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ZNAČILNOSTI ZGOŠČEVANJA PREBIVALSTVA V SR SLOVENIJI 

Pavle M i h e v c * 

Odgovor na vprašanje, kakšna -je današnja prostorska razmestitev pre-
bivalstva v SR Sloveniji in kakšno v prihodnje pričakujemo, je ključnega 
pomena za celotno področje družbenega in še posebej prostorskega planira-
nja. V naši poselitveni in z njo povezani prostorski politiki je marsikaj še 
vedno nedorečenega. Ni še znan odgovor na vprašanje: koncentracija DA 
ali NE, kolikšna naj ibo in kje naj se ta koncentracija pospešuje .ali dovo-
ljuje in kam usmerja. Do sedaj opravljene študije potrjujejo sklepe, ki go-
vorijo o postopni zgostitvi prebivalstva. 

Podrobne analize gibanj prebivalstva nas opozarjajo na razvoj ob-
sežnih ravninskih območij koncentracije. Nenačrtovano se razvijajo po-
krajinske enote, ki jih opredeljujemo s pojmom razložena koncentracija 
na eni, na 'drugi strani pa se razvija obsežna depopulacijska, predvsem hri-
bovska pokrajina. 

Primerjanje rezultatov popisa prebivalstva v obdobjih 1961—1971—1981 
nakazuje odgovor na vprašanje, koliko našega poseljenega prostora postop-
no praznimo, kako hitro in kje se prebivalstvo naseljuje. 

Poudarek pri predstavljenem analiziranju prebivalstvenih gibanj je v 
opazovanju procesa koncentracije prebivalstva. V ta namen smo opazovali 
gibanja prebivalstva v pomembnejših osrednjih naseljih — centrih izbrane 
opazovane enote (m. o.) in v ostalih naseljih zaledja posameznega centra. 

Opazovana gibanja nakazujejo stalno nasprotje med potrebo po smotrni 
izrabi in izaščiti kvalitetnih kmetijskih površin ter spontanimi poselitvenimi 
težnjami. 

Pri delu smo se naslonili na opazovanje matičnega okoliša (iz leta 1961) 
kot prostorsko enoto. Matični okoliš kot osnovno opazovano prostorsko eno-
to omenjajo VI. K o k o le , D., Voigettnik in L. G o a ar v posameznih 
študijah. Težavnejši od izbora matičnega okoliša je izbor lokalnega sredi-
šča, v našem primeru centra matičnega okoliša. Znano je, da so se gra-
vitacijska zaledja centralnih vasi in seveda vseh centrov višje stopnje uje-
mala z oblikovanimi območji matičnih okolišev. Pomembno je, da so osnov-
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ne prostorske gravitacijske enote ruralnoga okolja, ki se oblikujejo okoli je-
der najnižje stopnje opremljenosti, to je okoli centralnih vasi, v večini pri-
merov območja občin iz 1951 do 1955. leta oziroma matični okoliši iz leta 
1961 (VI. K o k o l e , 1971). Ta naselja so preko občinskih centrov povezana 
v urbani sistem. 

Po podrobnem primerjanju predhodno izdelanega pregleda centralnih 
vasi in naselij določene stopnje centralnosti (VI. K o k o l e , 1971) ter pre-
gledom spiska matičnih okolišev oziroma njihovih središč smo ugotovili, 
da slednji zajemajo večino vseh pomembnejših naselij, vključno vse cen-
tralne vasi z redkimi izjemami in celo posamezne subcentraine vasi. Delo 

nas je privedlo k sklepu, da smemo tako ugotovljena lokalna središča vklju-
čiti v zastavljeno kartoteko naselij, 392 izbranih centrov matičnih okolišev 
pa .nam predstavlja največje število lokalnih igra vit acijakih središč. Le med 
njimi bo potrebno iskati obseg in smeri nadaljnje koncentracije prebivalstva 
Slovenije. To poudarjamo ob dejstvu, ker poleg teh naselij niso bila ugo-
tovljena druga naselja, ki bi imela kakršnokoli pomembnejšo funkcijo. S 
precejšnjo gotovostjo lahko trdimo, da so vsa ostala naselja slabše razvita, 
manj opremljena in imajo manjšo priteznostno moč. Opazovana gibanja 
prebivalstva v tako izbranih centrih v naseljih izven teh .središč nakazujejo 
verjetnost nadaljnje postopne zožitve poseljenega prostora. 

