "tla", ker so to usvojile, žal, pedologija in druge stroke ter 
ne kaže, da bi geografi vztrajali kot edini pri ~~·oji nprsti 11 , kadar gre za širši pedološki termin, dokler 
ni smo sposobni, se z nji mi na skupnem sestanku domeniti za enotno rabo "prsti 11 • :__.?~,.;~'?\ 
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na, kor jim manjka beljakovin. Ali: čeprav je v trop
ski aridni in zmernotopli aridni klimi živahno tempe
raturno preperevanje kamnin, je intenzivnost odnaša -
nja prepereline majhna, ker je malenkosten vodni od
tok. Ali : čeprav je v subarktični in subpolarni kli
mi mnogo manj padavin kot v tropski savanski in trop
ski monsunski, je klima bolj vlažna zaradi mnogo manj
šega izhlapevanja, pogojenega z nižjimi temperaturami. 

Vladimir Bračič 

še o toponomastiki Dravskega 
in Ptujs~ega polja 

Vklenjena med vzhodni rob Pohorja na zahodu, JUzne o
branka Slovenskih goric na severu ter Dravinjskih go
ric, Savinjskega in Haloz na jugu je Dravska ravan 
ena naših najizrazitejsih subpanonskih pokrajin. Hkra
ti spada Uravska ravan med naše najbolj prostrane in 
bogate poljedelske predele. Zahodni del ravnine se nam 
kaže kot orjaški vršaj, v katerega je Drava kasneje 
vrozala sistem teras ter se končno naslonila ob vznož
je Slovenskih goric, tako da teče ob skrajnem sever -
nem robu ravnine. Izrazitost vršajne oblike proti vzho
du slabi in pod Ptujem, kjer je vršaj šo močno oslab
ljen, je Drava ravan prerezala ter se zajedla v bok 
Halozam. Tu teče na skrajnem južnem robu ravnine.Tako 
je Drava razrezala Dravsko ravnino na dva dela, večji 

zahodni in manjši vzhodni del. 

Le o'd nekdaj so imeli to naravno, precej široko in de
ročo vodno silo za mejo med obema deloma, saj so po
znali prehod (most) čez Dravo pri Ptuju in n·ato šele 
brod pri Borlu. Zaradi praviloma visoke vode v pomlad
nih in poletnih mesecih je bila Drava med obema ome -
njenima prehodoma v tem času nevarna za prehod. Bila 
je torej resnična ločnica. ln ne samo to. Znano je 
dejstvo, da Drava v tom predelu deli Dravsko ravan na 
dve sicer sorodni anoti, ki pa sta vendar dokaj raz -
lični po geomorfološkem razvoju, hipsografskih in p~

doloških značilnostih ter klimatskih, biogeografskih 
in končno gospodarskih prilikah.Čeprav ni oporekati 
Zgonikovim a~gumentom o meji med obema enotama na čr
ti Skorba-Lancova vas, menim, da bi s takšno ·delitvi-
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Ali: v obeh perhumidnih klimah, v zmerno topli ocean-
. skimi in v ekvatorialni de2evni, ni bistvenih razlik 
glede spiranja tal. Ker pa v topli klimi kemično pre
perevajo tudi silikati, je prevladujoči podogenonski 
proces laterizacija. Ker v zmerno topli in hladni kli
mi kemično preperijo le laže topne snovi, je prevlad~ 
joči proces podzolizacija ali lessiviranje (mehanično 
spiranje najfinejših delcev). 

jo delali stvari silo (6,41). K tej trditvi me še po
sebej navajajD ugotovitve obširne in poglobljene Pa
kave študije. Zato soglašam s Pakovim mnenjem,da DrJ
va med Ptujem in Halozami sicer ni idealna meja med 
obema deloma Dravske ravnine, vendar še najbolj spre
jemljiva (8, 284). 

Še manj enotnosti je pri poimenovanju obeh delov Drav
ske ravnino tako v geografski kot tudi drugi literatu
ri. Za zahodni del se uporabljajo nazivi Dravsko po
lje, Zgornje Dravsko polje pa tudi Zgornje ptujsko 
polje, za vzhodni del pa Ptujsko polje, Spodnje Orav. 
sko polje in tudi Spodnje Ptujsko polje. Imamo pa tu
di karte in literaturo, ki uporabljajo ime Dravsko po
lje za vso ravnino mod Mariborom in Ormožom (1, 45) 
mP.dtem ko je v starejši avstrijski literaturi večinsko 
uveljavljen naziv Ptujsko polje (Pettauer Feld) za ce
lotno pokrajino. Od tod na avstrijskih specialkah v 
merilu 1 : 75.000 naziva 11 0beros in Unteres Pettauer 
Feld 11

• Na nekaterih kartah, npr. na Verkovem ročnem 
zemljevidu Slovenskih goric (Maribor 1955) pa jo ime 
Ptujsko polje potegnjeno na desni breg Drave nekako 
do črte Skorba-Lancova vas. Nedvomno je Verk to povzel 
po nekaterih starejših karlah, ki jih navaja Zgonik v 
že omenjeni razpravi. Naše specialke 1 : 50.000 upo
števajo mejo na Dravi in naziva Dravsko ter Ptujsko 
polje. Marsikateri avtor je pri poimenovanju nedosle
den. 

' 
Mnogi razlogi govorijo za to, da bi bilo prav in ko-
ristno, če bi se slovenski geografi zedinili za enot-



no poimenovanje in ga potem tudi dosledno uporabljali. 

Poglejmo kakšno poimenovanje uporabljata naša vodilna 
geografa A. Melik in S. Ilešič 

Nelik se je v svojih knjioah "Slovenija 1" in Štajer
ska s Prekmurjem in Mežiško dolino" opredelil~ za na
ziv Dravsko polje za ves ravninski predel mAd Maribo
rom in Ormožem. Vendar pri tem ni povsem dosleden,kot 
to ugotavlja že Zgonik, saj uporablja tudi ime Ptuj
sko polje (6,41). Za zahodni oziroma zgo~nji del Drav
ske ravnine uporablj~ ime Zgornje Dravsko polje,ven
dar ga to ne moti, da ne bi uporabil tudi izraza Zgor
nje polje. Za vzhodni oziroma spodnji del ravnine u
porablja ime Spodnje Dravsko polje z utemeljitvijo,da 
je v odnosu na naziv Ptujsko polje, ime po Dravi bolj 
udomačeno pa tudi bolj naravno. Uporabi pa tudi naziv 
Dravska banovina pod Ptujem ali samoSpodnje polje.Me
lik postavi mejo med obema poljema n~ Dravo med Ptu
jem in Vidmom. 

