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A n t o n  M e l i k :

0  poklicni sestavi prebivalstva v mestih
Jugoslavije.

Mesta v Jugoslaviji predstavljajo enega najinteresantnejših 
objektov geografskega proučevanja. Prvič že spričo dej

stva, da so se dosedaj razmeroma malo raziskovala, zlasti z geo
grafskih vidikov.1 Drugič ker nudi naša mestna geografija iz
redno mnogo snovi, in vrh tega silno raznovrstne snovi, saj 
imamo v državi mesta, pripadajoča različnim urbanskim tipom, 
ki predstavlja vsak izmed njih svojevrstno, v raznih pogledih 
interesantno vsebino.

Zlasti zanimiva in poučna je primerjava med našimi mesti, 
saj nam najlepše pokaže karakteristična svojstva posameznih 
mestnih tipov ter nam pomaga izvesti klasifikacijo. Pri tem pri
dejo v poštev razne značilnosti mestnih naselij, pred vsem seveda 
one, ki tvorijo vnanjo podobo mest.

Zunanje lice mesta je v primernem odnošaju tudi z gospo
darskimi osnovami mestnega prebivalstva, s poklicem in gospo
darskim uspevanjem meščanstva. Vendar v tem pogledu razmerje 
ni povsod enotno; zunanja podoba mest je produkt raznovrstnih 
činiteljev, bodisi onih, ki učinkujejo še v sedanjosti kot takih, 
ki so imeli veljavo v zgodovinski preteklosti.

Druga osnovno važna vsebina geografskega proučevanja je 
vse ono, kar spada k antropogeografski funkciji mesta. Kaj rabi 
mestno prebivalstvo, s čim se peča, kaj proizvaja, kupuje, pro
daja, upravlja, od kod je nabralo dobrine, od katerih živi oni 
del, ki po sebi ni več produktiven ali ki se šele pripravlja, da 
postane produktiven, skratka, kako funkcijo vrši celotno mesto 
kot naselbinska enota v pokrajini in njenem kulturnogeograf- 
skem organizmu. Prav s te strani nam posebno manjkajo po
drobne proučitve.

Jako dober kažipot pri ugotavljanju mestne gospodarske 
funkcije nam nudijo statistični podatki o sestavi mestnega pre
bivalstva po poklicu. Iz njih moremo razvideti marsikaj in 
smemo delati jako tehtne zaključke glede gospodarske funkcije 
mesta. Ne more potemtakem biti dvoma, da poklicna statistika

1 O novejši književnosti o tem prim erjaj: D ie Fortschritte der Länder
kunde von Europa: Südslawien. Yon Prof. Dr. P. V u  j e v i ć .  Geographisches 
Jahrbuch XLIY. Band 1929. Str. 252— 288. —  Glasnik Geogr. dr. Beograd; 
Prilozi za poznavanje gradova u našoj zem lji. Posebna izdanja Geogr. dr. 
Beograd 1931. —  Dr. Milan Šenoa, D ie Typen unserer Städte. Hrv. Geogr. 
Glasnik I. Zagreb 1929.
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tudi geografu pripoveduje zelo mnogo. Le škoda, da se ugotovitve 
poklica prebivalstva o priliki ljudskega štetja tako skopo objav
ljajo, pa tako kesno in malo podrobno. Y naslednjem obdelane 
podatke so mi dali prijazno na razpolago državni statistični 
uradi, predvsem osrednji v Beogradu, pa oni v Zagrebu in v Sa
rajevu, za kar se njihovim vodstvom tudi s tega mesta iskreno 
zahvaljujem, tem bolj ker bi brez njihove pomoči sploh ne bilo 
mogoče marsikatero delo našega Geografskega instituta, enako 
pa tudi ne izvedba naslednje primerjave.

Obrnimo se po teh uvodnih besedah k analizi poklicne se
stave v naših mestih. Ako se pri tem ustavimo najprej pri pre- 
motrivanju mest na Slovenskem, se nam ponuja kot morda naj- 
interesantnejši objekt naše pozornosti odnošaj med urbanskimi 
središči ter njihovo ruralno okolico. S tega vidika moramo 
namreč pogledati na statistično gradivo, da se nam pokaže še 
ta posebna njegova vrednost.

Ako so nekdaj, vzemimo še pred petimi, šestimi deceniji, 
vzeli v roke statistično gradivo o poklicu, se jim je nudila po
vsem preprosta slika. Urbanski značaj in odgovarjajočo poklicno 
strukturo je imelo samo mesto, dočim je bila okolica bodisi 
povsem ali vsaj pretežno ruralna; redilo jo  je domala samo kme
tijstvo. Dandanes je  stvar precej drugačna; urbanizacija je na
predovala, toda ne le v tem smislu, da se je mesto razširilo na 
predmestne kraje ter si vključilo še nekatere vasi, marveč tudi 
na ta način, da je pritegnilo čim dalje več okoličanov na delo 
v svoja podjetja. Toda pritegnitev okoličanov se je vršila tako, 
da svojega stanovališča niso spremenili, temveč ostali v svojih 
kmetskih bivališčih. To so znana dejstva, ni pa še raziskano 
podrobno, kako daleč na kmete sega te vrste urbanizacija, kakor 
tudi ne geografska razprostranjenost tega modernega pojava, ki 
je dosedaj najbolj napredoval na Slovenskem.

Vzemimo Veliko Ljubljano.2 L. 1931. je še ni bilo in tu se 
prav dobro vidi, kako potrebno je bilo, da jo  je priznala tudi 
upravna refornia ter jo  opremila s politično enotnostjo. Naj se 
pokaže slika s tabelo o strukturi po poklicni sestavi za stare po
litične občine in sicer v nedeljenem obsegu.

2 Tu in v naslednjem  je  povsod govor o Veliki Ljubljani v tem smislu, 
da se s staro ljubljansko mestno občino štejejo skupaj najbolj urbanizirane 
okoliške občine Vič, Moste in Zgornja šiška. Velika nova občina Ljubljane  
je  tedaj od naše „V elike L ju bljan e“ nekoliko različna, ker so se z uradno 
preureditvijo vanjo uvrstili tudi deli drugih občin. Za 1. 1931. so namreč na 
razpolago statistični poklicni podatki le za politične občine. —  Podobno se v 
naslednjem uporablja termin Velikega C elja, Velikega Maribora le na osnovi 
vpoštevanja določenih starih političnih občin, brez ozira na uradno občinsko 
preuredbo.
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K tej tabeli in k naslednjim je pripomniti, da sem povsod 
vzel v poštev aktivne zaposlence skupno s svojci, ker je tako z 
geografskega vidika, vsaj za pregled, najbolj ustrezajoče.

Pripomniti je  treba še to, da sem uvrstil v skupino „osta
lih“ vse ono, kar izkazuje uradna statistika ločeno pod rubri
kami: a) vojska in mornarica, b) samostalno vršenje domače 
službe, c) osebe, vzdrževane v zavodih in dijaki, bivajoči izven 
svojih družin, č) ostali poklici, brez poklica in neznanega po
klica. Razmerje med temi skupinami je seveda po posameznih 
mestih zelo različno, vendar se s tem podrobneje ne bomo 
bavili.

Poklicna sestava prebivalstva v občinah V elike Ljubljane, Velikega Maribora 
in Velikega C elja, po stanju z dne 31. januarja 1. 1931. v %  celotnega števila

prebivalstva.
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Ljubljana 2-6 27'5 101 2’9 11*0 18'5 1’5 14-8 l i l  59.765
Vič 6-7 49-9 8-1 1-2 9-9 12'0 0'8 10‘7 1*7 6.950
Moste j 8-6 41-6 5-7 0 1  18-5 8‘7 2‘6 9‘0 4‘9 7.279
Zg. šiška____________  15-3 46~9 4~2 0~8 17-Q 4’9 —  5‘9 5~0 3.954

Velika L jubljana | 4 1  3 1 8  9-2 2 4  1 1 9  16 3  1 5  1 3 4  9 4  77.948

Maribor (mesto) 2-7 30 9 9’2 1-5 17-3 125  1 7  13'7 10’5 33.133
Studenci 4 ’5 63-3 2-8 0 2  11-5 3’5 1*8 11‘6 0 8  4.335
Pobrežje 121 45-2 4 8  0 0  151 3 1  10'3 8 5  0’6 3.967
Tezno 10-5 412  3‘3 0 1  31-8 3-6 Г 0 8 0  0‘2 1.680
Radvanje 22'3 44 7 2'8 0‘2 18 0  3 5  1 6  6 2  0-7 2.006
Krčevina____________  2 3 1  2 3 1  5’7 Q-9 16 6 141  —  1 4 2  1 1  2.159

Veliki Maribor 5 6 35 6 7 5 1 0  17 7 10 3 2 3 12 5 7 5 47.278
é

C elje  mesto 2'2 31-3 1 4 0  2-3 4 1  19*7 —  9‘6 16‘5 7.602
Celje-okolica 20 4 49~5 6 5  0 6 6~2 4‘5 1~7 9~0 1’6 9.552

Veliko C elje  12 1  4 1 1  9 8  1-3 5 4  1 1 2  1 0  9 3  8 2  117.154

Tu se prav dobro razvidi interesantna geografska razpo- 
redba poklicev. Ljubljana v obsegu starega mesta, stare mestne 
občine, ki je  imela v 1. 1931. 59.765 prebivalcev, ima znatno dru
gačno poklicno sestavo nego okoliške občine. Zlasti zbode v oči,
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kako mnogo manjši je sorazmerno delež v obrti ter industriji za
poslenih v Ljubljani - mestu nego v okoliških občinah. Dobro se 
vidi, da se je v neposredni okolici mesta naselilo industrijsko 
delavstvo v razmeroma večji meri nego v mestu. Saj se nam po
kaže, da ga stanuje zelo mnogo zunaj tudi, ako vzamemo v pri
merjavo absolutne številke; v obrti in industriji zaposlenih je 
bilo v vseh treh predmestnih občinah s svojci 8352 oseb, dočim 
jih je bivalo v mestu s svojci 16.403 osebe.

