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Ma r i j a n  D o b o v š e k :

O gibanju prebivalstva Kranjske in posebej 
radovljiške dekanije od Valvasorja do danes.

(Poskusna študija.)
Uporabljeni viri in literatura:

Arhiv ljubljanske škofije;
1.) Pfarr-Eintheilungsoperatio. . .  1782/3 samt 2 Beylagen: Tabelarischer 

Ausweis deren in oberkrainerischen Kreis zu errichtenden Yicariaten 
u. Lokal Kaplanayen, dann neue Eintheilung deren bereits beste
henden Pfanm nach den erhaltenen Instructio Regeln.

2.) Rojstne in mrliške matrike lj. škofije od 1835. 1. dalje.
3.) Šemaitizmi lj. škofije (začno z 1. 1793.).

Arhiv stol. kapitlja v Ljubljani:
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1.) Poročila župnikov o verskem stanju po župnijah 1. 1707, 1718, 1720 
(Fascikel 163).

2.) Popis prebivalstva 1. 1754. po župnijah (Fasc. 116, 117).
Muzejski arhiv v Ljubljani:

1.) Hauptsumerium des Pop.-standes de Ao 1778., deren im Erbhztum 
Krn befindlichen drei Kreysen, gezogen aus 198 Pfarr u. Vicariaten.

2.) Ganz kurzgefasste Beschreibung von den Herzogtum Krain 1780 
(rokopis neznanega autorja).

3.) Prepis listine iz Graza 15. VIII. 1847: Pregled štetja iz 1. 1846 (obsega 
Koroško, Kranjsko, Goriško in Istro).

Župnijski arhiv Ljubljana —  Sv.Peter: Rojstne in mrliške knjige od 1. 1684 
dalje.

•

Hauptausweis über die Eintheilung des Laibacher Gouvernements- 
gebithes in Provinzen, Kreise, Sectionen, Bezirksobrigkeiten, Hauptgemeinden, 
Untergemeinden u. Ortschaften nebst deren Häuser u. Seelenzahl im J. 1817. 
Laibach 1817.

Deželni vladni list za vojvodino Kranjsko III. del. VI. leto. 1854. 
Obširen imenik krajev na Kranjskem (Ortsrepertorium...)  Stat. centr. 

kom., Wien 1884.
Leksikon občin za Kranjsko, izdelan po rezultatih popisa 31. XII. 1900. 

Wien 1906.
Spezialortsrepertorium für Krain (Auf Grund der Ergebnisse der Volks

zählung 1910). Wien 1919.
Prethodni rezultati popisa stanovništva 31. jan. 1921. Sarajevo 1924. 
Prethodni rezultati popisa stanovništva 31. marca 1931. Beograd 1931. 
Statistisches Handbuch der ö . U. Monarchie. Wien 1888.
Statistisches Handbuch. 1911 (28. Jhrg.), 1914 (32. Jhrg.).
Historischer Atlas der österreichischen Alpenländer. Wien 1929.
J. V. Goehlert: Die Ergebnisse der in Österreich im vorigen Jahrhundert 

ausgeführten Volkszählungen im Vergleiche mit jenen der neueren Zeit. —  
Sitzungsberichte W. Ak. ph. h. Kl. Bd. XVI. 1854. — citirano: Goehlert I.

J. V. Goehlert: Die Bevölkerungsverhältnisse Österreichs im vorigen 
Jahrhundert im Vergleich mit jenen der neueren Zeit. Sitzb. W. Ak. ph. 
li. Kl. Bd. XV. 1855. —  citirano: Goehlert II.

A. Gürtler: Die Volkszählungen Maria Theresias u. Josef II. — Inns
bruck 1909.

H. G. Hoff: Historisch-statistisch-topographisches Gemälde vom Her
zogtum Krain u. demselben einverleibten Istrien. 3. Bde. — Laibach 1808.

Fr. W . Lippich: Topographie der k. k. Provinzialstadt Laibach im Bezug 
auf Natur u. Heilkunde, Medizinalordnung u. Biostatik etc. 4 Bde. — Lai
bach 1834.

J. Polec: Kraljestvo Ilirija I. — Ljubljana 1925.
F. Uratnik: Prebivalstvo in gospodarstvo Slovenije. — Ljubljana 1930. 
Fr. Koblar; Drobtinice iz furlanskih arhivov. — Izvest j a Muz. dr. I— IV. 

Lj. 1891—95.
Fr. Koblar: Zgodovina železarstva na Kranjskem. — Letopis M. Sl. 1892. 
Fr. Koblar: O človeški kugi na Kranjskem. — Izvest ja Muz. dr. I. 