Ilešič se je v razpravi "Slovenske pokrajine" (4,32), 
odločil za skupno ime Podravska ravnina, medtem ko 
je zahodni del poimenoval Dravsko polje in vzhodnega 
Ptujsko polje. Temu poimenovanju ostaja zvest tudi v 
poznejših razpravaR o rajonizaciji Slovenije in še 
posebej v razpravi "Severovzhodna Slovenija in njena. 
regionalna razčlenitev" (4, 15). V prvi razpravi se 
točneje ne opredeli za mejo, temveč pravi, da se Drav
sko polje "proti vzhodu brez izrazitega prjjhoda nada
ljuje" v Ptujsko polje, v drugi pa ••• 

V svoji doktorski disertaciji in njeni priredbi za 
tisk "Družbeno gnografski razvoj Zgornjega Dravskega 
polj~" (8) se Pak dosledno drži imena Zgornje Dravsko 
polje in se odločno zavzema za mejo na Dr~vi. Za ime 
vzhodnega dela ravnine se jasno ne odloči saj pravi 
dvakrat Spodnje Dravsko ali Ptujsko polje in enkrat 
samo Ptujsko polje (8, 296). 

ln kaj lahko zvemo o tem iz zgodovine in od ljudi? 
Znano je, da se nam Dravska ravnina prvič pojavi v 
zgodovinskih virih iz devetega stoletja pod imenom 
"ln Zistanesfeld 11 (Arnulfova darilna listina iz leta 
890). Po Zahnovih navedbah o najst~rejših virih, ki 
imenujejo kraje n~ Dravski ravnini lahko zvemo, da se 
omenjajo nekatere vasi na zahodnem delu Dravske rav
nine kot sledi: 

Cirkovce prvič leta 1249 kot 11 Stauden in Campo 11 leta 
1464 pa ... i'im Trafeldt" (9, 520). 

Lovrenc leta 1349 kot ••• "in Campus"; leta 1381 ••• 
"in Traueld" in leta 1489 ... 11 in Campo Draue" (9, 
318). 

Hihovce leta 1384 ••• "in dem Traueld" (9, 337). 

Pleterje leta 1384 ••• "in dem Traueld" (9, 46). 

Uporabljajo se torej ali splošen izraz "na polju" a
li pa "na Dravskem polju". Tudi v listinah iz kasnej-

še dobe se praviloma navaja ime •na Dravskem polju". 
Naziv "Zgornje Ptujsko polje8 se začne pojavlj~ti v. 
listinah in literaturi na prehodu iz 1R. v 19. stolet
ja ter se v avstrijski literatudi močno uveljavi v 
drugi polovici 19. stoletja. Nedvomno gre to pripisa
ti vplivu Ptuja,. ki je postal okrajno središče. Av
strijski "Bezirk Pettau" in starojugoslovanski srez 
Ptuj, pa tudi naš povojni okraj Ptuj je obsegal pre
težni del zahodnega dela Dravske ravnine, saj so pri
padale Ptuju še vasi Loka, Narjeta in Šikole. ~Jaziva 
"Zgornje Dravsko polje" v starejših dokumentih nisem 
zasl ed il . 

Za vzhodni del Dravske ravnine se po Zahnu v najsta
rejših dokumentih navajata dve poimenovanji, in sicer: 

Bukovci leta 1423 ••• "im Nidern Traueld"; leta 1441 
••• "in Traueld under Pettau 11 (9, 74). 

Stojnci v istih letih enako (kaze, da gre za istega 
avtorja). 

Dornava ••• "under Pettau" in enako Marjeta (Gorišni
ca) 11 under Pettau 11 (9). 

Uporabljajo se torej nazivi "Spodnje Dravsko polje", 
"Dravsko polje niže Ptuja" ali pa samo "niže Ptuja". 
V dokumentih iz poznejšega razdobja najdemo vse tri 
navedene izraze, vendar prevladuje ime "Dravsko polje 
niže Ptuja". Ime "Pettauerfelrl" - Ptujsko polje se po
javi ob koncu 18. stoletja in v avstrijski literaturi 
19. stolr.tja povsem prevlada. Povezava imena vzhodne
ga dela Dravske ravnine s Pt,rjem je torej zelo stara 
in tudi sicer lahko povsem orllečno trdimo, da so bili 
prebivalci tega predela od najstarejših dob mnogo bolj 
povezani in odvisni od Ptuja, kot pa njihovi sosedje 
on s tr an Drave. 1 n tako ja· tudi v na šem času. 

Naj k povedanemu dodamo šr. to. Med obema vojnama se 
je na osnovi avstrijske tradicije uveljavilo na za -
hodnem predelu Dravske ravnine pri nekaterih krajih 
pridevek ••• "na Dravskem polju", npr. št. Janž na 
Dravskem polju, Marjeta na Dravskem polju in Lovrenc 
na Dravskem polju, medtem ko smo na vzhodnem delu i
meli Marjeta niže Ptuja, Markovci niže Ptuja. 

Prebivalci Slovenskih goric in Halozani poznajo za 
vso ravnino enostavno ime Polje. Haložani iz vzhodne
ga predela so hodili mlatit v Cirkovce in okoliške 
vasi na zahodnem delu Dravske ravnine. Govorili so,da 
gredo mlatit na "gornje pol je 11 • Ne poznajo pa izraza 
"Spodnje polje", za njih je trl le 11 Polje". Haložani 
iz zahodnih predelov Haloz niso imr.li opravka v vaseh 
na vzhodnem delu ravnine, zato pri njih ime "Spodnje 
polje" ni znRno. Podobno jr. pri prebivalcih Sloven
skih goric. Prebivalce obeh polj pa eni in drugi ime
nujejo Polanci in tako se naziva jo tudi sami. 

Če po vsem povedanem upoštevamo še načelo enostavno -
sti, la~je uporabnosti in jasnejša opredelitve, potem 
se odločno zavzemam za to, da prevzamemo poimenovanja 
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·kakor jih uporablja v navedenih razpravah Ilešič - tj. 
za celotno pokrajino ime Dravska ravnina (ravan), za 
njen zahodni del Dravsko polje in za vzhodni del Ptuj
sko polje. Mejo pa pustimo na Dravi. 
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KNJIŽEVNOST 

Igor Vrišer 

Mala mesta v SR Sloveniji* 

Tudi na Slovenskem predstavljajo mestna naselja naj -
višjo organizirano obliko prebivalstvene naselitve.Ta
ko kot drugod po 5vetu (predvsem pa v deželah srednje 
Evrope) so tudi. naša tržna in mestna naselja vseskozi 
imela pomemben položaj in svojski pomen ne samo pri 
večji koncentraciji prebivalstva na enoto površine, 
temveč in predvsem v gospodarskem, političnem,upravnem, 
kulturnem razvoju svojega ožjega ali širšega območja. 

S spremenjenimi tehnološkimi pogoji dela in proizvod
nje, kakršne pač dandanes že čutimo skoraj na vsakem 
koraku, sta se tudi vloqa in pomen mest v hierarhični· 
razpredelnici naših naselij izredno močna okreplla.Za
tegadelj ni presenetljivo, da tudi geografija posveča 
proučevanju mest, njihovega organizma in številnih 
funkcij ter vplivom in učinkom na okolico vse večjo 
skrb in pozornost. 
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12. Razne avstrijske in naše karte. 

Vrišerjeva študija o malih mestih na Slovenskem je e
no izmed prvih del, ki zajema in živo posega v njiho
vo današnjo, nadvse aktualno problematiko. V študiji, 
ki je razdeljena na pet poglavij, je zaobjeta vsa po
glavitna problematika razvoja in družbeno-gospodarske 
strukture našega mestnega omrežja. 