Podobno razporejenost nam kažejo v prometu zaposleni; tu 
vidimo, da odločajo o bivališču prvič lega kolodvorov, saj je ne
dvomno radi tega na Viču razmeroma manj železničarjev, ker 
so tamkaj najdalje od železniških kolodvorov, a drugič dejstvo, 
da gre tu po veliki večini za ročne delavce in podobne kategorije, 
ki jih pri naselitvi vodijo podobne težnje kot industrijske za
poslence. Spričo tega ni čudno, da tako krepko prednjačita Zgor
nja šiška in Moste.

Nadalje se dobro vidi, kako je oni del prebivalstva, ki živi 
od trgovine in zaposlitve v denarnih zavodih, v mnogo večji meri 
naseljen v mestu nego v okolici. Podobno razporejenost opazimo 
pri onih, ki so zaposleni v javni upravi ter v svobodnih poklicih, 
pa tudi pri vpokojencih ter rentnikih, dasi tu v nekoliko slabši 
meri. Tudi pri „ostalih“, med katerimi se krepko uveljavlja 
zlasti delež dijaštva, se vidi težnja po razporejenosti po sličnem 
načinu; vendar je tu tudi razmestitev vojaštva, ki je  faktor po
vsem svoje vrste. Vsa Velika Ljubljana skupaj kaže za moderno 
večje mesto brezdvomno mnogo pravilnejšo sliko o strukturi 
prebivalstva po poklicu nego samo staral mestna občina. Preseneča 
pa še vedno razmeroma majhen odstotek v obrti in industriji 
zaposlenih. Res je  sicer, da je industrije v Ljubljani razmeroma 
zelo malo, saj je značilno, da je še vedno skoro polovica toliko 
onih, ki so zaposleni v javni službi ter svobodnih poklicih. Toda 
pri tem je tudi res, da je  še vedno veliko tistih, ki jim tudi Velika 
Ljubljana ne zajame bivališča, ker stanujejo še dalje zunaj 
mesta. Na osnovi zgornjega smemo sklepati, da so to pred vsem 
industrijski ter obrtni delavci in v železniški službi zaposleni, 
dočim je nedvomno v trgovini, bančnih podjetjih, v javni službi, 
svobodnih poklicih zaposlenih ter vpokojencev mnogo manj, dasi 
smo po drugih znakih upravičeni sklepati, da celo število teh ni 
neznatno.

Pozornost vzbuja razmeroma velik odstotek vpokojencev in 
rentnikov; v tolikem razmerju jih nima nobeno drugo večje 
mesto v Jugoslaviji, a najbolj se ji približajo v tem pogledu 
poleg Maribora Dubrovnik in Cetinje ter Podgorica.
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Razmeroma majhen odstotek v kmetijstvu temelječih nam 
pokaže še enkrat potrdilo, da je  tudi Velika Ljubljana povsem 
tipično urbansko naselje.

Primerjava s statističnimi ugotovitvami v 1. 1921.3 nam kaže 
nekoliko presenetljivo dejstvo, da se je odstotek v industriji in 
obrti zaposlenih v desetletju 1921.—1931. v dveh okoliških obči
nah zmanjšal in sicer na Viču od 527% na 49‘9%, v Zg. šiški od 
48'7% na 46‘9%, dočim se je v Mostah zvišal od 36'8% na 41‘6% 
in v Ljubljani - mestu od 26‘0 % na 27‘4 %. Zanimive spremembe 
kažejo tudi druge poklicne skupine, vendar naj glede tega za
dostuje, da opozorim na gradivo samo.

Maribor (glej tabelo) se nam pokaže s podobnimi svojstvi 
kot Ljubljana. Tudi tu so: javna služba ter svobodni poklici, 
trgovina ter bančni zavodi z „ostalimi“ koncentrirani na mesto, 
dočim je industrijskih zaposlencev razmerno več v okoliških 
občinah. Tudi tu imajo v prometu zaposleni bivališče v naslonitvi 
na lego kolodvorov, pa razmeroma mnogo v mestu samem, dočim 
je vpokojencev sorazmerno mnogo vsaj v dveh okoliških obči
nah. Dobro se vidi, da je Maribor sorazmerno bolj industrijsko 
mesto nego Ljubljana, kar razvidimo po višjem odstotku indu
strijsko - obrtnih zaposlencev bodisi v mestu kot na primer v 
Studencih; tako visokega odstotka ne doseže nobena stara Ljub
ljanska okoliška občina. Podobno odseva iz primeroma mnogo 
manjšega odstotka v javni službi ter svobodnih poklicih zapo
slenih, kar nam potrjuje, za koliko manjša je funkcija Maribora 
v upravnem organizmu; preseneča pri tem visok odstotek vpo
kojencev in rentnikov. Kako važno vlogo ima Maribor v promet
nem pogledu, ne le kot železniško križišče, marveč kot sedež 
železniških delavnic in večja obmejna postaja, se dobro razvidi 
iz visokega odstotka zaposlencev te kategorije, znatno višjega 
nego v Ljubljani. V tem pogledu prednjači Maribor vsem večjim 
mestom v kontinentalni Jugoslaviji.

Kar se tiče primerjave z Ljubljano, se more ugotoviti še, da 
je kmetski živelj v mariborskih okoliških občinah razen v Stu
dencih razmeroma močneje ohranjen nego v okolici Ljubljane; 
prodiranje urbanizacije v okolico tedaj tu nekoliko počasneje 
napreduje. Preseneča, da trgovina v Mariboru ne izkazuje moč
nejšega deleža, dočim je slabša funkcija denarnih zavodov um
ljiva. O pomembnejši kulturno-upravni funkciji Ljubljane pri
poveduje tudi večji odstotek ostalih, med katerimi ima zelo vazen 
delež dijaštvo z zavodi.

3 Prebivalstvo L jubljane po poklicu. (Definitivni rezultati ljudskega  
štetja od 31. januarja 1921.) Geografski Vestnik V — VI. L jubljana 1930. 
S. 179 sl.
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Primerjava med Celjem - mestom ter Celjem - okolico nam 
pokaže isto sliko kot smo jo spoznali pri Mariboru ter Ljubljani, 
pač dovolj zgovoren znak, da je očrtana oblika urbanizacije 
značilno svojstvo vsem večjim mestom slovenskega področja. 
Pokaže pa se nam, da vsebuje občina Celje-okolica ter z, njo 
Veliko Celje razmeroma še obilo kmetskega življa, znamenje, 
da pripada zraven nekaj naselij s pretežno kmetijskim značajem. 
Sicer pa je interesantna primerjava med temi največjimi mesti 
svobodne Slovenije; dobro se vidi, da je Ljubljana izmed njih 
najmanj industrijska, dočim je  Celje primeroma celo bolj in
dustrijsko nego Maribor. Dalje ima Celje v prometnem pogledu 
najmanj pomembno funkcijo, a se Maribor najmanj uveljavlja 
kot upravno središče. Glede ostalih postavk opozarjamo na pri
merjavo po podatkih v tabeli.