Pri delu smo se poslužili pred leti nastavljene kartoteke naselij, iki jo 
s prejemanjem novih razpoložljivih informacij dopolnjujemo. Vsi iz karto-
teke izvedeni računalniški izpisi, .tabelarični prikazi in karte so plod več-
letnega dela AOP skupine pri Urbanističnem inštitutu SRS. Osnovni vir 
informacij so objavljeni rezultati popisov Zavoda za statistiko SR Slovenije. 
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Evidencam opazovanih stanj po matičnih okoliših prilagamo računal-
niško izpisan tematski prikaz SR (Slovenije. Priložena tabela prikazuje po-
samezne razrede, razredu pripadajoče število matičnih okolišev, število pre-
bivalcev 01961, 1971, 1981) in izračun razredu pripadajočih vseh in kmetij-
skih površin v 1971. letu. S temi zadnjimi podatki želimo opozoriti na po-
samezne, z demografskimi podatki povezane prostorsko pomembne premike 
in težnje. 

Opozoriti želimo tudi na razvojno pomembno .povezanost med gibanji 
v naseljih-centrih do ostalih naselij. 

Na osnovi analize rezultatov popisov po naseljih lahko zaključimo, da 
bo v bodoče potrebno v SR Sloveniji govoriti le o omejenem številu po-
membnejših naselij, ki postopoma prevzemajo prebi valstvene viške, če ob-
stoječih trendov ne bomo zavestno spremenili. 

Potrditev predpostavk o smereh in obsegu povojnih poselitvenih teženj 
v Sloveniji dobimo iz priloženih tabelaričnih pregledov. 

Prebivalci v letu 
Območje 1961 1971 1981 2000*** 
mesta* SRS 530044 667907 808089** 

800708* 1141095 
% 33,4 38,7 41,9 51,4 

ostali centri 139896 157740 181335 
51,4 

% 8,7 9Д 9,5 
vsi centri (vseh stopenj centralnosti, 
središča MO) v SRS 669940 825647 989424 1420872 

% 42,1 47,8 52,4 63,4 
število prebivalcev izven centrov 918839 901490 895654 

63,4 
delež prebivalstva izven centrov 57,9 52,2 47,6 
vsi prebivalci SRS 1588779 1727137 1885028 2241770 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Priložena tabelarična gradiva opozarjajo na nekaj osnovnih razvojnih 
značilnosti in sicer: 

— Postopno raste absolutno število in delež prebivalstva, ki živi v mestih 
in ostalih centrih vseh stopenj za prihlično 16000 prebivalcev letno, to 
je okoli 1200 prebivalcev več kot znaša v obdobju 1961—1981 povprečna 
letna rast vsega prebivalstva SRS.. 

— Koncentracija prebivalstva ni osredotočena samo na mesta,* ampak na 
220 naselij (centrov različne stopnje). Dejstvo je, da se je število centrov 
vseh stopenj, ki nakazujejo postopno rast števila prebivalstva dvignilo 
od 199 v obdobju 1961—1971 na 220 v obdobju 1971—1981. 

— Izrazito ustaljeno je število območij (m. o.), v katerih prebivalstvo izven 
centrov upada. Teh je bilo v prvem opazovanem obdobju (1961—1971) 
185 in v drugem (1971—,1981) 184. 

* Po predpisih o politično teritorialnih razdelitvah, veljavnih od 30 . 6. 1955 dalje: 
Statistični letopis SRS, 1981, Zavod SRS za statistiko. 

** Prvi podatki popisa po naseljih 1981, Zavod SRS za statistiko. 
*** Ekstrapolacija gibanja števila prebivalstva v obdobju 1971—1981 v leto 2001 je izra-

čunana z metodo geometrične ekstrapolacije. 
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— število homogenih območij (M. O.) katerih število prebivalstva raste 
na celotnem območju, se je minimalno znižalo, od 168 (v obdobju 1961— 
1971) na 163 (v obdobju 1971—1981). Nekaj izrazitejše je število območij, 
v. katerih prebivalstvo upada (od 121 v prvem obdobju na 103 m. o. v 
obdobju 1971—1981), raste pa število območij iz «staljenim številom pre-
bivalcev, od 102 v prvem na 115 v drugem obdobju. 