Lj. 1891.
Fr. Koblar: Zgodovina sorške fare. — Zg. fara lj. škofije I. zv. 1884.
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Vrhovnik -  Koblar: Zgodovina nakelske fare. — Zg. fara lj. škofije 
III. zv. 1884.

Volčič: Zgodovina Šmarjetne fare. —  Zg. fara lj. škofije VIII. zv. 1885.
I. Lavrenčič: Zgodovina cerkljanske fare. —  Zg. fara lj. škofije 

IX. zv. 1890
A. Verbaje: Zgodovina Kammogoriške fare. — Zgodovinski Zbornik, 

Lj. 1898.
Vrhovec: Zgodovina šentpeterske fare v Ljubljani. — Zbornik M. Sl. 

V. zv., Lj. 1903.
J. Lavtižar: Zgodovina župnij in zvonovi v dekaniji Radovljica, Lj. 1897.

SV tudije o gibanju prebivalstva v pretekli dobi se omejujejo 
skoro izključno na mesta. Mesta so bila tista središča, v 

katerih je prihajalo do izraza gospodarsko in kulturno stanje 
dežele in njenega prebivalstva. Čeprav je ohranjenih iz pretekle 
dobe za mesta razmeroma še največ podatkov o številu prebi
valstva, je vendar nemogoče po njih soditi, kakšno je bilo giba
nje prebivalstva cele dežele, ker mesta so mnogo bolj podvržena 
spremembam v stanju prebivalstva kot dežela.

Prvotni namen te študije je bil, ugotoviti na podlagi virov, 
ki so na razpolago, v koliko so zanesljivi podatki o rojstvih in 
smrti, ki jih navaja Valvasor v svojem delu „Ehre des Herzog
tums Krain“ (VIII., 714—836) in po možnosti iz teh podatkov 
ugotoviti število prebivalstva Kranjske koncem 17. stoletja. Ker 
so se izkazali nekateri podatki pri Valvasorju za nezanesljive 
in poleg tega pri mnogih farah sploh niso navedeni podatki o 
rojstvih in smrti, sem se lotil dela, da na podlagi drugih virov 
ugotovim stanje prebivalstva po farah za posamezne dobe. Radi 
obširnosti materijala sem se omejil na splošne podatke za ozem
lje predvojne Kranjske in na podrobno tabelo o gibanju prebi
valstva za ozemlje radovljiške dekanije brez župnij Ovsiše in 
Ljubno, ki ista bili priključeni radovljiški dekaniji šele 1. 1851. 
(gl. Šematizem ljubljanske škofije 1851, 1852).

Ogromno statistično gradivo nudijo farni zapiski o rojstvih, 
porokah in smrti faranov. Pred tridentinskim koncilom so bili 
taki zapiski zelo redki. Po tem koncilu, ki je uvedel njih obvez
nost, so se hitro razširili zlasti v alpskih deželah. Ti zapiski, ime
novani „matrike“, so bili v začetku zelo nepopolni. Od srede 
17. stol. pa so po večini zanesljivi in so često edini vir za stanje 
prebivalstva tiste dobe.1 Matrike imajo še danes značaj javno

1 Cesar Jožef II. je z odredbo 20. febr. 1784. določil obliko teh registrov 
(Hbch. d. Staatswissenschafit V., str. 858. —  Jena 1891). Pred 1. 1784. se 
nahajajo v rojstnih matrikah sledeči podatki: Datum rojstva in krsta, ime 
krščenca in njegovih staršev, ime botrov in kraj rojstva. Mrliške matrike:



O GIBANJU PREBIVALSTVA KRANJSKE. 1 0 7

pravne listine. Statistično gradivo teh matrik, ki so ohranjene 
po župnijskih arhivih po večini od konca 17. stol. dalje, je še 
skoro nedotaknjeno; izčrpno so ga obdelali dosedaj le nekateri 
pisci zgodovine posameznih fara.2

Mnogo statističnega gradiva leži tudi v škofijskih in kapi
teljskih arhivih. Poročila župnikov o verskem stanju faranov 
omenjajo število onih, ki so o Veliki noči prejeli zakramente, in 
otrok, ki so se udeleževali pouka v krščanskem nauku, često tudi 
število nedoraslih otrok. V arhivu ljubljanskega stolnega ka
pitlja so ohranjena taka poročila iz 1. 1707., 1718., 1720. (fasc. 
163). Ljubljanska škofija je  do jožefinske reforme obsegala le 
majhen del Kranjske. Vse ozemlje Kranjske je obsegala šele 
od 1830. 1. dalje (Letopis lj. škofije 1924, str. 12 sl.). Prepisi iz 
matrik posameznih fara so zbrani v škofijskem arhivu od 1. 1835. 
dalje, in sicer za vso Kranjsko. — Iz arhiva oglejskih patriarhov 
je objavil Koblar del listin, ki se tičejo ozemlja Kranjske (Iz
vestja Muzej, društva I.—IV., „Drobtinice iz furlanskih arhi
vov“). Nekatere od teh vsebujejo tudi statistične podatke.3 — 
Za del Notranjske pride do 1. 1830. v poštev škofijski arhiv v 
Trstu (fare Hrenovice, Slavina, Senožeče, Košana, Trnovo).