Poklicna sestava v nekaterih m anjših mestih Slovenije po stanju v 1. 1931.
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Kranj 6-8 51-5 12-9 1‘7 3 7  11-2 0'4 9'7 2-1 4.191
Stražišče 22‘9 65 5  2‘1 0 0  3 7  2'2 0 3 3  0 3  2.723

Jesenice 6’7 60‘4 2 ‘8 0 3  17’7 4‘7 0’2 6'9 0*3 6.383
Tržič 3.7 80-8 3-9 0 1  1 7  5’0 0 3 1  1*7 3.244

Lož 60-2 20-0 2-7 0 1 3 9*5 0 5 8 0’5 621
Novo mesto 11‘3 26 6 8 ‘9 1-2 14'6 19'9 1*0 13-8 2‘7 4.044
Višnja gora 24'0 38*0 3'3 0 6 6  19’3 0 3  7‘7 0'8 363
Brežice 15-3 32’3 13‘4 1 8  3*9 22‘6 0 1  8'3 2'3 1.229
Mur. Sobota 31-4 27‘8 9'4 1*3 4-8 14'8 0 4’4 6‘1 3.571

Pri manjših mestih je nastalo očrtano razmerje med mestom 
in okolico seveda samo tamkaj, kjer se je bila naselila industrija. 
Primer tega tipa je Kranj, kjer se je  naselila tekstilna industrija. 
Navajamo v tabeli podatke o poklicni sestavi za mesto Kranj in 
za Stražišče, eno od okoliških občin.

Tu vidimo povsem sličen pojav kot pri trojici večjih mest, 
seveda z nekaterimi razlikami. Opozoriti je  na pr. na dejstvo, da 
je v Kranju industrijsko-obrtnih zaposlencev preko polovice 
mestnega prebivalstva, da je tu trgovina razmerno zelo močna, 
prometna funkcija pa seveda neznatna, in majhna seveda tudi
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upravna vloga. Pozornost vzbuja intenzivna urbanizacija v Stra
žišču, kjer je delež industrijskih delavcev celo večji nego v 
katerikoli naši večji predmestni občini; tu sodeluje delež starih 
sitarjev in modernih industrijskih zaposlencev. Vsekakor se je 
z novim gospodarskim razvojem Kranj uvrstil ob stran našim 
večjim trem mestom, vendar s samosvojo oznako; predstavlja 
nam namreč primeroma bolj industrijsko mesto. V tem smislu 
tvori prehodno stopnjo k skupini povsem industrijskih urban- 
skih naselij, ki pa je zastopana maloštevilno, najtipičnejše vse
kakor z Jesenicami ter Tržičem.

Iz statističnih navedb se jasno razvidi prav posebna, povsem 
samosvoja gospodarska funkcija Jesenic, ki so poleg Tržiča naše 
najizrazitejše industrijsko mesto; upoštevati moramo poleg iz 
številk razvidnega, da stopi tu v primeri s Kranjem obrt zelo v 
ozadje. Tu ima zraven industrije samo še promet pomembno vlogo 
in sicer zelo veliko funkcijo, kakor ni čudno spričo križišča dveh 
večjih prog pa velike mejne postaje in vrh tega lege v obližju 
glavnega našega tujskoprometnega področja.

Tržič se odlikuje pred vsemi mesti bodisi na Slovenskem 
kot v vsej Jugoslaviji po svojem izrazito industrijskem značaju. 
Štiri petine tržiškega prebivalstva se živi od obrti in industrije, 
ostali poklici sploh ne prihajajo omembe vredno v poštev. Je pa 
značilno, da vlada med njimi nekaka enakomernost, komaj javna 
služba s svobodnimi poklici se odlikuje za malenkost pred dru
gimi. Vsekakor to dejstvo še po svoje pripomore k izraziti pre
vladi industrijsko-obrtne kategorije, ki daje Tržiču značaj naj
bolj homogenega industrijskega mesta v Jugoslaviji. Pripomniti 
pa je  treba, da ima radi neenake velikosti primerjava le pogojno 
vrednost.

V naslednjem imamo še predstavitelje ostalih slovenskih 
mestnih tipov. Poklicni statistični podatki za naša mala mesta in 
mesteca nam kažejo sliko tipičnih podeželskih urbanskih sre
dišč, kjer so raznovrstni poklici zastopani v nekakem medseboj
nem ravnovesju, dasi opazimo v tem pogledu celo znatne razlike 
med njimi. Vsem so skupne nekatere značilnosti; industrije ni v 
njih in kategorijo zaposlencev te stroke predstavljajo po večini 
le obrtnik in njihovi pomagači. Zelo veliko funkcijo ima uprava; 
delež te kategorije je zelo opazen, povečini znatno večji nego v 
kateremkoli drugem našem mestnem tipu. Razumljivo nam po
stane ob premotrivanju teh številk, kako da se mala mesta in 
mesteca tako krčevito potegujejo za ohranitev slehernega urada, 
ki bi ga spremenjene prometne razmere svetovale prenesti v pri- 
kladnejšo lego. V zvezi s tem je znatno ali celo veliko število
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vpokojencev. Razmeroma znatno je tod število ljudi, ki se živijo 
neposredno od kmetijstva. Lož nam seveda pri tem ni povsem 
tipičen, ker spada k mestni občini kmetska vas Podlož. Ali da ne 
smemo vsega razmeroma visokega odstotka knjižiti na ta račun, 
o tem nam priča Višnja gora, ljubeznjivo naše liliputansko me
stece, ki ne vsebuje kmetske okolice, pa temelji kljub temu skoro 
četrtina mestnega prebivalstva v kmetijstvu. Velik odstotek 
obrtniškega poklica preseneča v Višnji gori, podobno kot velik 
delež v prometu zaposlenih v Novem mestu ; eno kot drugo priča, 
kako v majhnih mestecih že skromno podjetje (kurilnica v No
vem mestu) vpliva na razmerje med poklicnimi kategorijami.

Murska Sobota je zastopnik prekmurskega urbanskega na
selbinskega tipa, ki je svojevrsten in se od tržnih krajev ostale 
Slovenije razlikuje — saj nima še mestnega naslova —. Da pa je 
to že krepko urbansko naselje, je razvidno na prvi pogled po 
deležu predstavnikov urbanskih poklicev. Kako se je na hitro 
razvila iz pretežno ruralnega naselja, o tem priča bodisi velik 
odstotek ljudi, ki jim je gospodarski obstoj v kmetijstvu, pa 
majhen delež vpokojencev in rentnikov. Nekaj vzrokov pa tiči 
tudi v splošnem pojavu panonskega predela; tamkaj so na 
splošno poljedelci zelo krepko zastopani tudi v mestih.

Ogledali smo si poglavitne slovenske mestne tipe z vidika 
poklicne sestave prebivalstva; k navedenim bi bilo uvrstiti še 
predstavnike onih naših mest, ki se nahajajo nekako na srednji 
stopnji po tem, da je v njih vendarle industrija močneje zasto
pana; prištevati jim je treba mesta kot Šoštanj, Litija itd.

Najbolj podobne slovenskim so razmere v Hrvatski Slavo
niji, zlasti kar se tiče večjih mest. Premotrimo najprej zastopnike 
prve skupine, Osjek, Sisak, Slavonski Brod ter Zagreb. Tu vi
dimo v splošnem podobno socijalnogospodarsko strukturo, vendar 
z nekaterimi pomembnejšimi značilnostmi. Pred vsem opazimo, 
da je tu delež obrtno-industrijske kategorije jako močan; ne 
doseže sicer v nobenem mestu polovice mestnega prebivalstva, se 
pa na pr. povsod dvigne više nego znaša v Ljubljani, pa bodisi da 
vzamemo staro mestno občino samo ali skupaj z okoliškimi obči
nami. Primerjava med Ljubljano in Zagrebom je sploh zelo 
poučna; dobro vidimo tu, da je v Zagrebu razmeroma znatno ali 
celo mnogo več industrije, pa tudi precej več trgovine, dočim 
tvorijo nekako enak delež one panoge, ki pripadajo upravi. 
Vendar pomeni tamkaj prometna funkcija znatno manjši delež 
podobno kot skupina vpokojencev ter rentnikov. V zvezi s tem 
je  tudi dejstvo, da je  ostalo od kmetijske gospodarske osnove 
v Zagrebu znatno manj nego v Veliki Ljubljani.
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Y mestih Osjek, Sisak, Slavonski Brod opazimo, da je kme
tijstvo vendarle znatnejšemu delu mestnega prebivalstva še go
spodarska osnova. V tem se kaže del svojstev panonskega mest
nega tipa, kjer je  kmetijstvo celo zelo važna gospodarska panoga 
tudi mestnega prebivalstva. Delež industrije v teh mestih je zelo 
velik, saj zaposluje na primer v Sisku le malo manj ko polovico 
mestnega prebivalstva. Razumljivo je, da upravna funkcija po
vsod razmeroma malo pomeni — razmeroma še največ v Os jeku; 
vloga v prometu je znatnejša v Slavonskem Brodu.
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Zagreb (mesto) 2 9  37‘9 11’5 2'8 7*5 144  3 4  9’4 10-2 185.581
Vrapče 34-7 33 5  З'З 0 2  3 8  4 7  3'2 2’6 14Ю 12.874
Gračani 717 14'7 1 3  0 1  1 0  4 7  0 2  0'3 6 0 3.432
Šestine 75‘8 109  1'0 2’4 0 7  7 3  0'5 1'2 0 2  3.321