Že v uvodnem poglavju so prikazana številna merila 
ter iz njih izvirajoča metodološka izhodišča, ki so 
bila pomembna v preteklosti oziroma bna, ki imajo 
predvse~ v današnjem času odločujoči pomen p~i ločit
vi mestnih naselij od drugih. Poznavanje teh kriteri
jev je za na~ še toliko večjega pomena, ker pravzaprav 
še nl mamo i zde 1 anih novih in sodobnih zakonskih meril 
za določevanje mestnih naselij, ozirom~ za razmejeva
nje le teh od drugih naselbinskih tipov. V tem oziru 
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so naš~ naselja z uradno priznanimi mestnimi pravica
mi še v največjem številu zapuščina preteklosti,ko so 
o tem odločali čisto drugi dejavniki (politični,stra
teško-prometni idr.) kot danes. Zato ni naključje, da 
štejemo nekatera naselja še vedno za mesta (npr.Viš
nja gora, Bovec, Kostanjevica itd.), ki po svojih 
funkcijah tega že davno več ne zaslužijo; spet drugim 
pa navadno odrekamo mestni značaj oziroma pomen, pa 
čeprav bi si qa z mnogimi in raznovrstnimi neagrarnimi 
dejavnostmi pa tudi s svojo fiziognomijo že zdavnaj 
zaslužila. Nadalje nam avtor zelo nazorno oriše omrež
je naselij s tržnimi in mestnimi pravicami v fevdalni 
dobi kakor nam živo predstavi tudi razprostranjenost 
neagrarnih naselij v prvi polovici prejšnjeqa stolet
ja. To omrežje se je v primerjavi s prejšnjim precej 
spremenilo (npr. od 83 na 147 naselij z mestnim ali 
trškim značajem). Pri teh spremembah že moramo upošte
vati zafetno stopnjo industrializacije slovenskega o
zemlja pa razvoj rudarstva, trgovine in obrti, razve
jenost prometnega omrežja, začetne, a še vedno skrom
ne pojave akumulacije (domačega) kapitala itd. Vsi ti 
pojavi so pozitivno vplivali na rast in krepitev moči 
prenekaterega našega mestnega in industrijskega nase
lja. 

V sklepnem delu tretjega poqlavja je prikazano današ
nje urbano omrežje pri nas. Pri tem avtor ugotavlja,da 
je SR Slovenija še vedno med nizko urbaniziranimi po
krajinami, saj danes živi v naši republiki v mestih o
ziroma v naseljih z nad 1.500 prebivalcev samo 39,3 1 
(1966. leta) ljudi. Temu se ne moremo čuditi, saj je 
znano, da se je pričela pri nas pospešena urbanizaci
ja šele po letu 1945. Pri vsem tem pa je treba upošte
vati, da v n~ših malih mestih (do 20.000 preb.) še 
vedno živi okrog 46 ~ vsega slovenskega mestnega pre
bivalstva. Zaradi tega ima slovenska urbanizacija v 
marsičem značaj s u b u r b a n i z a c i j e , 
tj., da velik del neagrarneua prebivalstva živi oziro
ma stanuje na podeželju in v malih polurbaniziranih 
naseljih. Prav zato prnf. dr. Vrišer meni, da sta o
mrežje in struktura slovenskih mest dokaj neustrezna. 
Vprašljiva je že sama velikostna razvrstitev naših 
mest pa tudi njihova gospodarsko~družbena struktura je 
neustrezna, saj je ralprta med množico malih mest in 
obe veliki· mesti (Ljubl jana-l•iaribor). 

Četrto poglavje je namenjeno prikazu razvoja števila 
slovqnskega mestnega prebivalstva. Dinamika rasti šte
vila prebivalstva v današnjih slovenskih mestnih nase
ljih je podana od začetka minulega stoletja naprej.Za 
prvo obdobje (do 1869) je značilno, da so naša mestna 
naselja bila majhna, v katerih pa je živelo še znatno 
število kmetijskega prebivalstva. Šele v drugi polovi
ci 19. stoletja se prične med njimi vse močnejša dife
renciacija. Težišče prebivalstvenega napredovanja od
pade predvsem na večja mesta ter na rudarsko-industrij~ 

ska naselja in na prometna središča, medtem ko so ne
katera fevdalna mesta in trgi pričBli izgubljati na 

pomenu, s tem pa tudi nazadovati v številu prebival~ 
cev. 

Avtor tudi ugotavlja, da je rast števila mestnega pr~ 
bivalstva v skladu z našo mlado in nedovr~eno urbani
zacija. Kajti v prvi fazi slovenske urbanizacije, so 
podobno kot drugod po svetu, naraščala predvsem mala 
mesta in šele v zadnjih letih se je vidno okrepila 
rast prebivalstva v velikih mestih (prim. stra. 69). 
Po tem, kako je naraščalo prebivalstvo slovenskih 
mest, je avtor razvrstil naša mesta v 10 različnih 
tipov demografskega razvoja. Tu velja podčrtati, da 
je prebivalstvo naših mest naraščalo predvsem zara-
di pri se 1 jevanja 1 judi (po prib l ižni oceni znaša se
litveni saldo slovenskih mest v zadnjih sto letih 
+ 381.000 preb.). 

V petem oziroma v zadnjem poglavju knjige,ki je tudi 
najobsežnejše (str. 72 do 133), je prikazan in raz -
členjen družbeni pomen mest. V tem delu študije so o
risani nekateri vidiki metodologije poleogeografskega 
proučevanja kakor sta tudi podana in orisana družbeni 
položaj in temeljna družbeno-ekonomska usmerjenost 
slovenskih mest. Prav presenetljiva je ugotovitev,ki 
jo podaja analiza nekaterih družbeno-gospodarskih po
kazateljev usmeritve naših mest. Ugotovljeno je nam
reč, da 39,3% slovenskega prebivalstva, ki živi v 
mestih, ustvarja kar tri četrtine družbenega proizvo
da oziroma narodnega dohodka. V tem pogledu imajo na
ša mala mesta (od 1.500 do 20.000 preb.) še prav po
seben pomen. Leta 1966 je živelo v njih 17,9 % prebi
valcev SRS, ki pa so proizvajali okrog 36 ~v Slove
niji ustvarjenega družbenega proizvoda oziroma narod~ 

nega dohodka (str. 75). Vzroki za to so v tem, da so 
prav v njih nameščene precejšnje proizvodnje kapaci
tete, da imajo sorazmerno majhno število prebivalcev 
in nenazadnje, precejšen del delovne sile, ki je za
poslena v malih mestih, stanuje v njihovi bližnji a-

·li v dalnji; okolici. 

V tem poglavju je podana še osnovna družbeno-ekonom
ska usmerjenost mest. Med drugimi ugotovitvami se mi 
zdi nadvse pomembna tudi naslednja misel: Ena od mest
nih značilnosti je prav gotovo določen presežek de
lovnih mest nad številom aktivnega prebivalstva. Ko
likor to ni primer, lahko sklepamo, da tako naselje 
sodi med spalna naselja, v katerih prebivalci prven
stveno stanujejo, delajo pa drugje (str. 84). Po te~ 
meljiti analizi gospodarske usmerjenosti naših mest 
(število in delež zaposlenih v sekundardnih, taciar
nih in kvartarnih dejavnosti), ki je avtorju služila 
tudi za klasifikacijo neagrarnih nasrilij v SR Slove
niji, so prikazanA še najpomembnPjše mestne funkcije 
in njihov gravitacijski obseg.Pri tem avtor ugotavlja, 
da so naša mala mesta v prvi vrsti industrijska in 
upravna (administrativna) središča, v mnogo manjšem 
številu pa središča terciarnih in kvartarnih dejav
nosti. Takšna usmerjenost pa nedvomno kaze na nji ho-
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vo nerazvitost in sploh na njihov problematični druž
beni razyoj (prim. str. 121). 