V nekdanjih avstrijskih deželah datirajo prvi poskusi ljud
skega štetja iz dobe protireformacije. L. 1651. so se izvedla delna 
štetja po duhovščini z namenom, dognati število katolikov in 
protestantov.4 Za Leopolda I. so se izvedla ljudska štetja pred
vsem iz fiskalnih razlogov. Za Karla VI. so poskušali ob priliki 
reforme cehov s posebnim štetjem ugotoviti število rokodelcev.5 
Vsi ti poskusi so bili lokalnega značaja. Šele za Marije Terezije 
je bilo 1. 1753. v zvezi z davčno reformo odrejeno ljudsko štetje
Ime umrlega, starost in ali je bil previđeni. — Po 1. 1784. so začeli uporabljati 
tiskane formularje, ki vsebujejo za rojstne matrike: Datum, kraj in hišna 
številka, ime krščenca, vera, spol, zakonski-nezakomki, ime očeta  in matere, 
ime in stan botrov. Od 1. 1793. dalje je  vpeljana še posebna rubrika za ime 
krstitelja. — Mrliške matrike pa imajo po 1. 1784. sledeče rubrike: Datum, 
kraj in hišna št., ime umrlega, vera, spol, starost, bolezen in način smrti (po 
matrikah v župnijskem arhivu Ljubljana — Sv. Peter).

2 Koblar je obdelal fari Sora, Naklo; Vrhovnik fari Duplje, Goriče; 
Bohinjec faro Horjul, Verbajs faro Kamno gorico in Lavrenčič faro Cerklje.

3 Kamniška fara šteje 1. 1704. 4000 duš (Izvest j а II, 54), fara Šenčur 
pri Kranju 2450 duš (Izvestja III, 197), fara Tržič okrog 3000 duš (Izvestja IV. 
15). Novomeški prošt Ivan Andrej pl. Stemberg trdi v svojem pismu na 
oglej, patriarha 20. II. 1660. 1., da je  v območju novomeškega kapitlja nad 
20.000 duš (Iz vest je II., 80). Župnik Andrej Telban v Starem trgu pri Ložu 
poroča 1. 1745., da ima fara 1815 duš (Izvestja III., 191).

* Goehlert I., str. 53.
5 Uhlirz I., 297.
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v večjem obsegu za avstrijske in češke dedne dežele Habsbur
žanov. Štetje se je izvedlo po župnijah. Dvorni dekret: 16. febru
arja 1754. 1. določa, naj izvršijo popis cerkvene in posvetne 
oblasti; dobljeni rezultati naj se primerjajo med seboj in na 
podlagi obojih naj se sestavi zanesljiva glavna tabela." To prvo 
uradno štetje je zelo zanesljivo, ker pri njem še ne prevladuje 
vojaški značaj kot pri poznejših štetjih.7 Jožef II. je že kot re
gent skušal izoblikovati sistem ljudskega štetja tako, da bi slu
žilo predvsem v vojaške svrhe. Posledica je bila, da so se moški 
začeli odtegovati popisu. Zato zaostaja štetje iz 1. 1761. številčno 
mnogo za štetjem iz 1. 1754.8 in tudi poznejša štetja niso popol
noma zanesljiva, kljub temu, da so skušali z raznimi ukrepi 
izboljšati upravni aparat. Goehlert ceni, da se je od tedaj tja 
do srede 19. stoletja odtegovalo popisu toliko moških, da moramo 
smatrati dobljene podatke za 5—6% prenizke.9 Velika hiba teh 
popisov prebivalstva je tudi bila, da se niso vršili na določen 
datum in v enakomernem razdobju. Šele od 1. 1880. dalje se 
vršijo redna štetja vsako deseto leto.

Meje Kranjske so po 1. 1814. ostale razen malih korektur 
stalne do konca svetovne vojne.10 Radi lažjega primerjanja je v 
tabeli I. reducirano na to ozemlje tudi število prebivalstva v 
1. 1800., 1780. in 1754. Številka za 1. 1780. je zanesljiva, ker je 
bilo mogoče na podlagi podatkov rokopisa „Ganz kurzgefasste 
Beschreibung von den Hztm Krain 1780“ in s pomočjo Pirch- 
eggerjevega zemljevida11 ugotoviti število prebivalstva v Kranj
ski, Istri in ostalih krajih, ki so tedaj pripadali Kranjski. 
Manj zanesljivi sta števili za 1. 1800. in 1754. (izračunani na pod
lagi primerjanja s številom prebivalstva 1. 1780.).