O sjek 6 0 42 7 9 7  Г8 8*2 101 4 0  8 2 9 3 j40.337
Sisak 10-6 47-1 7'6 0 6  100  8'0 3 7  6 3 6’1 110.915
Slav. Brod 9-5 411 6 3 0’7 127  8'8 5 ’5 T l T l  |l3.776

Karlovec 27‘6 370  5-8 0 7  6‘2 7'9 1-9 5 8  7 1  21.210
Varaždin 19-8 30 6  7‘4 1 2  6‘5 11'8 0 9  8‘4 13 5 14.612
Koprivnica 47'8 23 3  5 8  0 5  T l  8'4 0 3  3‘8 2'4 9472
Bjelovar 21 9  30 2  8 7  0‘9 6 4  113 2’3 9'6 8 ’7 10.252

V skupini Karlovec, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar imamo 
predstavnike drugega mestnega tipa; sicer so si navedena mesta 
v marsičem med seboj zelo različna, a kažejo vendar neka skupna 
svojstva, zlasti zadnja tri. Poglavitna njihova značilnost je v 
dejstvu, da vsebujejo zelo velik del kmetijskega prebivalstva. 
Saj temelji celo v Varaždinu petina mestnega prebivalstva v kme
tijstvu, a v Koprivnici prav malo manj ko polovica. Res da izvira 
tako velik delež kmetskega prebivalstva tudi od dejstva, da 
pripadajo nekaterim mestnim občinam tudi bližnje vasi. Vendar 
ima ta pojav bistveno važnost le pri Karlovcu, ki mu pripada 
precej na široko kmetska okolica. Ako bi jo  izločili, kar bi bilo 
stvarno edino pravilno, a je tehnično nemogoče,4 bi bržkone našli, 
da spada Karlovec v prvo kategorijo mest, to je v skupino močno

4 Državna statistika obdelava podatke štetja glede poklica le za poli
tične občine.
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industrijaliziranih mestnih tipov; tako vsaj moramo sklepati po 
zelo velikem odstotku v obrtno-industrijski skupini zaposlenih. 
Toda kljub temu ostane tudi tu še razmeroma jako mnogo kme
tijskih meščanov. V ostalih mestih, ki jim pripada manj kmetske 
okolice, se dobro vidi, da so že v panonskem območju, kjer je, 
kakor že zgoraj mimogrede naznačeno, kmetijstvo važen eksi
stenčni vir za zelo velik del meščanov.

Ostale gospodarske panoge so razvidne iz tabele. Industrija 
pri tem niti ni tako neznatna, saj vemo, da so se vsaj v pogla
vitnih teh urbanskih središčih naselila tudi že prav pomembna 
industrijska podjetja. Upravna funkcija je pomembnejša samo 
pri sedežih nekdanjih velikih županij, Bjelovaru in Varaždinu, 
kar se razvidi po razmeroma znatnejšem odstotku v javni službi 
zaposlenih ter svobodnih poklicev kakor tudi vpokojencev ter 
rentnikov.

O odnošajih med urbanskimi poklici in ruralno okolico so 
potrebne podrobne proučitve. Nekaj slike si moremo o tem na
praviti na osnovi statističnih podatkov za tri občine neposredne 
zagrebške okolice. Iz Peršičevih proučitev5 se razvidi, da spada 
politična občina Vrapče k onemu delu okolice, kamor se urbani
zacija iz Zagreba najmočneje širi, saj je  v zadnji dobi tu pre
bivalstvo narastlo domala tako kot v Zagrebu samem; v deset
letju 1921—1931 se je Zagreb pomnožil za 7077%, a občina Vrapče 
za 68'55%, dočim sledijo ostale občine v znatnejši razdalji, na 
prvem mestu Gračani z 28'01%, a Šestine z 19'37% prirastka na 
četrtem mestu. Ako pa pogledamo podatke za občini Vrapče in 
Gračani, ki sta potemtakem najbolj urbanizirani, vidimo, da ima 
celo prva samo tretjino v industriji in obrti zaposlenega pre
bivalstva, da pa je pri tem še vedno nekoliko več ljudi, ki pri
padajo kmetijskemu poklicu, torej več nego v katerikoli občini 
Velike Ljubljane ali Velikega Maribora, kjer je tudi delež 
industrijsko-obrtnih zaposlencev po večini mnogo večji. Ne
dvomno je nekaj vzroka tudi v različni velikosti občin. Podatki 
za občini Gračani in Šestine kažejo, kako krepko se je v njih 
ohranil kmetski značaj in kako malo je vanji prodrla urbani
zacija z namestitvijo industrijskih zaposlencev; od ostalih ur
banskih poklicev je najkrepkeje zastopana skupina javne 
službe teh svobodnih poklicev.

V celem se vidi, da kaže mesto in kmetska okolica v Zagrebu 
manj take simbioze, kakor se je uveljavila v slovenskih mestih.

5 Nikola Peršič, Prirast i kretanje gradskog stanovništva s naročitim  
obzirom na grad Zagreb. Zagreb 1935. —  Prim. E. Schreiber, Žiteljstvo u oko
lici grada Zagreba. Gradski Vjesnik III. Zagreb 1932.
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Isto velja za ostala mesta na Hrvatskem; kaže se nam, da drži tu 
kmetski poklic trdneje svoje pozicije celo v okviru nepovečanih 
mestnih občin. In sicer tudi tamkaj, kjer se je  industrija že prav 
krepko razvila.

Obrnimo se sedaj k premotrivanju mestnega tipa v našem 
glavnem panonskem področju, kamor kaže že stanje v slavonskih 
mestih.
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Subotica 51-7 2 0 3  б’б 0 8  6’9 6 5 0 6  4 5  3’2 100.058
Novi Sad 18-6 31 9  10’3 1*7 8 ’9 1Г2 1 1  5'7 10'6 63.985
Srem. Mitroviča 19‘0 33’5 7 6 0’5 7’4 11*8 1*9 6’3 12'0 13.839
Srem. Karlovci 53 8 14 7 3’6 0 ’2 3’9 10 6 0’4 6’0 7’9 5.587
Ruma 47’2 281  7 1  0 ’7 5’2 5’8 0 1  4’0 1’8 13.403
Sombor 39-4 238  7 6 0’8 7’1 8 ’8 1’4 6 5  4 ‘6 32.334
Senta 65-0 16’7 5'6 0’4 2’0 5’6 0’2 3’2 1’8 31.969
Vel. Kikinda 55 6 21 0  5'8 0’5 4’0 6’1 0’1 3’2 3’7 28.400
Petrovgrad 193 35 4  9 ’3 1*4 8’6 9’6 5 1  6'4 4’9 32.831
Vršac 474  22'4 6 7  0 ’7 5 1  7’0 0’4 4’9 5’4 29.411
Bela Crkva 32*6 26 2 6 4 0’9 2’7 121  0’2 6*8 11’8 9.657

V panonskem tipu se nam kaže ena skupina, ki jo  predstav
ljajo Mitroviča, Novi Sad ter Petrovgrad (nekdanji Vel. Bečke- 
rek); tu tvori kmetijska kategorija le slabo petino mestnega 
prebivalstva, dočim zavzema dobra tretjina obrtno-industrijsko 
panogo. V tem in v deležu ostalih poklicev se nam kaže ista 
skupina, kakor smo jo  spoznali v Hrvatski Slavoniji. Toda ve
lika večina mest Vojvodine nam kaže drugačno razporedbo 
poklicev; zanje je značilno, da zavzema kmetijski poklic pri 
njihovem meščanstvu relativno prvo mesto, ali pa zaposluje celo 
preko polovice mestnega prebivalstva. To so tedaj dejansko zares 
ogromne vasi, seveda v tem smislu, da razumno pod označbo vasi 
prevlado ruralne gospodarske osnove. Vendar se urbanski značaj 
izpričuje z znatnejšim deležem obrtno-industrijske skupine, ki 
je  povsod na drugem mestu, pa s primernim zastopstvom uprav
nega aparata s svobodnimi poklici. Razmeroma močan delež 
trgovskega poklica nam priča o bogatih kmetijskih osnovah te 
naše najbolj agrarne pokrajine. Pri tem moramo jemati v po
štev, da gre tako za prebivalstvo, bivajoče izven mestnega 
naselja, toda v območju mestne občine, kakor za ljudi, ki de
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jansko domujejo v samem mestu, a obdelujejo svoje kmetijsko 
zemljišče, bodisi s posredovanjem salašev ali brez njih.“ Pri tem 
je pripomniti, da ima kmetijstvo v Vojvodini vendarle znatno 
drugačen značaj nego po drugod v državi, na pr. v Sloveniji. Tu 
se velik ali celo poglavitni del pridelka prodaja, po večini 
izvaža, tako da ima poljedelstvo mnogo komercijalnega značaja, 
kar ga dejansko približuje urbanskim poklicem.