Vrišerjeva študija o naših mestih predstavlja zanimiv 
pristop k opredelitvi vloge in pomena naših neagrar
nih naselij. Ob sklepu se mi zdi potrebno, da opozo
rim vsaj še na dve bistveno pomembni značilnosti Vri
šerjeve knjige. Avtor je s suverenim obvladanjem sta
tističnih metod mogel zelo določeno opredeliti in pri
kazati današnji utrip naših mest pa številne doseda
nje težnje v njihovem razvoju. Samo s takšnim metodo
laškim pristopom, ki upošteva in sloni predvsem na 
ustreznih empiričnih raziskavah, je bilo mogoče zazna
ti tudi nove procese v razvoju mestnih naselij, in ka-

teri so danes tudi v osredju geografskega proučevanja. 

Drugo značilnost pa vidim v smiselni kartografski po
nazoritvi številnih pojavov, ki jih avtor obravnava v 
svojem delu. Tabele, predvsem pa grafikoni in dokaj 
kompleksni kartogrami, s katerimi je knjiga bQgato o
premljena, zelo nazorno prikazujejo povezanost oziro-

. ma soodnosnost in sočasnost številnih pojavov, ki 
poraja jo nove kva 1 it ete v proc'esi h geografskega okolja. 
Tudi zaradi tega pomeni Vri šerjevo delo o naših malih 
mestih osvežitev, predvsem pa obogatitev slovenske ge
ografske mi s 1 i • 

M. Natek 

* Or. Igor Vrišer: MALA MESTA V SR SLOVENIJI~ Problemi njihovega obstoja ln nadaljnjega razvoja. Izdal Inšti-
tut za geografijo univerze v Ljubljani. Ljubljana 1969, 169 str. +11 +32 str. prilog tabel in metodoloških 
pojasnil (cikl.). , 

Tihom-ir Ojokanovic 

Demografska eksplozija* 

Neenakomerna rast števila prebivalstva po posameznih 
predelih sveta je brez dvoma eno izmed najbolj aktu
alnih vprašanj sodobneqa sveta. V njej se namreč od
ražajo tudi vse najbolj bistvene poteze današnjega 
gospodarsknga razvoja. ln v vsej tej pereči problema
tiki, ki je v sedanjem času številne znanstvene di
scipline (orl ekonomije do demografije), pa mednarodna 
združenja in organizacije posvečajo vedno večjo pozor
nost, se pač na najbolj neposreden način kaže poveza
nost in ločenost ter razcepljenost med ralvitimi in 
nerazvitim! predeli sveta. V osnovni delitvi našega 
planeta na bogata in siromašna območja p~ temeljijo 
tista n~sprotja, ki se na zunaj kažejo v številnih go
spodarskih, političnih, socialnih, kulturnih in še v 
dr11qih nemirih, ki pretresajo vse sodobne družbe da
našnjega sveta. 

Avtor je skušal v šestih poqlavjih ter z različnih 
zornih kotov osvetliti in bralcu kar se da nazorno 
predstaviti Osnovne dileme, vprašanja in prohleme pre
bivalstveriega razvoja, ki razjedajo celovitost današ
njega sveta. Že samo spoznanje, da na področja z ne -
razvitim gospodarstvom in zaostalo socialnp-družbeno 

strukturo odpade danes skoraj tri četrtine prebival
stva našega planeta, ki pa razpolaga samo z eno če

trtino svetovnega bogastva, nas sili v globlja raz. 
mišljanja. Kje so pravzaprav osnovni vzroki za takš
no regionalno diferenciacijo? Ali se ta nasprotja 
med razvitimi in nerazvitimi območji sveta danes, v 
dobi izrednega razmaha tehnične in znanstvene misli, 
zmanjšujejo ali celo poglabljajo? Kje je potrebno i
skati rešitve za enakomernej-šo porazdelitev bogastva 
in drugih dobrin, ki jih človeštvo ustvarja v svojem 
vsakdanjem boju za obstanek in nadaljnji razvoj? To 
je le nekaj vprašrtnj, ki se nam bodo morda zastavlja
la ob prebiranju Djokanoviceve knjižice. 

Že večkrat je bilo poudarjeno, da prebivalstvo ne
razvitih predelov sveta narašča v današnjem svetu 
mnogo hitreje kot pa v ra1vitih deželah. Tako se 
je samo v letih 1950-1963 prebivalstvo v deželah La
tinske Amerike povečalo za 40 %, v afriških državah 
za 28 %, v Aziji (izven ZSSR) za 27 %, medtem ko je 
znašalo povečanje števila prebivalstva v Evropi le 
11 %. Ako ~e bo število prebivalstva p~večalo še na
prej z današnjo stopnjo rasti, potem smemo pričaka-

* . T. Ojokanovic: Demografska eksplozija. Dokumenti današnjice, Nova serija, VI 1 1., stev. 196- 197, Sedma sJ. 
la, Beograd 1968, 78 strani. 
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vati, da bo ze konec tisolčetja na zemlji nad 6 mili
jard ljudi. Po teh napovedih se bo prebivalstvo razvi
tih držav povečalo od sedanje milijarde na 1,5 mili -
jarde, medtem ko bo prirastek v nerazvitih območjih 
sveta znašal skoraj tri milijarde (povečanje od seda
njih 2 na 5 milijard). Prav zanimiva je tudi navedba 
iz poročila OZN za prebivalstvo, kjer piše, da je bi
lo potrebnih več tisočletij, da se je prebivalstvo po
večalo na 2,5 milijarde, toda samo v naslednjih 30.le
tih pa se bo povečalo kar za 3 milijarde novih ljudi. 

Skoraj vsa nerazvita območja sveta imajo še vedno iz
redno močan prebivalstveni prirastek (npr. Latinska 
Amerik~ tudi do 3% letno!). Za njih je namreč značil
na visoka stopnja natalitete ob znatno znižani umrlji
vosti. Za ta območja je že doslej veljala izredno vi
soka nataliteta. Toda s krepitvijo družbene in držav
ne samostojnosti pa je začela tudi na ta področja pro
dirati zdravstvena služba, ki .Je v številnih primerih 
učinkovala na zmanjšano umrljivost. Tukaj tudi v pre
teklosti niso bile redke družine ~desetimi otroki in 
več, toda lakota in najrazličnejše nalezljive bolezni 
so pomorile zn~tno število otrok in drugega prebival
stva, in marsikje so številna rojstva zadostovala ko
maj za enostavno reprodukcijo prebivalstva. 

Poleg tega je za današnja nerazvita področja značilno, 

da so bila dolga stoletja pod kolonialno oblastjo go
spodarsko razvitih evropskih držav. Tudi v tem jemen 
izmed :številnih vzrokov, da še danes nimajo kolikor 
toliko razvitega nacionalnega gospodarstva. Pretežna 
večina njihovega gospodarstva še vedno sloni na doma
čijskem kmetijstvu, katerega proizvodnja večkrat ne 
zadošča niti za domače potrebe. Pridelki monokulturne
ga kmetijstva na plantažah, ki so navadno v rokah tu
jih družb, so večinoma namenjene izvozu in dokončni 

predelavi v industrijsko razvitih državah. Industrija 
in druge neagrarne gospodarske dejavnosti pa so šele 
v začetnem stadiju razvoja. 