Tabela I. kaže izrazito valovanje, kar se tiče naraščanja 
prebivalstva. Zastojem, ki nastopajo vsled poslabšanja življenj
skih razmer in povečanja umrljivosti (čas vojne, lakote, epi
demij), sledi pospešeno naraščanje prebivalstva. Da so vojna

6 Gürtler, str. 8.
7 V arhivu stol. kapitlja v Ljubljani se nahajajo originalni podatki 

štetja iz 1. 1754. za večino župnij tedanje ljubljanske škofije (fasc. 116, 117). 
Izven radovljiške dekanije za sledeče fare: Šmartno pod Šmarno goro 710 duš; 
Ljubljana — sv. Nikolaj 4128 duš; Vrhnika 7545 duš (od tega vikarijati —  po
znejše fare; Godovič 425 duš, Logatec 1443 duš, Hotedrščica 583 duš, Rovite 
1234 duš); Križe 1353 duš; Kranj 1461 duš; Sora 2094 duš.

8 Kranjska z Gorico in Gradiško je  imela po štetju iz 1. 1754. 446.901 
preb., iz 1. 1762. pa samo 300.420 preb. (gl. Gürtler Tab. I).

9 Goehlert I., str. 57.
10 Polec: Ilirija, str. 51.
11 Hist. Atlas der österr. Alpenländer Bl. 37.
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Tabela I.

Število prebivalstva Kranjske v raznih dobah.

Kranjska _ Povprečni letni
Leto štetja + ZGoŜ ka a Kranjska prirastek na

z Gradiško 10 000 prebivalcev

1754. 446 901» 357.000 1 320.000“  -ß
1780. 412.298 Ь 358.415 ™ 22 W
1800. 429.866 ° 373.000m „ J
1816. 374.420 d 82
1846. 466 289 e qo l .o  . ..
1854. 478.299f *  J 43 (49 z lzselienci)
1880. 481.243 e „g -
1900. 508.150b
1910. 525.607i _2 123 (E8 z izseljenci)
1921. 524.300i g0
1931. 540.000 k

leta koncem 18. in začetkom 19. stoletja zelo vplivala na stanje 
prebivalstva, se jasno vidi iz sledečih podatkov: Od vseh moških 
odpade na Kranjskem in Koroškem na preko 15 let stare 

1. 1754. 63-9%,
1. 1816. 61-7%,
1. 1846. 65-9%.
Lippich omenja v svojem delu „Topographie Laibachs“ 

(IV., str. 358, 374), da se je število rojstev izredno dvignilo v 
letih po končanih vojnah in po drugih letih, ko je bila velika 
umrljivost radi kužnih bolezni. Kot primer navaja 1. 1792., 1794., 
1802., 1807., 1811.

a Gürtler, tab. II.;
b Ganz kurzgefasste Breschreibung . . .  1780; 
c Goehlert I., str. 71; 
d Hauptausweis . . .  1817.; 

e Prepis listine iz Graza —  15. VIII. 1847. — sumarij prebivalstva za 
leto 1846.;

f Deželni vi. list za vojv. Kranjsko III. del, VI. leto 1854; 
e Obširen imenik krajev na Kranjskem, Wien 1884.; 
h Leksikon občin za Kranjsko, Wien 1906.; 
i Spezialortsrepertorium von Krain, Wien 1919. —
i Prethodni rezultati popisa stanovništva 31. I. 1921., Sarajevo 1924.; za 

kraje pod Italijo Letopis lj. škofije 1924.;
к Prethodni rezultati popisa stanovništva 31. III. 1931.; za kraje pod 

Italijo Letopis lj. škofije 1930.;
1 Približno število, izračunano na podlagi primerjanja s štetjem 1780.1.