Za mesta v Severni Srbiji je značilno, da je v vseh indu- 
strijsko-obrtna kategorija jako močna in sicer povsod na prvem 
mestu med vsemi poklici. Toda pri tem gre v znatni meri za 
delež v obrti zaposlenih, saj smo tu v balkanskem področju, kjer 
je obrt ohranila še mnogo svoje prvotne vloge. Podoba je, da 
zlasti Pirot zelo dobro priča o tem. Statistični viri seveda ne raz
likujejo med industrijskimi ter obrtnimi zaposlenci; saj bi bilo 
marsikje zares prav težko delati razliko. Imamo pa pri tem ne
dvomno že zelo velik delež industrije; Niš in Smederevo, še prav 
posebno pa Kragujevac in Leskovac, to so najizrazitejši pred
stavniki industrijaliziranih mest v Severni Srbiji. Značilno je, 
da je po večini v manj industrijaliziranih mestih trgovina moč
neje zastopana.
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Smederevo 13'3 4 ? 8  7'5 0’4 9'8 9'6 2-2 6'6 2‘8 10.477
Niš 1-7 43*0 6-5 0-9 12‘8 9’9 0’6 8‘3 16'3 35.465
Kragujevac 4'3 56'9 6'7 0‘5 2 1  8'0 2 1  8'5 10'9 27.208
Leskovac TO 53'5 13‘5 0’7 4'6 9'1 4'9 4*8 Г9 17.632

Zaječar 18-2 28 1  6'6 PO 9'9 9 1  2'3 7 1  16'8 10.633
Jagodina 8'6 38‘0 10'6 1 1  4'5 14‘5 44) 9 1  9'6 6.912
Kruševac 101  39*8 10 4  0’3 6’3 127  1*8 102 8 1  11.037
Pirot 17-3 431  8-8 0-8 4 ‘3 9’5 0‘6 6'9 8 7  11.215
Vranje 17-5 38‘6 101 0‘8 2’8 9‘5 8 1  5'9 6‘3 10.013
Požarevac 24 6 24 8  11 0  0 8  5’0 123 0.5 5-8 15.2 14.042

Beograd P3 333  1 1 2  2 1  7 ’8 181 4'6 10*5 10-8 238.775
Zemun 9.8 34'6 6 9  1 0  13‘7 109  7‘6 6 7  8'8 28.074
Pančevo 19-3 32 4 10 0 1~0 6 1  8~9 8 4  7 1  6 2  22.089

6 Prim. o velikih arealih vojvodinskih mest in funkciji kmetskega go
spodarstva v njih : P. Vujević, Srpsko stanovništvo u varošima Ugarske. G las
nik Geogr. dr. Beograd III. 1914.
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Da ima delež javne službe in prostih poklicev razmeroma 
znatnejšo vlogo, je razumljivo. Po legi ob železniškem in vodnem 
omrežju je nadalje umljivo, da imajo Zaječar, Smederevo, zlasti 
pa Niš v prometu mnogo večjo funkcijo nego ostala mesta.

Končno moremo še ugotoviti, da imajo mesta v Srbiji poleg 
pravih urbanskih poklicnih kategorij tudi kmetijstvo še razme
roma krepko ohranjeno. Razen v Nišu in Kragujevcu je kmetij
ski poklic vendarle še omembe vreden, v mestih ob bolgarski 
meji pa pripada še vedno nekako šestina meščanov kmetskemu 
stanu, ki je  tamkaj za obrtno-industrijsko kategorijo najmoč
nejši in daleč pred katerokoli drugo poklicno panogo. Pri Poža- 
revcu se uveljavlja vsekakor še panonski tip.

Primerjava Beograda z večjimi mesti Severne Srbije kaže, 
da je v prestolici razmeroma manj ljudi zaposlenih v obrti in 
industriji. Seveda pa ima Beograd kot državna prestolica povsem 
drugačno funkcijo in se potemtakem z njimi ne more primerjati. 
Prav za prav ima smisla le primerjava z največjimi upravnimi 
mestnimi središči v državi, najinteresantnejša pa je vzporeditev 
z Zagrebom. Vsekakor je Zagreb sorazmerno znatno bolj indu
strijsko mesto nego Beograd, dočim je razlika v trgovini ter 
kreditu malenkostna. Toda — kakor je za državno prestolico raz
umljivo, ima v Beogradu javna služba s svobodnimi poklici 
mnogo večjo funkcijo. Celo več nego vsak šesti prebivalec v 
Beogradu živi od zaposlitve pri javni upravi ter v svobodnih po
klicih. Tako velike vloge nima ta poklicna skupina v nobenem 
drugem našem večjem mestu. Vendar naj opozorimo, da je bila 
Ljubljana v obsegu stare občine še za spoznanje močnejša v tem 
pogledu. — Pri primerjavi med Beogradom in Zagrebom je  zna
čilno, da imajo vpokojenci z rentniki v državni prestolici prime
roma le malo večji delež. Podoba je, da si moramo naznačeno 
dejstvo tolmačiti s tem, da Beograd še ni dolgo upravni sedež 
tako krepko povečane države, nadalje se zdi, da mnogi uradniki 
ob prestopu v pokoj zapustijo prestolico ter se naselijo v svoji 
rodni pokrajini. — Zanimivo je, kako močno je delež posamez
nih poklicnih skupin v Beogradu podoben onim v Sarajevu; tudi 
v tem pogledu se tedaj opaža neka sličnost med urbanskim tipom 
v Severni Srbiji ter v Bosni. Opozori naj se še, da je v obeh 
odstotek kmetijske zaposlitve minimalen.

Primerjava med tremi mesti, ki tvorijo upravno enoto Beo
grada izven banovin, priča, da se predmestna funkcija uveljavlja 
le v Zemunu; tu je delež kmetijskega poklica sicer za beograd
sko urbansko podružnico razmeroma znaten, a vendar manjši
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kot v čistem panonskem mestnem tipu. Delež funkcionarjev 
javne uprave ter svobodnih poklicev se je nekoliko dvignil, 
razmeroma velik je odstotek dninarjev ter delavcev brez po
drobne oznake, v enem kot drugem se nedvomno uveljavlja 
udeležba na urbanski funkciji Beograda, dočim glede industri
jalizacije ni opaziti učinka. Pač pa ima Zemun izredno krepko 
funkcijo v prometu, ki pomeni tu rečno plovbo; v tem pogledu 
se postavlja ob stran našim najživahnejšim železniškim križi
ščem ter pomorskim mestom. Zanimivo bo opazovati, v koliko se 
je prometna funkcija Zemuna zmanjšala po zgradbi novega 
mostu in uredbi raznih oblik cestnega prometa do prestolice.

Pančevo v svoji poklicni sestavi ne kaže učinkov, ki bi 
pričali, da jih povzroča bližina Beograda. Saj se nam Pančevo 
predstavlja kot tipičen zastopnik ene vrste vojvodinskega mest
nega tipa.

Po poklicni strukturi kažejo statistični podatki za mesta v 
Bosni največjo podobnost s stanjem v Severni Srbiji. Domala 
vse poglavitne srbijanske značilnosti najdemo tudi tu in celo v 
podobni notranji razporejenosti; le Bijeljina kaže bolj preko 
Save na panonsko področje, kateremu pripada tudi po poklicno- 
gospodarski strukturi meščanov.