Spričo dejstva, da v nerazvitih de1elah sveta vrednost 
družbenega proizvoda narašča samo malenkost močneje 
kot pa število prebivalstva (kar pa je v razvitih dr
žavah prav v obratnem razmerju), ni mogoče računati, 
da bi te dežele mogle z lastnimi - domačimi investici
jami podpreti in zagotoviti ali celo pospešiti domačo 

industrializacija. Ker pa se tudi življenjska raven 
v nerazvitih deželah izredno počasi dviga (v primer
javi z razvitimi skoraj - da stagnira), se skoraj vse 
dozdajšnje razlike med gospodarsko različno razvitimi 
predeli sveta samo še povečujejo. 

Osnovno vprašanje, ki se danes postavlja v ospredje, 
je, kako zagotoviti zadovoljive količine prehrane ne 
samo za današnje potrebe prebivalstva, temveč in pred
vsem za prihodnja desetletja. S ~rčenjem savanskih 
in gozdnih predelov, z namakanjem puščavskih površin 
pa z osuševanjem zamočvirjenih območij bi bilo mogo
če pridobiti okrog 8,5 milijonov km2 novih kmetijskih 
površin, s katerimi bi se kar za 45% povečali današ
nji viri človekove prehrane. Če povemo, da se število 
prebivalstva letno poveča za oO milijonov, medtem ko 
se svetovni viri prehrane povečajo samo za 38 milijo
nov oseb, potem sta nam še toliko bolj razumljivi la
kota in podhranjenost, ki sta tako značilni za neraz
vita območja sveta. Samo v Indiji, ki ima že okrog 
600 milij. prebivalcev, živi 40 milij. ljudi na robu 
lakote! Polog tega predvidevajo, da bo mogoče tudi s 
števil ni mi agrotehnični mi ukrepi pa z izbrani mi ku 1-
turami kakor tudi s korenitimi posegi v spremembo po
sestne strukture kmetijskih zemljišč zagotoviti večje 

pridelke prehrambenih dobrin. Vsemu temu pa stoji v 
ospredju močnejša industrializacija dežel, ki more 
največ in neposredno prispevati k razrešitvi agrarne 
prenaseljenosti, posredno pa tudi k počasnejši stop
nji prebivalstvenega naraščanja. 

Djokanovic je v knjigi prikazal in osvetlil številna 
dejstva, ki jth tudi prepričevalno dokumentira s sta
tističnim gradivom. Današnja in jutrišnja nadvse aktu
alna problematika prebivalitvunega razvoja je podana 
razumljivo, prepričljivo in plastično. Tu in tam pa 
se vendarle ne morem znebiti vtisa, da so odgovori na 
nekatera vprašanja vse preveč sh~matsko postavljeni, 
kakor tudi, da so nekatere dileme ali njih razrešitve 
preveč enostransko, predvsem "črno-belo" zarisane. 
Vsekakor pa bo mogel tudi geograf pri učnovzgojnem 

procesu v razredu uporabljati Ojokanovicevo knjižico 
z velikim pridom. 

M. Natek 
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Zbornik občine Grosuplje, Grosuplje 1969 

Številnim lokalnim zbornikom, ki izhajajo ze vrsto let 
po mnogih naših mestih, se je tokrat pridružil še Zbor
nik občine Grosuplje. Z združitvijo treh občin Grosup
lje, Dobro polje in Ivančna gorica l. 1963 v eno samo 
veliko občino-komuno, je Grosuplje postalo politično
upravno središče tega prostora. To je še podčrtalo vo
dilno vlogo tega kraja v tem okviru, ki mu ga je že 
prej naklonila ugodna prometna lega, saj je Grosupljt 
pomembnejše prometno križišče. ln novi Zbornik, ki je 
prod nami 11 naj bo predvsem kronika dogodkov in podob 
iz življenja in dela našega občana doma in izven nje; 
zbornik naj piše o duhovnem in materialnem ustvarja
nju, problemih in dosežkih delovnih kolektivov in po
sameznikov", kot mu je ob prvi številki zaželel ured
niški odbor. Zbornik bo izhajal enkrat letno v okto -
bru ob občinskem prazniku ! 

Notranje je Zbornik urejen takole: prispevki o dogod
kih med NOV na tem področju so zbrani pod naslovom"Do
godki in podobe iz NOV". Strokovne članke, ki so jih 
tokrat prispevali tudi naši vidni strokovnjaki, najde
mo v rubriki "Naša občina". Tako nas o razvoju občine 
Grosuplje v letu 1968 pouči predsednik Občinske skup
ščine Ivan Ahlin. Ciril Šlebinger je prispeval članek 
"Grosupeljska kotlina in njena geologija". V njem nam 
na kratko razgrinja morfologijo in tektoniko te zani
mive kotline, ki se je razvila na stiku med Posavskim 
hribovjem, potekajočim še v smeri zahod-vzhod in kraš
kim svetom tzv. Notranjih Dinaridov. lnterferenca teh 
dveh različnih· tektonskih smeri je pogojila tudi zna
čilno zvezdasto obliko same kotline. PedoJog Rudi Tan
cik nas v svojem članku "Talne značilnosti Grnsupelj-
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ske kotline" opozarja na največjo nadlogo, ki tare 
kmetijstvo tega področja tj. na zamočvirjenost tal in 
na nujnost melioracije teh zemljišč. Članku je prilo
žena pedološka k~rta v merilu 1 : 200.000. Z gibanjem 
prebivalstva v naselju Grosuplje nas seznanja geograf
ka Dobruška Podkoritnik-Zvan. Utrditev gospodarskih 
in upravnih funkcij je prinesla Grosuplju v zadnjih 
letih tudi večji populacijski razmah. Danes šteje na
selje cca 2.300 prebivalcev (l. 1871 - 271), od tega 
pa sta se 2/3 ljudi priselili iz drugih krajev, pred
vsem iz bližnjih vasi. Jože Kastelic je prispeval čla

nek "Pogled v preteklost. Arheološka podoba občine 
Grosuplje~ Posebno pozornost je avtor posvetil halšta~ 
ski dobi, ki je bila najbolj cvetoča prazgodovinska 
doba v Sloveniji in je tudi v našem področju imela 
močne postojanke v ilirskih gradiščih v Stični in na 
~1agdalenski gori. Pisec je svoj prikaz še preko Rim
ljanov raztegnil vse do dogodkov 11. stoletja. 

Več kot polovica "Zbornika občine Grosuplje" pa je 
namenjena še preostalim rubrikam: Zaslužni in zname
niti občani, Leposlovje, Razgled! in Kronika. Članki 
v njih so v glavnem bolj literarnA narave: najdemo 
pa tudi tukaj geografsko zanimive podrobnosti iz seda
nje in pretekle dobe. 

T. Šifrer 



DRUŠTVENE VESTI 

O delu in problemih ljubljanskega aktiva GOS 

Tudi na zadnjem občnem zboru ljubljanskega aktiva GOS, 
ki je bil 26. marca 1970, je bila ponovno ugotovljena 
premajhna zavzetost večjega števila geografov za po -
živitev dela v aktivu. Zato je prav, da vsaj enkrat 
bolj na široko spregovorimo o težavah in problemih,ki 
so se v preteklem obdobju pojavljali v tej naši šte
vilčno najmočnejši društveni enoti. Na občnem zboru, 
ki se ga je udeležilo samo 26 gnografov iz Ljubljane 
in okolice, je bilo sicer delo aktiva pozitivno oce -
njeno, pa vendarle ne moroma mimo nekaterih ugotovi -
tev iz poročila starega odbora. Zato bomo iz teqa po
ročila povzeli nekatera tista razmišljanja, ki utegne~ 

jo zanimati širši krog qeografov in članov GOS. 