(Gürtler, tab. I.);
m Preračunano na ozemlje predvojne Kranjske.
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Iz vsega tega sledi, da se prebivalstvo kljub periodično po
večanemu številu rojstev ali smrti množi enakomerno, če vza
memo za podlago daljše dobe. Tako znaša povprečni letni pri
rastek v letih:

1754.—1816. 27 jna 10.000 prebivalcev,
1817.—1880. 43 Ina 10.000 prebivalcev.
1881.—1931. 23 ina 10.000 prebivalcev.
Še bolj jasno še pokaže tendenca k enakomernemu nara

ščanju prebivalstva, ; če vpošteviamo k prilastku tudi one, ki so 
se izselili iz Kranjske. Y letih 1870.—1880. se je izselilo iz Kranj
ske 15.588 oseb, v letih 1880.—1910. pa 85.462 oseb.12 Po svetovni 
vojni odpade na emigracijo iz ozemlja predvojne Kranjske okoli 
7000 oseb v letih 1920.—1928.13 in sicer samo na prekomorsko 
emigracijo. Povprečni prirastek znaša potem v letih:

1754.—1816. 27 na 10.000 prebivalcev,
1817.—1880. 49 na 10.000 prebivalcev,
1881.—1931. 58 na 10.000 prebivalcev.
Prirastek prebivalstva je torej stalno naraščal. Vzroki niso

bili v povečanju števila rojstev, temveč v zmanjšanju umrlji
vosti, kar pokaže sledeča tabela II.:

Tabela II.

„  , , Na 10000 preb. povpr. v 1 letu
V letih ------------------------------------------------

______________________ rojenih umrlih razlika

1 7 8 2 -  1792 357 323 39
1828 -  1830 320 260 60
1839 -  1847 331 264 77
1 8 7 7 -  1886 878 279 99
1908 — 1912 335 228 107

Dočim se je število rojstev obdržalo do svetovne vojne na 
določeni višini, se je število umrljivosti zmanjšalo skoro za % 
(za 30%).

Vsi podatki od 1. 1707. vključno do 1. 1782. so izračunani 
na podlagi popisov po župnijah. Štetja od 1. 1816. naprej so se 
izvršila po občinah. V tabeli III. so števila od 1. 1782. naprej pre
računana na teritorij župnij iz 1. 1782.14

12 Uratnik: Prebivalstvo in gospodarstvo Slovenije, str. 85, 86.
13 Na podlagi Jezerškove študije: Naša povojna prekomorska emigra

cija (G. V. 1929/30, str. 176 sl.).
14 Tedaj so bile izvršene korekture v sledečih farah: Vasi Zg. in Sp. Ra- 

dovina (66 preb.) ter Sp. Gorje (321 preb.), doslej v fari Bled, prideljeni fari 
Gorje. Vas Vrbnje (100 preb.), doslej v fari Mošnje, prideljena fari Radov
ljica. Vasi Zaloše (69 preb.), Otoče (66 preb.), M. Dobrepolje (31. preb.), do
slej v fari Podbrezje, prideljene fari Mošnje. — Za 1. 1720. in 1754. te spre
membe niso vpoštevane v tabeli III.



Tabela III.
Gibanje prebivalstva radovljiške dekanije v njenem obsegu iz 

1. 1782. (brez fara Ovsiše in Ljubno).

O GIBANJU PREBIVALSTVA KRANJSKE.

l e t a
F зге -________________________________________________________ — —_____

1707 bll72Qb|l754 c 1780 a| 1782d|l816a] 1854a)l880a 1900 a 1910a 1921« 19314

Bela peč 400 450 f 551 525 477 575 682 714 947 961
Kranjska gora 1416 e 1674 2124 1973 2183 2794 2369 2296 2191 2201
Dovje 850 926 1142 1246 1010 1247 1110 1345 1528 1316
Jesenice . . 1600e 2068 2381 2380 2099 2311 2454 5266 8125 8131
Bohinj . 3541 3613 3746 3653 3813 4356 4477 4127 4708 5023
Bled . . 2700 2750 2800 f 2775 2653 2457 2762 3002 3329 4057
Zasip . . 210e 300 f 349 341 269 294 288 30» I

Podhom lPOe 200 f 220 214 222 205 199 231/  589[ 6636 36400
Gorje . . 947 e 1026 1305 1421 1445 1597 1573 1794 1900|
Kropa . 1000 1030 1100 f 1194 1233 1154 1244 1110 783 704 631
Kamna gorica 605 661 632 719 968 816 626 758 454
Radovljica 4100 4570 4726 1 4731 4 б Ц  5446 5839 5821Ï
Mošnje . 1400 6416 1786 1744/68 9 1805 1873 1969/7453

Skupaj 18644|'20588 22864 22788 22206 25232 2533l|27521 33297 32808 36400

V posameznih razdobjih je bil prirastek prebivalstva v ra
dovljiški dekaniji sledeči:

Sledeča tabela primerja prirastek ra
dovljiške dekanije s prirastkom cele 

Kranjske :

Tabela IV

V letih Na 10.000 preb.
prirastka

1720-54 30 i
1754 -  80 42 1 u  \ 20
1780-1816 -5  /  J
1816-54  37 1 22
1854-80 2 /
1880— 1900 43
1900-10  210 85
1910-21 -10 I
1921-31 108 .