Sarajevo kaže nekako povprečno sliko večjega upravnega 
središča in je zato koristno, da ga primerjamo z Zagrebom, Beo
gradom in Ljubljano. Nekaj industrije, kakor je v skladu z gospo
darsko atrakcijsko silo večje pokrajinske prestolice, a vendar 
manj nego v Zagrebu, pa nekaj več nego v Ljubljani. Toda, pri 
tej primerjavi moramo vedno jemati v poštev, da v Sarajevu 
mestni zaposlenci ne bivajo zunaj po kmetski okolici, dočim je v 
Ljubljani delež industrijske panoge dejansko večji nego ga iz
kazuje statistika tudi ako vzamemo v poštev Veliko Ljubljano, 
pač, ker se je razprostrla urbanizacija zelo daleč na kmetsko 
okolico. Tudi je dobro še enkrat naglasiti, da bi bilo pri Sarajevu 
kakor sploh v Srbiji in Bosni, koristno razlikovati med obrtnimi 
in industrijskimi zaposlenci. Vodilna administrativna funkcija 
se pri Sarajevu prav dobro razvidi iz velikega deleža v javni 
službi in svobodnih poklicih zaposlenih, saj je celo za spoznanje 
večja nego bodisi v Zagrebu kot v Ljubljani, dočim je odstotek 
vpokojencev ter rentnikov nekoliko manjši. Opozorilo se je že, 
kako slično je Sarajevo Beogradu po razmerju med poklici. Vse
kakor je Sarajevo z Banjaluko po deležu javne službe in svo
bodnih poklicev na prvem mestu za Beogradom in — Cetinjem, 
a takoj za njimi pride Ljubljana.
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Banjaluka se v glavnem vjerna z Mostarom, se pa od njega 
razlikuje po močnejši administrativni funkciji, ki jo  je prevzela 
s tem, da je  postala sedež Vrbaške banovine. Tu se prav dobro 
vidi, da je pomen upravne funkcije toliko večji kolikor manjše 
je mesto. Velik odstotek vpokojencev tu kot v Mostaru priča, da 
sta imeli obe mesti že poprej znatnejšo upravno vlogo kot sedež 
okrožja. Razmeroma znaten delež industrijsko-obrtne kategorije 
je v obeh primerih nedvomno bolj izraz še vedno krepko zasto
panih starih obrti, nego moderne industrije; v prav znatni meri 
pa ga dvigne premogovnik, ki tako v Banjiluki kot v Mostaru 
spada še v kompleks mestnega prebivalstva. Saj tvorijo v ru
darstvu zaposleni v Banjiluki 3'3% in v Mostaru 6'9% celotnega 
prebivalstva.
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Sarajevo 1*8 34'4 116 2'3 8*0 164  3*5 9'0 18 1  78.173
Mostar 8-1 35-1 8-9 0*8 9’3 11*9 3 8  8 6  136 20.295
Zenica 6-6 48-7 7-8 0*2 8 ’2 11*8 3 4  5 2  8 1  9.078
Banjaluka 11*0 371 7*9 0*8 4*9 17*2 1 4  9*5 102 22.165
Foča 23-0 33-2 15*0 0*6 4 ’9 10*9 0 9  6*2 5'3 4.613
Bijeljina 33*0 26‘7 10*2 0*6 4*3 8*9 7 2 5-2 3*9 12.389
Brčko Ю-l 27-7 18 8 1*6 4*6 10*9 16 1 6 6 3 6 7.7S0

Zenica je  predstavitej najbolj industrijaliziranega bosan
skega mesta, kjer pa pripomore k velikemu odstotku v tej 
gospodarski skupini zaposlenih tudi tamkajšnji rudnik-premo- 
govnik; v rudarstvu in topilništvu je zaposlenih 23'9% prebival
stva. Vendar kljub vsemu temu njen delež ne obseže polovice 
prebivalstva, dočim je na Jesenicah, ki nimajo znatno manj 
prebivalcev in ki so brez rudnika, preko tri petine ljudi v tej 
gospodarski skupini. Velik odstotek v trgovini ter v javni službi 
s svobodnimi poklici zaposlenih nam priča v primeri z Jesenicami, 
da ima Zenica svojo krepko funkcijo tudi v upravni vlogi in sploh 
kot mestno središče ruralne pokrajine, dočim Jesenice take funk
cije skoro popolnoma nič ne vršijo.

V Bijeljini vidimo predstavnike drugega mestnega tipa. Že 
na prvi pogled je jasno, da nas ta vodi v obrobje panonskega 
prirodnega ter kulturnogeografskega področja. Lega sredi plodne 
bosanske Posavine nam pomaga tolmačiti dejstvo, da ima tu tret
jina meščanov eksistenco v kmetijstvu; ta in tudi še nekatera
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druga svojstva v poklicni strukturi (na pr. znaten delež dninarjev 
in delavcev brez podrobne označbe) nas spominjajo na panonski 
odn. subpanonski mestni tip, kakor smo ga spoznali v sosedni 
Hrvatski-Slavoniji. Še bolj je močna ta skupina v Brčkem, kjer 
pa je kmetijstvo razmeroma slabo, zato pa značilno močna 
trgovina.

Končno se nam predstavi s Fočo tip manjšega bosanskega 
mesta, ki je najbolj ohranil staro svojo funkcijo in staro neko
liko patrijarhalno gospodarsko strukturo. Razmeroma znaten 
delež na kmetijstvu, velika udeležba obrti in zlasti trgovine 
pripovedujejo o starinskih temeljih mestnega gospodarstva; 
znaten delež na javni upravi moremo lepo spraviti v sklad s 
povsod opazovanim dejstvom, da sedež administrativnih oblasti 
mnogo pomeni za manjša mesta. Podobnost s srbijanskimi mesti 
ob bolgarski meji se nam z vsem tem izpričuje.

Z mesti Južne Srbije se nam predstavi mestni tip, ki se 
odlikuje po mnogih samosvojih značilnostih. Pred vsem moremo 
tu ugotoviti, da se zelo velik del mestnih prebivalcev peča s 
kmetijstvom. Razen v Skopi ju in Bitolju je tu blizu ene četrtine 
meščanov zaposlenih v poljedelstvu ali celo še več; v Prištini je 
kmetijstvo celo relativno najmočnejši poklic. Pri tem vemo, da 
se ta delež tiče meščanov samih, ne pa morda okoličanov, ki bi 
pripadali mestni občini. Vrh tega kmetijstvo tu nikakor ni iz
redno rentabilen poklic kakor v Vojvodini. Izpričuje se potem
takem, da živijo južnosrbijanska mesta še vedno v dediščini onih 
razmer, ki so se razvile pod turškim režimom, v dobi obče ne
sigurnosti, ko so semkaj pribegali s kmetov ljudje, da se rešijo, 
ne pa morda z namenom, da preidejo v urbanske poklice.
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Priština 24 5 21‘2 9 5  0-3 3-7 9 8 168 3 9  10 3 16.358
Prizren 23-2 30‘0 108 0’3 3 2  10 8  104) 5 9  5 ’8 18.955
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200 ANTON MELIK:

Delež industrijsko-obrtne skupine niti ni preveč skromen, 
toda upoštevati moramo, da gre tu brez primere bolj za obrt nego 
za industrijo, ki je omembe vredno zastopana domala le v Skoplju 
ter Bitolju. Ti dve mesti imata tudi razmeroma manjši odstotek 
poljedelcev, znamenje, da sta najbolj modernizirani urbanski 
naselji na našem jugu.

Nadalje je  značilno, da ima tudi tu trgovina razmeroma 
znaten delež; da gre pri tem pretežno za drobno kupčevanje, je 
znano.

Močno nas opozori nase primeroma zelo majhen delež vpo- 
kojencev in rentnikov, kar se mora podčrtati kot pokrajinska 
značilnost. Brez dvoma je v zvezi z dvema dejstvoma; prvič, da 
je dežela v dobi 1912—1918. temeljito spremenila režim, kar je 
pomenilo po večini odselitev prejšnjih funkcionarjev javne 
uprave, in drugič, da tu še vedno v upravi krepko sodelujejo 
doseljenci iz drugih pokrajin, ki potem, ko stopijo v pokoj, po 
večini odidejo v svoje rodne pokrajine.

Pri tem je  pomembno, da je  Skoplje eno redkih naših mest, 
kjer je v prometu zaposlenih nekaj več ljudi nego v javni službi. 
Dosedaj smo videli podobno razmerje teh dveh poklicev le pri 
onih redkih mestih, ki imajo izredno močno funkcijo v železni
škem prometu, kakor na primer Maribor, Niš ter Slavonski Brod, 
pa pri tistih, kjer se taka vloga veže z lego ob rečnih prometnih 
žilah, kakor na pr. v Sisku, Zemunu, Smederevu.

Končno se odlikujejo mesta na jugu še po naslednji značil
nosti. У malokateri naši pokrajini smo opazili dosedaj tako velik 
odstotek onih, ki so ali dninarji ali pa delavci brez podrobne 
označbe. Pokaže nam se delež teh tem večji, kolikor manj res
nično urbanski značaj ima mesto, pa je zato v Bitolju in Skoplju 
najmanjši. Vidimo tedaj, da sta se ti dve mesti najbolj razvili in 
se najbolj približali poklicnogospodarski strukturi naprednejših 
mest Severne Srbije ter Bosne.