Tudi v zadnjem dveletnem razdobju je bilo naše druš
tveno življenje bolj podobno životarjenju kot pa aktiv
nemu, tvornemu in medsebojno povezanemu delovanju na
šega stanovskega "kolektiva", ki šteje več kot dve sto 
geografov. To pa morda pomeni, da odbor aktiva ni znal 
prisluhniti sodobnim tokovom v našem življenju kakor 
tudi da ni znal dojeti številnih drobnih zelja in za
htev posameznikov, pa jih pretopi na skupni imenovalec 
z najrazličnejšimi interesi, in šele na tej osnovi za
snovati delo aktiva. Mogoče pa je. delo in poiivitev 
društvenega življenja in njegovo delovanje zastaviti 
še z drugačne plati: v danih okoliščinah si je mogoče 
izbrati minimalni in pri širokem krogu stanovskih to
varišev kar se da sprejemljivi delovni program.V njem 
pa naj bodo zajeti vsaj trenutni smisel, namen in po
men povezovanja in združevanja posameznikov v kolikor 
toliko dejavno stanovsko organizacijo. Neizpodbitno 
je namreč, da morejo samo delovni interesi, uresniče
vanje skupaj zasnovanega in zastavljenega delovnega 
programa, posameznike tudi zbliževati in združevati. 

ln kljub temu se neštetokrat, morda kar upravičeno 
sprašujem: Komu je pravzaprav namenjeno delovanje ak
tiva, katerega delo ponavadi spremlja manj kot deseti
na geografov z našega okoliša? Zakaj pretežna večina 
geografov še vedno stoji ob strani pa tudi ne čuti ni
kakršne želje in ne potrebe po aktivnejšem sodelova
nju? Kje so vzroki za takšno mnogostransko nezainte
resiranost kakor tudi za nesodelovanje pri oblikov~nju 

in soodločanju programske zasnove našega dela? Zakaj 

takšna brezbrižnost in nečimrnost do stroke, ki nam 
navsezadnje le reže vsakdanji kos kruha? To je le ne
kaj neveselih ugotovitev in spoznanj v vprašanjih,ka
tera je potrebno povedati, da bomo lažje dojeli našo 
dejavnost in nedejavnost. 

Osnovna dejavnost odbora ljubljanskega aktiva GOS je 
bila usmerjena na organizacijo rednih mesečnih preda
vanj, v strokovne ekskurzije ter v izdajanje informa
tivnega BILTENA. 

V dobrih dveh letih je bilo v okviru našega aktiva 16 
predavanj z najrazličnejših področij geografija, ka
kor je mogoče razbrati iz spodaj zapisanega seznama: 

1) . B. Ščeti nin - Lipov šek: GORE 1 N LJUDJE SOV JET • 
SKE SREDNJE AZ 1 JE; 

2). Or. V. Kokole: I·IESTA IN URBANIZACIJA V ZDA; 

3). Or. Z. Petkovšek: POPOTNI VTISI IZ KANADE; 

4) Dr. It Vojvoda: GEOGRAFSKA ZAPAŽANJA IZ PORTU-
GALSKE IN GEOGRAFSKI VTISI IZ WALSA; 

5) Dr. 11. Pak: EL ESCORIAL-~IAORID - TOLEDO; 

6) Dr. l. Gams: JEZERA NA SLOVENSKEM; 

7) Or. S. Ilešič: S POTI V INDIJO; 

~) Or. F. Habe: PREKO DANSKE OO NORVEŠKIH FJORDOV 
IN LEOENIKOV IN PO NEMŠKEN IN ŠVICARSKEt1 KRASU; 

9) Or. D. Radinja: GEOGRAFSKI VTISI IZ SOVJETSKE 
ZVEZE; 

10) F. Bernot: SNEG 1 N SNEŽN 1 PLAZOV 1 ; 

11) C. Hubad: PO JUGOSLAVIJI; 

12) J. Kunaver: S POTI PO BRITANSKEM OTOČJU; 

13) Dr. ·v. Klemenčič: SPRENEMBE V SOCIALNI IN GOSPO-
OARSKI STRUKTURI PREBIVALSTVA NA JUŽNEM KOROŠKEM; 

14) M. Orožen-Adamič: PO SENEGALU 1 N GA~18 1 J l. 

Pretežna večina predavanj je bila potopisnega značaja. 
in v tej zvrsti društvenega dela ju ~il načrt tudi 
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izpolnjen. Druga razveseljiva ugotovitev pa je ta, da 
naša predavanja postajajo sorazmerno dobro obiskovana 
(poprečno po 37 poslušalcev). Vendar pa se s to ugoto
vitvijo spet ne moremo zadovoljiti, ko spoznavamo, da 
se predavanj, ki so prvenstveno namenjena geografom, 
le ti ne udeležujejo v večjem številu. Saj na predava
nja pride le dobra poldruga desetina geografov, drugi 
poslušalci, katerih pa je iz leta.v leto več, so ljud-
je izven naših strokovnih vrst. ' 

Res je, da je bilo moqoce tu in tam na račun vsebin -
ske strukture predavanj slišati marsikatero upraviče
no pripombo. Pri tem pa moramo upoštevati, da je ce
lotni progr~m predavanj temeljil na osnovi želja ge
ografov, ki so jih z ustrezno anketo sporočili odboru 
aktiva. Obenem pa ugotavljamo, da potopisna predava -
nja pri~abljajo najštevilnejše obiskovalce na redne 
mesečne četrtkove večere. Predavanja s strokovnega o
ziroma z ožjega, že bolj specifičnega področja geogfa
fije, ki so namenjP.na strokovnemu izpopolnjevanju ge
ografov, so izredno slabo obiskana. Saj se na teh pre
davanjih vedno niso utegnili zbrati niti tisti, ki 
bi jih nova strokovna ali znanstvena spoznanja' z raz-· 
ličnih vej ali dejavnosti geografijo morala prvenstve
no zanimati. Ako geografska predavanja med ljudmi 
lastne stroke ne najdejo obilnejšega odziva in odmeva, 
ali potem ni bila upravičena usmerienost aktiva v pri
dobivanje obiskovalcev za predavanja izven geograf -
skih krogov? Kajti tudi prek predavanj moremo popula
rizirati našo stroko navzven, obenem pa sem prepričan, 

da tudi najbolj preprosto povedano potopisno predava
nje more koristiti skorajda slehernemu učitelju ge -
ografije. Ponavadi je naše znanje o regionalni geogra
fiji tujih dežel, a marsikdaj tudi domačih predelov, 
vse preveč papirnato in nedoživeto. Večina predavate
ljev ~voja izvajanja podkreri s serijo karakteristič
nih diapozitivov. V tem dragocenem dokumentacijskem 
slikovnem gradivu spoznavamo številna svojstva nezna
nih dežel in pokrajin. 