Tabela V.

. ,, Na 10 000 prebiv. prirastka
V letih ----------------------------------------------------

_____________  Kranjska_______ Rad, dek.

1754-1816 27 14
1816-1880 43 (49)15 22
1880-1931 23 (59)15 85

a Podatki iz istih virov kot za tabelo I.
b Podatki za 1. 1707. in 1720. so izračunani na podlagi poročil, poslanih 

iz posameznih župnij ob priliki velikonočne sinode v dekaniji (arhiv stol. 
kap. fasc. 163/4). Poročila vsebujejo podatke o rojstvih, porokah in smrti; 
nadalje število spovedanih in obhajanih faranov in otrok, ki še niso prejeli 
zakramentov.

c Podatki iz 1 .1754. so izračunani na podlagi popisa prebivalstva v farah 
po posameznih vaseh in družinah (originali v arhivu stol. kap. fasc. 116, 117).

d Na podlagi listine 12. XII. 1782. 1. (škof. arhiv v Ljubljani: „Pfarr 
Eintheilungs-operatio 1782/83...“), ki obsega popis števila hiš in prebival
stva v posameznih naselbinah lj. škofije.

e Podatki datirajo iz 1.1718.
f Za te fare manjakoj popisi. Približno stanje je  izračunano na podlagi 

primerjanja z ostalimi farami v 1. 1754. in s stanjem 1. 1780.
16 Izseljenci všteti.
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Gibanje prebivalstva v radovljiški dekaniji je zelo raz
lično od gibanja prebivalstva cele Kranjske. Nizek prirastek v 
razdobju od 1. 1754.—1816. in tudi še od 1. 1816.—1880. je pred
vsem posledica propada železarske obrti.16 V župnijah Bela peč, 
Dovje, Jesenice in Kropa je prebivalstvo občutno padlo od štetja 
1. 1782. do štetja 1. 1816. (gl. tab. III.). In ravno v teh krajih je 
bilo železarstvo zelo razvito.17

Po 1. 1880. začne rasti prebivalstvo jeseniške župnije z ve
liko naglico, kar pokaže sledeča tabela:

„  , Prirastek v
V letih -------------------------------------

številu prebival. ° /0

1754 -1 8 8 0  386 18*7

1880 — 1900 2812 llé ‘6
1900 — 1910 2859 543

J880 — 1910 5671 231-—

Prirastek prebivalstva jeseniške župnije, ki je v zvezi z 
ustanovitvijo tovarn težke železne industrije na Jesenicah in 
Javorniku, gre na račun ostalih župnij. V letih 1880.—1900. pre
seže prirastek jeseniške župnije celo prirastek dekanije za 622 
duš. Zlasti Kropa, Kamna gorica, Bohinj in deloma tudi Kranjska 
gora so dali svoje delovne moči Jesenicam. To je bil zadnji uda
rec domači železni obrti. Po letu 1900. se opazi poleg nadaljnjega 
napredovanja Jesenic porast Bohinja in Bleda (vpliv nove že
lezniške proge) ter Dovjega (tovarna za cement v Mojstrani). 
Svetovna vojna je ustavila razvoj. V letih 1921.—1930. sledi po
noven porast jeseniške župnije, ki doseže 1. 1929. 9473 duš.18

Leto 1880. loči dve dobi v gibanju prebivalstva radovljiške 
dekanije. У prvi dobi, ki sega od tega leta nazaj do prvih po
datkov začetkom 18. stoletja, moremo opaziti sorazmeren porast 
prebivalstva vseh župnij. Le kraji, kjer se je gojila železarska 
obrt, kažejo enkrat večjo tendenco k naraščanju, drugič zopet 
k padanju. — Po 1. 1880. je ta sorazmernost uničena. Na eni 
strani karakterizira to dobo nagel porast prebivalstva v župni

16 Koblar: Zgod. želez, obrti na Kranjskem (L. M. Sl. 1892, 1% sl.).
17 Koncem 18. in zač. 19. st. je proizvajala Bela peč letno 2000 centov 

jeklenih izdelkov in 400 cemtov žebljev; Sava in Javornik skupaj 25.000 cen
tov surovega železa; Kropa 6000 in Mojstrana 5200 centov jekla; Kamna go
rica 4000 centov sur. železa; Boh. Bistrica 8000 centov sur. železa, 500 centov 
žebljev, 460 centov žice; vsega skupaj 51.560 centov (po Hoff: Gemälde 
Krains I., 164, 171, 189).

18 Letopis lj. škofije za 1. 1930.
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jah Jesenice, Bled in Bohinj, na drugi strani pa občuten padec 
prebivalstva v Kropi in Kamni gorici. У sredini pa je pretežna 
večina župnij, ki so ohranile značaj kmetskega prebivalstva s 
tendenco po enakomernem, majhnem naraščanju.