V Cetinju in Podgorici imamo dve mesti, ki kažeta podob
nosti z dosedaj očrtanimi balkanskimi mestnimi tipi. Interesantna 
pa je medsebojna primerjava med njima. Na Cetinju je še 
vedno daleč na prvem mestu kmetijstvo, za njim pa pride javna 
služba s svobodnimi poklici; v tem pogledu prekaša Cetinje Sa
rajevo, Banjaluko in Ljubljano ter se uvršča natančno ob stran 
— državni prestolici Beogradu. — Šele za tem pride obrt — o 
industriji tu komaj more biti govora. Podgorica je vsekakor 
znatno bolj urbanska, saj ima mnogo manj kmetov, pa znatno več 
obrtnikov in izredno mnogo trgovine. Po važnosti upravne funk
cije in še bolj po izredno krepkem deležu vpokojencev se vjema 
s Cetinjem; v tem pogledu se more meriti z njima zelo malo mest.
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Preostane nam sedaj še, da si ogledamo poklicno strukturo 
v našem primorju, ki je v mnogih pogledih naša najbolj samo
svoja pokrajina. Pokaže nam se pri tem, da glede poklicne sestave 
primorska mesta ne nudijo enotne slike, marveč da moramo pred 
vsem razlikovati SZ od ostalih delov, kjer opazimo vrh tega ne
katere pomembne razlike.
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Sen j  2-2 43-1 9‘6 14) 7 2  13'4 9-2 8‘1 6 2 3.072
Sušak 6-4 32-2 9‘9 1-5 18‘7 Ц -5 7*8 7*4 4 6  16.111
Bakar 5‘3 30'8 124) 0‘3 22'9 12’3 44) 8'5 3*9 2.075

Split 22-1 26-5 7-2 1-6 9 7  13‘3 2 8  10 7  6’ 1 43.711
Dubrovnik 20-8 21 0  9 0  1 2  10'1 12'9 2'8 124 9 8  18.765
Kotor 27-4 19-9 6'0 14) 8'7 9'3 1*0 10'0 16‘7 5.367
Šibenik 63-8 10'9 3*3 0'2 4'7 5 4  1-0 3 4  7 3 37.272
Hvar 62-9 12-2 4‘2 0 1  3‘4 8'3 0*6 5-5 2 8  2.882

Ulcinj 62-2 8 8  5-8 04) 9’5 6‘1 0'9 6'2 0 5  6.207
Bar 55-6 14-2 4'9 0'3 9 0  9 2 0 6  5 2  14) 5.541

Sušak, Bakar in Senj so trije predstavniki mestnega tipa v 
Hrvatskem Primorju. Ta se od doslej označenih mest razlikuje 
po nekaterih svojstvih. Vidimo, da ima primorsko meščanstvo 
razmeroma le malo temeljev v kmetijstvu, kar je  pri Bakru in 
Senju, ki sta postavljena v sredo izrazite kraške pokrajine, seveda 
jako razumljivo; tu je celo za vinogradništvo zelo malo možnosti. 
Sušak je za spoznanje na boljšem pač le, ker mu pripada ruralna 
okolica. Skupna značilnost Sušaka in Bakra je v dejstvu, da imata 
zelo važno funkcijo v prometu; saj je v obeh mestih odstotek v 
prometu zaposlenih za obrtno-industrijsko kategorijo najmoč
nejši. Da je  postal ta odstotek v Senju manjši, je razumljivo, ako 
pomislimo, kako silno je  moderna doba, ko so vlogo jadrnic in 
cest prevzeli parniki ter železnice, prizadela ravno Senj. VisoK 
odstotek v industrijsko-obrtni skupini nam priča, koliko pomeni 
za tako mesto z izpodrezano glavno gospodarsko funkcijo na
domestilo v industrijskih podjetjih, kakor je tobačna tvornica. 
Za nekatera hrvatska mesta je značilno, da se v njih jako poveča 
delež skupine, ki se označuje kot kategorija dninarjev in delav
cev brez podrobnejše označbe. Podoba je, da zlasti na zadnjem
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mestu navedeni oddelek sestavlja poglavitni del te skupine. To 
nam pomaga razumeti dejstvo, da je ta skupina v primorskih 
hrvatskih mestih posebno močna, osobito na Sušaku in v Senju. 
Podoba je, da so tu zajeti oni, ki se preživljajo z raznovrstnimi 
neenakomernimi deli, ki jih nudi zlasti primorsko in pristaniško 
mesto.

Ko prehajamo na dalmatinska mesta, moremo pred vsem 
opozoriti na vidne razlike napram navedenim mestom v Hrvat- 
skem Primorju. V zunanji podobi, v fiziognomiji mesta, je  raz
loček razmeroma manjši, razen pri Sušaku, ki pa ga moramo 
tolmačiti posebej ; saj gre tu dejansko za predmestje nekdanjega 
skupnega pristaniškega naselja, predmestje, ki se je  osamosvojilo 
tudi v gospodarskem pogledu, ko se je Reka priključila Italiji.

Za primerjavo z ostalimi so dalmatinska mesta jako nepri
kladna že po tem, da so tu mestne občine drugače organizirane. 
Tu smo v področju velikih občin na splošno. V upravno enoto pa 
so združene tu z mestom povsem kmetske vasi, tako da nobena 
od mestnih občin ne predstavlja samo urbanskega naselja, le 
mestnega prebivalstva; spominjajo tedaj na vojvodinski tip. 
Temu primerno se nam pokaže slika: vsa navedena dalmatinska 
mesta izkazujejo zelo velik odstotek prebivalstva, ki mu je go
spodarska osnova utemeljena v kmetijstvu. V Šibeniku in Hvaru 
blizu dve tretjini, a celo v Splitu še znatno več ko ena petina 
vsega prebivalstva mestne občine ima svojo eksistenco v dohod
kih iz poljedelstva in sorodnih gospodarskih panog. Blizu split
skemu razmerju stojita Kotor in Dubrovnik. Pripomniti je, da 
šteje naša statistika zraven tudi zaposlitev pri ribolovu. Toda ta 
predstavlja razen na otokih razmeroma majhen delež, in sicer v 
Kotoru le 4 osebe, v Splitu 0.4%, v Dubrovniku 0’5%, v Baru 
0'4%, Ulcinju 0'5%, Šibeniku 1'2%, a v Hvaru 5'8% celotnega pre
bivalstva, kar je vsekakor že znatnejša postavka, pričajoča o 
pomembnejši funkciji ribolova v otoškem mestu. Bilo bi seveda 
potrebno, da bi imeli na razpolago statistične podatke za mesta 
sama, ločena od politične občine. Da pa ne odpade ves delež v 
poljedelstvu temelječih na ruralno okolico, se more razvideti že 
po dejstvu, da znaša odstotek v kmetijstvu zaposlenih več nego 
delež okoličanov napram prebivalstvu pravega mestnega naselja. 
Saj je znano, da se v enem najtipičnejših dalmatinskih mest te 
vrste, v Šibeniku, velik del mestnih prebivalcev peča z vinograd
ništvom in da je mnogim dohodek od vinskega pridelka ter 
oljčnih nasadov in južnih sadežev celo poglavitna gospodarska 
osnova.' Velik del mesta ima tu povsem kmetijski značaj. Toda

7 Prim. J. Modestin, Šibenik. Stanojevič, Narodna enciklopedija.
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pri tem je treba prav posebej naglasiti, da je poljedelstvo v 
dalmatinskem primorju bistveno različno od poljedelstva, kakor 
ga imamo po notranjih delih države ali na prim. na Slovenskem. 
Dalmatinsko kmetijstvo obsega kulturo vinogradništva ter 
oljčnih nasadov, pa še nekaterih pridelkov, pripadajočih deloma 
k skupini južnih sadežev. Že delo je tu drugačno nego na polju 
in zahteva drugačne, mnogo intenzivnejše pažnje nego običajno 
kmetijstvo. Zlasti pa je važna razlika v izkoristitvi pridelka. 
Dočim proizvaja kmetijstvo v notranjih delih države — razen v 
panonskem in subpanonskem področju — v glavnem za lastno 
prehrano, tako da pride v prodajo le razmeroma majhen del 
pridelka, pa je kmet v Dalmaciji navezan na nujno prodajo ve
like večine svojega pridelka, saj more šele z izkupičkom od tega 
kupiti večino tega, kar mu je potrebno za prehrano. Žitnega 
pridelka je tod skrajno malo; kmetijstvu daje značaj vinograd
ništvo, oljarstvo in sadjarstvo. Na osnovi vsega tega se more reči, 
da ima kmetijstvo v dalmatinskem — kot v ostalem našem ja
dranskem primorju — mnoge značilnosti, ki ga približujejo 
obrtnim panogam, saj mu je eksistenca zgrajena kot pri teh na 
prodaji pridelka.

Da mesta v Hrvatskem Primorju nimajo očrtanega značaja, 
zavisi od prevlade golega kraškega zemljišča. Dalmatinskemu 
podoben značaj pa imajo urbanska naselja na zapadni istrski 
obali tja v okolico Trsta, kjer so mesta ob Tržaškem zalivu, 
Koper, Izola in Piran izkazovala velik odstotek meščanov s 
kmetsko gospodarsko osnovo. Saj so bila istrska mesta povsem 
slična dalmatinskim tudi po uredbi in značilnostih političnih 
občin.