Tudi s strokoVnimi ekskurzijami si je odbor aktiva 
prizadeval pozivati delo geografov v aktivu. Toda z 
dvema ekskurzijama- na Solčavsko (vodil je dr. O.Me
ze) in v Spodn}e Posavje (vodila sta dr. V. Kokole in 
dr. M. Šifrer), drugi dve, na k<derih smo se želeli 
sezn;witi z Idrijo in Vojskim ter s kraško problema~ 
tiko Cerkniškega področja, pa sta odpadli, nismo pri
šli prav nič dlje kot v prejšnjih letih.· Za tovrstno 
dejavnost skoraj da ni več pravega znnimanja med na
šimi geografi. Toda prav z ekskurzijami, s skupnimi 
ogledi določenih področij je bil namen vzbuditi in 
med geografe razširiti poglobljeno zanimanje za stro
kovno problematiko geografskega proučevanja. Udeležba 
na strokovnih ekskurzijah bi prav gotovo ugodno vpli
vala, da bi večje število ljudi začutila željo in po
trebo po sprotnem sprem 1 jan ju vsaj nove domače geogr-af.. 
skA književnosti. Danes, ko je že splošno priznano, 
kako malo segamo po strokovni literaturi, posebno še 
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po tisti, ki je že izven našega ožjega, to se pravi 
specializiranega delovnega področja, pa bi se ·lahko 
prav na strokovnih ekskurzijah vsaj površno sezpanja
li z novimi ugotovitvami in spoznanji, ki morejo in 
morajo bogateti naš miselni svet še z drugih, morda 
našim osebnim interesom že bolj z oddaljenih in od
maknjenih področij sodobne geografijo. 

V času vedno večje specializacije, ki je zajela tudi 
geografijo, pa menim, da so nam ekskurzije, kakršne 
si ponavadi zamišljamo, neobhodno potrebne. Kajti na 
takšnih strokovnih srečanjih bi se mogli neposredno 
soočiti z različnimi raziskovalci, z njiho~o razisko
valno dejavnostjo pa z metodologijo, z novimi znan -
stvenimi spoznanji in dosežki tako posameznikov kakor 
tudi posameznih vej geografske stroke. Ob konkretnih 
primerih bi se mogla razviti živahna diskusija z vse
mi pritrdilnim! ali odklonilnimi atributi, kakršni so 
pač zanjo značilni v vseh strokovnih krogih. Ob kre
sanju misli z rojevanjem novih spoznanj, z odpiranjem 
čisto novih, na naših tleh, na naši zemlji ter v na • 
šem okolju vzniklih problemov bi mogli in morali boga
teti in razširjati svoja lastna spoznanja o prostoru 
in zemlji, o človeku in njegovih dejavnostih. Le ob 
takšnem vzajemnem in dejavnem sodelovanju na ekskur
zijah bi se nam mooel bolj kot kjerkoli drugje bistri~ 
ti pogled o tem, kaj je pravzaprav bistvenega in kaj 
manj pomembnega; kako vključujem nova spoznanja iz 
drugih področij geografijo v svoje lastne razisk~ve; 
kako si pravzaprav z novimi ugotovitvami izpopolnju~ 

jem vsebinsko podobo geografijo in shemo njene struk
ture; k~tera nova spoznanja sem ze vključil v pouk 
geografijo, katera pa še ne in zakaj ne. Vse to so le 
.nekateri načelni vidiki, zaradi katerih bi b~lo ek
skurzije koristno vključiti v redni načrt dela geograf
skega aktiva. 

Že več let stara je navada, da ljubljanski aktiv GOS 
izdaja interni informacijski BILTEN, ki ga dobijo vsi 
učitelji oziroma profesorji zemljepisa na šolah kakor 
tudi geografi, ki sn zaposleni izven pedagoških usta
nov oziroma z~vodov. V z~dnjih dveh letih so izšle 
štiri številke Biltena v skupnem obsegu 14 strani ter 
v nakladi od 220 do 250 izvodov. Odbor aktiva je že
lel s kratkimi informacijami prek BILTENA obveščati 
vse njegove prejemnike o dejavnosti in načrtih dela 
ljubljanskega aktiva. Vendar lahko navsezadnje tudi 
za to informativno dejavnost ugotovimo, da je bila 
dokaj neuspešna, da je večkrat naletela na gluha uše
sa kakor pa na plodna tla. 

Na prejšnjem občnem zboru (8. februarja 1968) je bilo 
ugotovljeno, da ima ljubljanski aktiv 190 rednih in 
30 izrednih članov- študentov. Letošnje stanje ob 
ob~nem zboru pa je precej klavrno v primerjavi s prej~ 
njimi leti: v ljubljanski aktiv geografov je danes 
vključenih samo okrog 50 geografov (!)Prav gotovo je 
nenadno, šestkratno zvišanje članarine (od 3 na 20 



din) močno prispevalo na razredčitev članov v aktivu. 
in sploh v GOS. 

Druga osnovna značilnost članstva ljubljanskega akti
va je v tem, da je v vse oblike njegovega dela vklju
čeno premajhno število študentov. Kot izredni člani 
so prek ljubljanskega aktiva vključeni v GOS le štu
denti geografija na filozofski fakulteti, medtem ko 
se doslej nihče ni pobrigal za vključitev nemajhnoga 
števila študentov z ljubljanske pedagoške akademije. 

V tem zapisku je povzeta glavna problematika, ki tare 
ljubljanski aktiv GOS in kakršna je bila predočena na 
zadnjem občnem zboru. Prepričan sem, da nam aktiv ozi-

roma sploh GOS nista potrebna samo zaradi nekakšne . 
tradicije, temveč predvsem zaradi strokovnih nagibov. 
Ako bo to spoznanje prodrlo vsaj do vrat zavesti več

jega števila geografov, potem tudi ni bojazni ,da bo 
novi odbor, ki smo ga izbrali in potrdili na zadnjem 
občnem zboru, osamljen in takorekoč zaman načrtoval 
delovni program za prihodnje obdobje. Prepričan sem, 
da lahko s tvornim sodelovanjem v aktivu ter pri u
dejanjanju njegovih oziroma naših načrtov največ pri
spevamo k zlatemu jubileju našega društva, ki ga bo
mo praznovali 1972. leta. 

M. Natek 
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TOVARNA KOVINSKIH IZDELKOV IN OPREME 

ALPOS 
tovarna kovinskJh izdelkov in opreme, ŠENTJLR pri CaJU, železniška postaja: 
Šentjur, pošta Sentjur pri Celju, telefon: 74-030. 

Sodobna aluminijasta oprema za gostinstvo, trgovine, kl~be, šole, bolnice, 
letovišče in gospodinjstva. 

Aluminijasta okna, vrata, tankostenske šivne cevi, varilni praški 11 VI-GA11 za 
·aluminij, baker in lltine. 

LESNA INDUSTRIJA nBohor'' 
Šentjur pri Celju 

proizvaja: - žagani les listavcev in iglavcev 

- plemenite furnirja 

- drobno galanterijo 

Za cenjena naročila se priporoča delovni kolektiv podjetja! 

TOVARNA AERO CELJE 

ae'· r·'··o~ .··· .~ 
~·-'::· . .: . ·- .:; ~.;-

,_, ·:_:~:: '{ ~f. 

aero~ 



etol-Celj'e . 
tovarna arom in eteričnih olj 

ETOL Celje proizvaja arome za gospodinjstvo. Gospodinjel 
Zahtevajte receptne knjižice, ki Vam jih brezplačno nudi 
tovarna ETOL C: P.l i ~" 

Foto li k Celje 
izvrluje vsa v fotografsko stroko spadajoča dela, tiskarske usluge ter prodaja fotografski 
material in fotoaparate po konkurenčnih cenah. 

---------·- ---- --------- _______ ._ _____________________ -----

SPLOŠNA VODNA SKUPNOST SAVINJA- CELJE 
izvaja vsa hidrotehnična dela in projektira vse vrste 
projektov iz tega področja. 