Vendar zavzema nasičenost prebivalstva vedno več krajev. 
Poslabšanje eksistenčnih pogojev zavira porast prebivalstva. 
Število rojstev pada po vseh župnijah:

Tabela VII.

Povprečno V radovlj. dekaniji | na 10.000 preb.

______ v fetih________rojenih umrlih Ц rojenih umrlih prirastek

172015 724 556 390 299 91
1838 -  4020 696 654 290 271 19
1927- 3 0  го 844 465 | 248 137 111

Visok prirastek v letih 1927.—1930. je le posledica izred
nega zmanjšanja umrljivosti.

*

Valvasor opisuje v svoji VIII. knjigi, str. 714—876 (5. od
delek) 172 fara in vikarjatov na ozemlju tedanje Kranjske. Za 
36 fara na ozemlju predvojne Kranjske so navedeni podatki o 
rojstvu in smrti. Večina podatkov o rojstvu je točnih. V deka
niji Radovljica je netočen le podatek za Jesenice. — Valvasor 
navaja za to župnijo 100 rojstev na leto, dočim izkazujejo ma
trike v jeseniškem župnem arhivu za 1. 1670. in 1671. 30, od
nosno 31 rojstev, v 1. 1700.—1704. poprečno 41 rojstev na leto 
(sešteto po rojstni matriki v tamošnjem župnem arhivu). Naj
višje je število za 1. 1704. in znaša 57 rojstev. Če prištejemo še 
rojstva v Koroški Beli, za katero so jeseniški župniki od 1. 1672. 
do 1788. vodili posebno knjigo21, še vedno ne dobimo tako visoke 
številke, kot jo navaja Valvasor. Povprečno število rojstev v 
Valvasorjevi dobi je znašalo v tedanji jeseniški župniji okoli 70 
na leto. Možno je, da je poslal tedanji jeseniški župnik Sebastjan 
Šušteršič22, podatke za leto, ko je bilo izredno visoko število 
rojstev, še bolj verjetno pa je, da je zaokrožil število na 100. 
Podobno velja za župnijo Št. Vid nad Ljubljano. Valvasor ome
nja za to župnijo 200 rojstev na leto. Po rojstni matriki pa znaša 
1. 1670. in 1. 1710. število rojstev 107 (izpisano iz matrik župnij

19 Izračunano na podlagi podatkov v arhivu stol. kapitlja fasc. 163/4.
20 Izračunamo na podlagi prepisov iz krstnih im mrliških matrik posa

meznih župnij v škof. arhivu.
21 Lavtižar: Zgod. radovlj. dekanije, str. 34.

22 Valvasor VIII., str. 71.
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skega arhiva Št. Vid n. Lj.). — Nadalje navaja Valvasor za 
faro Šmarjeta pri N. m. 100 rojstev in 20 slučajev smrti. Število 
rojstev je previsoko. Sicer so matrike do 1. 1725. izgubljene, a 
]. 1726. znaša število rojstev samo 45 in najvišje število 1. 1782. 
(86 rojstev) še vedno ne dosega števila 100.23 Nezanesljiv je tudi 
podatek za Polhov gradeč. Valvasor navaja okoli 200 rojstev in 
isto število tudi za Vrhniko. Dočim pa je fara Vrhnika imela 
1. 1754. 7545 prebivalcev24, je imela fara Polhov gradeč v obsegu 
Valvasorjeve dobe še 1. 1840. samo 5761 duš.26 Razvidno je torej, 
da so nezanesljivi predvsem podatki, za katere navaja Valvasor 
zaokrožene številke 100, 200, 500.

Valvasor ima poleg Jesenic podatke še za 5 župnij radov
ljiške dekanije. Te podatke moremo smatrati za zanesljive, če 
jih primerjamo s podatki za 1. 1720.26 v sledeči tabeli:

Tabela VIII.

Ker znaša število rojstev v celi dekaniji Radovljica 1. 1720. 
724 (gl. tab. VII.), moremo na podlagi tega števila dopolniti po
datke za ostale župnije v Valvasorjevi dobi in tako dobimo za 
celo dekanijo število 685 rojstev. Ako predpostavljamo, da se 
je v dobi, iz katere datirajo Valvasorjevi podatki, rodilo na 
10.000 prebivalcev približno enako število otrok kot v 1. 1720., 
ko je znašalo število rojstev 39% prebivalstva, potem moremo 
izračunati vsaj okroglo število prebivalcev radovljiške deka
nije v dobi okoli 1. 1680., in sicer dobimo število 17.500. Soraz
merno bi tedaj imelo ozemlje predvojne Kranjske 275.000 pre
bivalcev. Vendar je število 3-9% rojstev za celo Kranjsko pre

23 Volčič: Zgodovina Šmarjetne fare, str. 28.
24 Arhiv stol. kap. fasc. 116/11.
25 Po Šematizmu lj. škofije iz 1. 1840.
26 Arhiv stol. kap. fasc. 163/4.