— Trend rasti števila prebivalstva v centrih izven mest opozarja na smer 
postopnega večanja obsega suburbaine rasti. 

— Dejstvo je tudi, da znaša delež ruralnega prebivalstva (živečega v manj-
ših naseljih) v letu 1981 še vedno 47,6 %; mestnega* 42,9 % in 9 % pre-
bivalstva, ki živi v ostalih ruralnih centrih. 

Iz dinamike demografskih gibanj v opaizovanih enotah (centrih, v na-
seljih izven centra in skupaj) smo nadalje izbrali deset pojavnih oblik gi-
banj. Te podajamo v naslednjih vrsticah vzporedno z osnovno opredelitvijo 
njihovih značilnosti. 

Opisani razredi predstavljajo najpogostejše pojavne oblike gibanj pre-
bivalstva. Ta gibanja smo spremljali v dveh zaporednih obdobjih, od 1961— 
1971 in 1971—1981. Iz primerjanja obeh obdobij je mogoče povzeti smeri 
nadaljnjega razvoja, obseg demografskih premikov, oceno prostorskega ob-
sega in vsaj okvirno, na katerih območjih v Sloveniji so posamezne razvojne 
značilnosti najizrazitejše. 

• Mestno prebivalstvo, opredeljeno po predpisih o politično teritorialnih razdelitvah. 
Statistični letopis SRS, 1981. 
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Znaki predstavljajo: 

— Padec števila prebivalcev za —4,9 % in več 
+ Rast števila prebivalcev + 5,0 °/o in več 
O Stagnacija ali ustaljenost števila prebivalcev od 4,9 °/o do +4,9 % 

Razred 
(ustreza 

opisu na 
karti in v 

tabeli) 

Gibanje števila 
prebivalcev v 

3 
C <D CJ 

C H «J Cl O 
0) § » S ш L s > rt s c.S 

5 6 
- S s ë m 
Og rt u C ft 

1 Sklenjena območja praznenja. število prebivalcev 
centra in zaledja upada. Skupno število prebival-
stva na celotnem prostoru upada. 

2 Praznenje centrov in stagnacije zaledja. Gibanja 
vsega prebivalstva nakazuje ustaljenost. — o o 

3 Stagnacija ali ustaljenost gibanj in praznenja na-
selij v zaledju. Bilanca gibanja vsega prebivalstva 
v vsej enoti nakazuje praznenje ali največ usta-
ljenost. O 

4 Izrazita ustaljenost. Center in zaledje stagnirata. 
Gibanje vsega prebivalstva na vsem prostoru na-
kazuje ustaljenost ali redkeje celo praznenje. O o o 

5 Izrazita koncentracija prebivalstva v centrih opa-
zovanih območij. Prebivalstvo naselij v zaledju 
centrov upada. Rast števila prebivalstva v centrih 
ne presega upadanja števila prebivalcev v ostalih 
naseljih, tako da je skupno število prebivalstva 
v vsej opazovani pokrajini ustaljeno. + o 

6 Izrazita koncentracija prebivalstva v centrih. Pre-
bivalstvo naselij v zaledju centrov "upada, vendar 
je število prebivalcev na celotnem prostoru v po-
rastu. + . + 

7 Rast števila prebivalstva v naseljih izven centrov, 
število prebivalcev v centrih upada. Rast števila 
vsega prebivalstva v naseljih izven centra presega 
upadanje števila prebivalcev v centru, tako da je 
število prebivalcev na celotnem prostoru v po-
rastu. + + ; 

8 Rast števila prebivalstva izven centrov, število 
prebivalcev v centrih je ustaljeno, naselja v za-
ledju rastejo, bilanca gibanja vsega prebivalstva 
je pozitivna. O + + i , 

9 Koncentracija prebivalstva v centrih in stagnacija 
zaledja. Bilanca gibanja vsega prebivalstva v vsej 
opazovani enoti je pozitivna. + o + 