»SLOVEN lJA SADJE« 
izvozno-uvozno podjetje, Ljubljana, Miklošičeva 10/IV. 

MLADINA, ŠPORTNIKI, BOLNIKI IN MLADINA! 

~HB
~ 

Kupujte in uživajte južno sadje za vzdrževanje vašip telesnih moči 
potrebnih pri vsakodnevnih in izrednih telesnih naporih! 

KREDITNA BANKA Celje osrednja enota -celje 

VARČEVANJE JE TEMELJ BLAGOSTANJA! 

KREDITNA BANKA CELJE 

Gostinsko podjetje "NA -NA" CELJE 

priporoča svoje obrate: kavarno-slaščičarne 11 Mignon 11
, Titov trg, restavracijo, bife, 

sla!čičarno 11 NA-NA11
, Stanetova ulica, gostilno 11 Pri turški mački 11 , Gledališka ulica, 

bife 11 Dalmacija 11
, Linhartova ulica in restavracijo 11 Koper 11

, Prešernova ulica. 

Odlične kuhinje-izbrana vi~a ter solidno postrežbo so odlike Go~tinskega podjetja 
11 NA-NA11

, Celje! 



GRAFIČNO PODJETJE 
C.E LJ SKI TISK CELJE 

Trg V. kongresa 5 

-TISKARNA 

- KLIŠARNA 

- KNJIGOVEZNICA 

- KARTONAŽA 

Večbarvni tiski prospektov in katalogov! 

Elektro Celje 
poslovna enota Celje 

tv\ariborska cesta 2 

d o b a v 1 j a - potrošnikom električno energijo po najugodnejših pogojih 

Trgovsko podjetje 

- projektira, gradi in opravlja montaže daljnovodov, krajevnih 
omrežij in transformatorskih postaj 

- izvršuje pa tudi vsa druga v elektrotehniško stroko spadajoča 
dela. 

····----------------------------------------·-------------------

MODA Celje 
Prešernova 7 

s poslovalnicami "VOLNA", 11 VESNA", "MANUFAKTURA", 

"DROGERIJA", BABY", 11 TORBICA" in 11 5TARI TRG 11 nudi razno 

tekstilno, drogerijsko in galanterijsko blago po konkurenčnih cenah! 

Se priporoča delovni kolektiv Trgovskega podjetja "MODA", Celje! 



TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO 

TEHND-IIERCATiJR 
CELJE 

se s svojimi engro enotami "ElektromateriaP', "Steklo-porcelan", "Barve-kemikalije" 
in "Gradbeni material" ter s številnimi poslovalnicami v Celju in izven Celja priporoča 
za vaš cenjeni nakup. Obiščite nas in vaše želje bomo izpolnili v vaše popolno zadovoljstvo. 

Gostinski šolski center qubljana-PolianŠka c. 2sa 

Gostinski šolski center v Ljubljani, Poljanska c. 28a nudi gostinske 
usluge in se priporoča za obisk v svojih obratih: 

HOTEL BELLEVUE, Ljubljana Pod gozdom 12 
RESTAVRACIJA URŠKA, Ljubljana, Privoz 11 
BIFE JADRAt'J, Ljubljana, Miklošičeva c. 19 
GOSTILNA PRI URBANU, Ljubljana, Celovška c. 94 

GRADBINO PODJETJE 

Ljubljanska c. 16 

INGRAD CELJE 

izvaja vse vrste gradenj strokovno, kvalitetno in hitro ter po kon
kurenčnih cenah. Dela vrši z uporabo sodobne mehanizacije in z 
lastnimi obrati ;zaključnih del. 

Podjetje gradi stanovanja. za trg v klasični in montažni izvedbi ter 
prodaja izdelke lastnih obratov proizvodnje gracl:>enega materiala. 

Vsem investitorjem in kupcem se priporoča kolektiv! 

ZLATARNA CELJE 

Zlato je najvarnejšo naložba skozi stoletja, v mirnem času in v mladosti je okras, v 
hudih čas ili in starosti pa je vir neminljivosti. in gotovosti. 

Zlatarne Celje - izdelava zlatega in srebrnega nakita ter srebrnega jedilnega pribora. 
Se priporoča s svojimi lastnimi prodajalnami: Celje, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Novi 
Sad~ Subotica, Beograd, Sarajevo in Split. 

Vaše pripombe glede kvalitete, oblikovanja in izbire naših izdelkov nam bodo dobro
došle ter jamstvo, da boste izbrali po vašem okusu in želj i. 



ELEKTRARNA ŠOŠTANJ 

ELEKTRARNA ŠOŠTANJ, ŠOŠTANJ 

·----------·----· ---·---------------------------------

Lesno industrijski kobminat SAVINJA 
Vam nudi po zelo ugodnih cenah vse vrste mehkega in trdega lesa 

. vse vrste embalaže, lesne volne, 
plemenite furnirje, 
parket in embalažni papir. 

Za cenjena naročila se priporoča delovni kolektiv. 

LIK Lesno industrijski kombinat Šoštanj 

Celje 

SE PRIPOROČA VSEM KUPCEM S SVOJIMI PROIZVODI STAVBNEGA 
MIZARSTVA, LESNE VOLNE IN LESNE EMBALAŽE. 

1 NDUSTRIJA PLASTIKE P OLY PE X 
šoštanj 
Cesta talcev 3 

Sanitarna plastika - eleganca - tehnika - funkcionalnost - napredek: 
umivalniki, kopal ne kadi, kadi za prhe, kuhinjska pomival na korita. 

Do 90% manj izgubljene toplote zaradi snovi. Tridesetkrat bolj odporen proti udarcem, 
tudi za velike mehanske obremenitve. Dosti bolj varno pred drsenjem. 

NajboJ j sodobno, že tisočkrat preizkušene izdelke iz POLYPEXA nudimo v beli barvi 
Jer v sledečih nežnih pastelnih barvah: modra, roza, zelena, rumena, nežno siva in 
nežno vi jol i čas ta. 
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TA P ET N J S TV O Ce 1 je , Mariborska c. 

PRIPOROČAMO SE ZA TAPETNIŠKA IN POLAGALSKA DELAl 

TOVARNA NOGAVIC »POLZELA« 

ZA VSAKO PRILOŽNOST KVALITETNE NOGAVICE 11 POLZELA11 

Z ZAŠČITNIM ZNAKOM LASTOVICE. 

TOVARNA 
ME.RIL 

SLOVENJ GRADEC • FRANCETOVA 18 

JUGOSLAVIJA 

Ustanovljena leta 1904 - železniška postaja: Dravograd 
telefoni 062-84-230, 062-84-231~ 062-84-271, 062-84-246· 

Lesna, plastična in kovinska merila ter elektro izdelki. Šolske in pisarniške potrebščine -
Lesna galanterija. IZVAŽAMO 53,65% VREDNOSTI SVOJE PROIZVODNJE NA ZAPAD. 

CELJSI<E LEI<ARNE CEUE 

Lekarne: Center Celje z lekarniško postajo Gaberje -
Nova lekarna CELJE z lekarniškimi postajami Šmarje Jn Podčetrtek -
Žalec z lekarniško postajo Vransko -
Rogaška Slatina z lekarniško postajo Rogatec -
Slovenske Konjice - Šentjur - Laško - Radeče. 

-----------------------

VSAK DAN NEKAJ NOVEGA 

2JI SPECIALIZIRANIH ODDELKOV 
PRIČAKUJE VAS OBISK 

Stanetova 1 
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