Rojenih Umrlih
F a r e -----------------------------------------------------------------

__________________Valvasor 1.1720. Valvasor 1.1720.

Radovljica . . 180 188 120 141
Bled................ 90 80 60 67
Kranjska gora 70 72 20 46
Kropa............. 40 73 20 77
Z a s ip .............  9 13 j  6 13

Skupaj . . 389 426 | 226 344



visoko. Sledeča tabela kaže nekatere podatke za fare Sora, Naklo 
in Cerklje:
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Fare Število prebiv. Rojenih povprečno

1.1685. v 1.1680-90 na 10.000 prebiv.

Sora21............. 1860 65 350 -j
Naklo28 . . .  . 1400 51 364 } 352
Cerklje29. . .  ok. 3800 130 342 )

Ker leže te tri fare ločeno druga od druge, moremo dobljeni 
rezultat posplošiti za celo Kranjsko. Število rojstev je znašalo v 
teh treh farah na leto povprečno le 3‘52% prebivalstva v deset
letju 1680—1690. Prirastek prebivalstva je bil torej v dobi proti 
koncu 17. st. manjši kot po 1. 1720., če vzamemo v poštev celo 
Kranjsko. Kranjska je na podlagi teh zaključkov imela okoli 
1. 1680. več kot 275.000 prebivalcev.

Točneje ugotoviti število prebivalstva Kranjske v Valvasor
jevi dobi bi bilo mogoče, če bi bili zbrani podatki o številu roj
stev tedanje dobe iz vseh fara. Podatki o rojstvih in umrljivosti 
pri Valvasorju so pomanjkljivi ter deloma tudi nezanesljivi in je 
nemogoče na njih podlagi ugotoviti stanje prebivalstva za celo 
Kranjsko v tedanji dobi. Potrebno je, da se zbere in uredi stati
stični materjal, ki ga nudijo matrike po posameznih farah.

Zusammenfassung.

Über die Bewegung der Bevölkerungszahl Krains u. insbesondere des 
Dekanats Radovljica von Valvasor bis zur Jetztzeit. —  Es wird in der vor
liegenden Abhandlung dear Versuch gemacht, an Hand der Geburtenzahlen in 
Valvasors „Ehre des Herzogtums Krain“ (VIII. 714—836) die Zahl der Be
völkerung Krains um das Jahr 1689 zu rekonstruieren und mit Hilfe anderer 
statistischer Hilfsquellen (der Taufmatrikeln der einzelnen Pfarren, der Nach
richten der Pfarrer über die religiösen Verhältnisse mit Angaben der Be
völkerungszahl, der Resultate der Volkszählungen seit 1754) ihre Ent
wicklung seit jener Zeit bis zu der letzten Volkszählung im Jahre 1931 dar
zustellen. — Tab. I. enthält die Zahlen der Bevölkerung Krains in verschie
denen Zeiten seit 1754, reduziert auf das Gebiet Krains vor dem Weltkriege. 
— Tab. П1. enthält die Zahlen der Bevölkerung in den einzelnen Pfarren des 
Dekanats Radovljica seit 1720. — Die Vergleichung der Geburtenzahlen vom 
J. 1720 und jener um das J. 1680 ergibt für das Dekanat Radovljica gegen das 
Ende des 17. Jahrh. 17.500 Einwohner, für ganz Krain aber rund 275.000.

27 Koblar: Zgod. sorške fare, str. 7.
28 Vrhovnik-Koblar: Zgod. fare Naklo, str. 14.
29 Lavrenčič: Zgod. cerkljanske fare, str. 10 sl.

**
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Wenn man die in Tab. I. u. III. vorliegenden Zahlen betrachtet, bemerkt 
man seit Ende des 17. Jahrh. auf dem Lande einen nur geringen Bevölkerungs
zuwachs, dagegen schon seit der Mitte des 19. Jahrh. fast eine Übervölkerung. 
Die Folge davon war eine starke Auswanderung. Nur einzelne Orte zeigen 
einen stärkeren Zuwachs (Aufblühen von Industrien, Fremdenverkehr). Dies
bezüglich ist der Ort Jesenice hervorzuheben, dessen Bevölkerungszuwachs in 
den Jahren 1880— 1900 sogar den Zuwachs des ganzen Dekanats Radovljica 
übertrifft.