10 Pokrajina s sklenjeno rastjo prebivalstva. Območja 
rasti centrov in zaledja. + + + 

Glede na izpostavljeno predpostavko o smereh urbane rasti povzemamo 
najprej razrede 5, 6, 9 in 10, katerih skupna značilnost je rast števila pre-
bivalstva v centrih. V delu tega prostora je tudi v bodoče pričakovati na-
daljnjo rast urbane koncentracije. Teh prostorskih enot je v iSloveniji 220. 
V centrih in okoli njih se postopno zgoščajo prebivalstveni viški in prebi-
valstvo iz naselij, ki se praznijo. Na tem prostoru je 1961. leta živelo 69,5 % 
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TIPI GIBANJ PREBIVALSTVA V OBDOBJU 1971—1981 PO MATIČNIH OKOLIŠIH SR SLOVENIJE 
Center M. O. Necenter M. O. Skupaj M. O. Površine 

Preb. Preb. Preb. Preb. Preb. Preb. Preb. Preb. Preb. 1971 
Razred Št. MO 1961 1971 1981 1961 1971 1981 1961 1971 1981 kmetij, vse 

1 A 58 22391 20356 19555 8:2354 72773 63671 105245 93628 82426 2586256689 1279600397 
P 14.334 3.333 2.338 2.162 8.305 7.334 6.220 6.624 5.421 4.373 12.759 13.280 

2 A 15 61875 63013 44238 25426 25290 25339 87301 88303 69577 433072683 198433274 
P 3.836 10.361 8.575 5.154 2.564 2.549 2.468 5.495 5.113 3.691 2.137 2.059 

3 A 52 35560 36556 36754 98471 92008 81017 134031 128564 117771 2412397642 1286484358 
P 13.299 5.955 4.975 4.232 9.930 9.272 7.890 8.436 7.444 6.248 11.901 13.351 

4 A 49 13852 14165 14184 116887 115441 114871 130739 129606 129055 2281373659 1035762203 
P 12.532 2.320 1.920 1.653 11.788 11,634 11.187 8.229 7.504 6.846 11.255 10.749 

5 A 51 33927 43242 40555 122336 115264 100632 161163 158506 150187 3327017642 1504800892 
P 13.043 6.502 5.884 5.774 12.337 11.616 9.900 10.144 9.177 7.967 16.413 15.617 

6 A 13 105522 130958 164171 50406 51665 43033 155928 182623 207204 807203241 401815861 
P 3.325 17.670 17.821 19.129 5.083 5.207 4.191 9.814 10.574 10.992 3.982 4.170 

7 A 8 16589 19335 14250 24017 25629 35017 40606 43964 49267 450526360 163590522 
P 2.046 2.778 2.495 1.660 2.422 2.583 3.410 2.556 2.545 2.614 2.223 1.698 

8 A 25 7463 9475 9449 113642 140591 100777 126105 150066 190226 939095457 404394474 
P 6.394 1.250 1.289 1.101 11.965 14.168 17.605 7.937 8.689 10.091 4.633 4.197 

9 A 79 156564 205865 265822 212049 206202 204184 368613 413067 470006 4933118108 2430406462 
P 20.205 26.219 29.150 30.973 21.384 20.781 19.885 23.201 23.916 24.933 24.337 25.223 

10 A 41 133024 191393 241267 141024 147417 178092 275048 338810 419359 2100037824 530522947 
P 10.486 23.113 26.045 28Л12 14.222 14.956 17.344 17.564 19.617 22.246 10.360 9.657 
A 391 597167 734857 358245 991612 902280 1026833 1588779 1727137 1885078 20270099305 9635811390 
P 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

A = število 
P = procent (%) 



Značilnosti zgoščevanja prebivalstva v SR Sloveniji 

prebivalstva, v 1971. letu 72,5 % in 1981. letu že 76,4% vsega prebivalstva 
SRS. 

Pomembno nadaljevanje spoznane smeri in obsega postopne koncentra-
cije kažejo razredi 5, 6 in 9. Skupna značilnost jim je nadpovprečna rast 
centra samega na račun upadanja ali največ stagnacije naselij v zaledju. 
Centri teh pokrajinskih enot so običajno nekaj večja ruralna naselja in po-
samezna mesta, rast pa je osredotočena na 'vodilno naselje v območju. 