Radi prevelikega deleža kmetske okolice je oteženo pri
merjanje dalmatinskih mest z drugimi glede udeležbe ostalih 
poklicev. Najbolj je še to mogoče pri Splitu, ki mu pripada 
primeroma malo kmetske okolice. Tu se prav dobro vidi, da vrši 
veliko funkcijo v upravnem poslu, o čemer priča razmeroma 
znaten delež zastopnikov javne službe, svobodnih poklicev, vpo
kojencev ter rentnikov. Do veljave pride vsaj do neke mere 
tudi pomembnejša vloga pri prometu, dočim je manj znaten 
delež v obrti in industriji zaposlenih izraz in znamenje znanega 
dejstva, da so se tovarne razen cementnih v Splitu še razmeroma 
malo udomačile.

Dejstvo, da priključek ruralne okolice tako vidno dvigne 
ter poveča delež kmetijskega poklica, priča na nedvomen način, 
da je v nasprotju s slovenskim tipom urbanizacija posegla še 
jako malo na kmetsko okolico ter da bivajo tu v urbanskih po
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klicih zaposleni dejansko po veliki večini v mestu samem. Da 
proces urbanizacije prodira v kmetsko okolico, zlasti v obliki, 
da hodijo odn. se vozijo zaposlenci vsak dan iz okolice v mesto 
na delo, razmeroma počasi, o tem nam pripoveduje interesantna 
Rubićeva studija, ena redkih, a zato tem bolj dragocenih te 
vrste.8

V Dubrovniku vzbudi našo pozornost razmeroma znaten 
odstotek v trgovini zaposlenih, kakor tudi precejšen delež v 
prometu, javni službi ter svobodnih poklicih temelječih in 
vpokojencev. Tu bi bila odlična trgovska, prometna ter tujsko- 
prometna funkcija mesta v pravi meri razvidna šele, ako bi imeli 
statistične podatke ločene za Dubrovnik - Gruž ter ruralno 
okolico.

Črnogorski dve jadranski mesti Bar in Ulcinj se v bistvu 
ne ločita od večine dalmatinskih mest, znamenje, kako močno 
povsod tod prevladuje kmetijski gospodarski značaj. Pozornost 
vzbuja tu kakor v ostali Črnigori ter enako v Dalmaciji razme
roma majhen delež kategorije dninarjev ter delavcev brez 
podrobne oznake; podoba je, da je  iskati temu vzroka v različni 
metodi odn. klasifikaciji pri ljudskem štetju.

Ogledali smo si poklicno strukturo znatnega števila mest 
v Jugoslaviji, zlasti večjih. Našli smo mnoge sličnosti posebno 
med največjimi našimi urbanskimi središči; našli pa smo tudi 
prav poučne in geografsko zelo važne razlike med pokrajinskimi 
tipi. Te ugotovitve nas opravičujejo, da govorimo o pokrajin
skih tipih mest tudi z vidika poklicno-gospodarske sestave mest
nega prebivalstva. Ako nam bi objava statističnih podatkov o 
poklicu, in sicer tudi za manjša in najmanjša mesta omogočila 
razširiti proučevanje na vsa mestna naselja brez izjeme, bi mogli 
pokrajinske mestne tipe ugotoviti še točneje ter zlasti točno do
gnati njihovo razprostranjenost in medsebojne odnošaje.

Pri primerjavi se je  pokazala velika težava spričo neenotne 
upravne obmejitve mestnih občin. Z geografskega vidika bi bilo 
upravičeno primerjati med seboj samo in pred vsem mestna na
selja, torej mesta v topografskem naselbinskem smislu, ne pa 
mestne politične občine, ki so pretežno upravni pojm. Toda, ker 
se statistični podatki o poklicu preračunavajo in objavijo 
samo za politične občine, smo se morali omejiti na to gradivo in 
se zadovoljiti z njim. Kljub tem pomanjkljivostim pa ima naša 
proučitev še vedno geografsko vrednost, saj gospodujejo tudi v 
geografiji predstave o mestih do velike mere na osnovi številč-

8 Dr. Ivo Rubić, Gravitacija susjednih žitelja Splitu. Hrvatski G eo
grafski Glasnik br. 2, Zagreb 1930.
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nih podatkov, nanašajočih se na politični obseg. Zgornje na
vedbe pripomorejo naši predstavi o mestih do pravilnejše vse
bine ter morejo spričo tega bodisi po sebi kot pri primerjavi — 
kljub pomanjkljivi podlagi administrativnega okvira nuditi 
jako koristen in poučen pripomoček.

Résumé

Composition de la population des villes yougoslaves, répartie par professions.

L ’auteur compare dans cette étude les villes yougoslaves, considérées 
du point de vue de la répartition des professions des habitants, d’ après les 
résultats du recensement de 1931. A  cet égard, il existe différents types 
régionaux. Il convient de remarquer que les données statistiques se rap
portent aux villes conçues comme unités administratives.

Le type de ville en Slovénie, est remarquable par son état plus différen
cié de l’urbanisme. La ville (au sens de commune administrative) a, dans un 
pareil cas, relativement moins d’ habitants de la catégorie ouvrière, chemi
nots etc., que les communes de la périphérie immédiate. Les ouvriers etc. 
qui travaillent dans les entreprises de la ville, habitent en dehors et s’y  
rendent chaque jour en chemin de fer, autobus, surtout à bicyclette. C ’est 
le cas de Ljubljana, Maribor et C elje  avec leur banlieue (cf. —  la table 
p. 186). Ces voyages quotidiens des ouvriers de la periphèrie au centre de 
la ville sont peu développés dans le reste de la Yougoslavie.

Dans la Croatie centrale, dans quelques villes le pourcentage des pro
fessions industrielles est très élevé, mais l’agriculture jou e un rôle assez 
remarquable. La Croatie orientale et la Slavonie offrent déjà le type urbain 
pannonien, caractérisé par l ’existence d’une forte proportion (parfois plus 
de la moitié) de population agraire. Ici, l ’agriculteur produit beaucoup plus 
que ce qui lui est nécessaire.

Le type urbain adriatique offre un aspect anologue. Là encore l'agri
culteur participe à la composition de la population citadine, mais il cultive 
la vigne, l’olivier, les arbres à fruits. Il est à noter que la commune-ville, 
comme dans la région danubienne, contient une forte part de banlieue rurale 
avec de vrais villages, mais certaines parties de l’agglomération urbaine elle 
m êm e sont de caractère rural (par exem ple Šibenik).

Les villes de la Serbie du Nord et de la Bosnie ont quelques caractè
res identiques. On voit ici quelques centres où l’industrialisation est assez 
développée (cf. Zenica, Kragujevac, Leskovac), mais ces villes exceptées, la 
catégorie „industrie et m étiers" est représentée surtout par des artisans. La 
proportion est forte des petits commerçants, et des agriculteurs, nombreux 
surtout dans les villes situées à l’écart des grandes voies de communication et 
dans la région voisine de la frontière bulgare (par exem ple Foča, Zaječar, 
Pirot, Vranje).

La Serbie du Sud offre un type de villes régional. La grande industrie 
est inexistante, la petite à peine existante dans les villes principales (Skop
lje , Bitolj). La catégorie artisanale est importante, ainsi que la classe des 
petits commerçants; toutes deux composent la „čaršija“ patriarcale du proche 
orient musulman (analogue aux souks de l’Afrique du Nord). La proportion 
de la population agricole est considerable, survivance sans doute de l’époque 
turque où les agriculteurs se réfugiaient dans les villes pour y  trouver la 
sécurité.
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D eux villes monténégrines (Cetinje, Podgorica) présentent un caractère 

semblable.
Ces caractéristiques régionales mises à part, les grandes villes, en tant 

que centres administrative provinciaux, offrent une sem blable répartition des 
habitants par profession. Dans certaines villes, des fractions sont encore 
definies en tant que ces villes jouent un rôle plus important dans les com
munications: maritimes (villes du littoral), par voies ferrées (Niš, Slavonski 
Brod, Maribor), fluviales (Zeanun), ou ces deux ensemble (Sisak, Smederevo). 
Les professions liberales et administratives se rencontrent bien entendu, dans 
la mesure ou les villes sont des organismes administratifs et culturels (Ljub
ljana, Sarajevo, Zagreb et la capitale, Beograd).

Les tables insérrés dans le texte offrent en outre des données spéciales 
et individuelles et permettent la comparaison entre les villes.

Pour faciliter la comparaison nous donnons ici la traduction des titres 
des tables.

i. Nom de la ville; 2. Agriculture; 3. Industrie, métiers; 4. Com m erce; 
5. Banques; 6. Communications; 7. Services publics et professions libérales; 
8. Journaliers et manoeuvres dans services diverses; 9. Rentiers et retraités; 
10. Autres professions (personnes entretenues dans les établissements et 
élèves placés hors de leur fam ille; personnes sans professions; professions 
inconnues; armée et m arine); 11. Nombre absolu des habitants de la ville.

Anton Melik