Upadanje ali največ stagnacijo v centru enote je opaziti predvsem tam, 
kjer tudi število vsega prebivalstva nazaduje ali je ustaljeno, število rteh 
pokrajinskih enot (razred 1, 2, 3, 4) je znašalo 1971. leta 177 in v 1981. letu 
154. Število vseh centrov, ki izgubljajo prebivalstvo, predstavljenih z raz-
redom 1, 2, 3, 4, 7, 8, je znašalo v letu 1971 192 in v 1981. letu 171. Samo 17 
je takih enot (razred 7, 8), v katerih je opaziti upadanje centra in tako 
močno rast ostalih naselij, da je bilanca gibanja pozitivna. 

Obseg prostora, ki pripada posameznemu razredu, je izračunan na 
osnovi seštevka površin prikazanega po k. o. in pripada posameznemu ma-
tičnemu okolišu. Tako na primer lahko .ocenimo, da pokrajinskim enotam 
razreda 1 in 3, ki ponazarjata praznenje prostora, pripada 1981. leta 9,8 % 
vsega prebivalstva in 23,2% vseh površin, območjem izrazite stagnacije ali 
ustaljenosti (razred 2, 4, 5) pa 17,9 % prebivalstva. 

Rezultati opravljene analize (Vil. K l e m e n č i č , 1976) regionalnega 
demografskega razvoja Slovenije nas prav tako kot naša opazovanja opo-
zarjajo na oblikovanje določenih tipov demografskih območij. Vzporedno 
z opazovanjem razvoja prebivalstva v centrih smo zato povzeli razvoj gi-
banja prebivalstva po območjih rasti, ustaljenosti in upadanja števila pre-
bivalstva. Pri tem predstavljajo predstavljena območja rasti tipe 6, 7, 8, 9, 
in 10, ustaljena območja tipe 2, 4, 5 in območja upadanja tip 1 in 3. Opazo-
vana gibanja potrjujejo že zapisane zaključke drugih avtorjev, potrjujejo 
pa tudi spoznanje o postopni koncentraciji poselitve. 

Nesporno imajo nakazane smeri prebivalstvenih gibanj pomemben 
vpliv na izrabo prostora. Primerjanje demografskih gibanj z obsegom posa-
meznemu razredu pripadajočih površin nas opozarja na naslednje: 
— oblikovanje pokrajinskih celot postopne rasti števila prebivalstva v 166 

enotah, ki jim pripada 45,3% vseh in 44,7% kmetijskih površin v SRS; 
— stagnaciji (ustaljenosti) pripada 115 območij; 29,2 % vseh in ,27,8% 

kmetijskih površin; 
— prostoru, ki se postopno prazni pa pripada 110 območij, 24,6 % vseh in 

26,5 % kmetijskih površin. 
Iz pregleda je mogoče opozoriti na razkorak med poselitvenimi težnjami 

na obsežnem prostoru, ki se postopno prazni, ter deležem kmetijskih povr-
šin, ki tem območjem pripadajo. Obseg in lega teh območij na eni strani 
in koncentracija na drugi, predvsem v ravnini, nas opozarja na potrebo po 
večji strokovni skrbi za usmerjanje poselitve 'in s tem povezano načrtno 
izrabo celotnega prostora. 
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CHARACTERISTICS OF THE POPULATION CONCENTRATION IN THE 
SR OF SLOVENIA 

Pavle M i h e v c 

(Summary) 

In the post war period there was a gradual population concentration 
in the .Slovenian lowland areas. Areas Of .the so called dispersed population 
concentration are .spreading while in the same time in the depopulation 
areas (especially in the mountainous areas) the papulation decline is becom-
ming more intensive. 

Gradual population concentration in the urban fringe is aggravating 
the conflicts regarding the future use of the first quality agricultural land. 

The comparison of the last two (1971 and 1981) population censuses 
shows that in Slovenia only a relatively small number of settlements re-
ceive the net migration surpluses. This population concentration is not onlly 
in towns but in 220 key settlements. 

In these centers in the period 1961—1981 average annual population 
increase amounts; to 16000, or about 1200 per year more than Hie annual 
absolute Slovenian population increase. 

The population changes in the 392 Slovenian local registration areas 
were analysed regarding the population changes in the registration areas 
as a whole, in their centres and in the settlements outside the center. 

The analysis showed that areas of the gradual population growth cover 
47,1 per cent of the Slovenian territory, areas of the .stable population 29,2 
per cent and the depopulation areas 23,2 per cent of the Slovenian territory. 

The comparison between the depopulation areas and the share of 
good agricultural land in them clearly indicates the size of the problem. 
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