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MIGRACIJE V SR SLOVENIJO IZ DRUGIH REPUBLIK IN NARODNOSTNA 
SESTAVA NJENEGA PREBIVALSTVA 

(kot posredni indikator števila in teritorialne razporeditve ter izvora priseljenih v SR Slovenijo 
iz drugih republik in pokrajin) 

Vladimir K o k o 1 e * 

UVOD 

Selitve (migracije) prebivalstva — menjava stalnega bivališča, ki se ne odvija v 
istem kraju (naselju) — so dandanes značilnost predvsem razlik v stopnji gospodar-
skega razvoja. Ljudje se selijo iz manj razvitih v bolj razvita območja, kjer so zapo-
slitvene možnosti v glavnem boljše. To velja tudi za SR Slovenijo, ne le za selitve 
znotraj republike, ampak tudi za preseljevanje iz drugih jugoslovanskih republik v 
SR Slovenijo. Izrazito pozitivni migracijski saldo — v zadnjem desetletju do popisa 
leta 1981 še poudarjen — je SR Slovenijo spremenil v izrazito priselitveno območje 
in obenem, z dotokom zlasti prevladujočega mladega prebivalstva, do neke mere iz-
boljšal tudi starostno strukturo prebivalstva in nekoliko spremenil tudi narodnostno 
strukturo prebivalstva v posameznih delih Slovenije. 

Spričo pomena migracij za demografske in druge strukture prebivalstva prese-
neča dokaj skromni obseg informacij o migracijskih tokovih, ki so — objavljene — 
na voljo raziskovalcem, bodisi glede obsega in smeri, bodisi glede značilnosti v selit-
vah udeleženega prebivalstva. To velja zlasti še za migracije iz drugih republik v SR 
Slovenijo. Pomemben razlog so gotovo že same operativne in metodološke težave 
pri zajemanju informacij. Samo SR Slovenija je imela že daljšo dobo sistematično 
voden register prebivalstva kot glavni informacijski vir. Sicer pa so tak sistematični, 
toda le periodični vir predvsem splošni popisi prebivalstva. 

Objavljeni podatki o priseljenih iz drugih jugoslovanskih republik v SR Slove-
nijo v popisu prebivalstva leta 19811 ne zajamejo specifično, kje (v kateri občini) ži-
vijo priseljeni prebivalci iz posameznih republik. Na voljo pa so — po občinah — 
podatki v skupnem številu priseljenih iz vseh drugih republik.2 Imamo pa tudi ob-
javljene po posameznih narodnostnih (etničnih) skupinah razčlenjene podatke o 
prebivalstvu občin v SR Sloveniji v letu popisov prebivalstva.3 Ker je bila SR Slove-

* Dr. . svetovalec direktorja. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, Gregorčičeva 25, 61000 Ljublja-
na, Yu 

1 Sumarno so objavljeni v Statističnem letopisu SR Slovenije za leto 1984, str. 74. 
2 V publikacijah Zavoda SR Slovenije za statistiko (revija: Statistični podatki po občinah, periodično). 
3 Glej publikacijo Zavoda SR Slovenije za statistiko: Rezultati reziskovanj, št. 264, marec 1982; tu so ob-

javljeni podatki za leto 1971 in 1981. 
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nija pred množičnimi priselitvami prebivalcev iz drugih republik (oziroma avtonom-
nih pokrajin) po etnični sestavi prebivalstva izrazito homogena (Slovenci z zelo lo-
kaliziranimi, številčno šibkimi manjšinami Italijanov v Koprskem Primorju in Mad-
žarov iz Prekmurja), pomenijo (sedanji) prebivalci drugih narodnostnih skupin pri-
seljeno prebivalstvo, oziroma pomeni povečano število prebivalstva neslovenske na-
rodnosti (oziroma ne-italijanske in z določeno rezervo ne-madžarske narodnosti) — 
vsaj v zadnjem obdobju med popisi leta 1971—1981 — tudi v načelu priseljeno pre-
bivalstvo. Po narodnostni pripadnosti je tedaj mogoče ugotoviti (s kasneje navede-
nimi omejitvami pri uporabi tega podatka) izvorno območje priseljenega prebival-
stva. Še zlasti, kjer živijo pripadniki teh narodov na strnjenem etničnem ozemlju v 
eni sami republiki (Črnogorci, Makedonci) ali pretežno v eni republiki (»muslima-
ni« kot etnična kategorija s srbskohrvatskim maternim jezikom, ki živijo — razen v 
manjšem številu še v »Sandžaku« — predvsem v SR Bosni in Hercegovini). Številki 
za vse priseljene iz SR Črne gore v obdobju desetih let (1971—1981) in za poveča-
no število prebivalcev črnogorske etnične skupine — Črnogorcev — med popisom v 
letih 1971 in 1981 sta skoraj povsem enaki (!), zelo blizu skupaj pa sta tudi ustrezni 
številki za Makedonijo oziroma Makedonce. Iz teritorialne razporeditve prebivalcev 
neslovenske narodnosti (brez Italijanov in Madžarov), zlasti pa še iz povečanega (ali 
zmanjšanega) števila po občinah in regijah, dobimo razmeroma dober in zanesljiv 
vpogled o obsegu, lokacijskih težnjah priseljencev in dinamiki sprememb na območ-
ju SR Slovenije, zlasti za zadnje — desetletno — medpopisno obdobje. Vprašanja, 
ki se ob tem zastavljajo za analizo migracijskih tokov, so zlasti: 

— v katera teritorialna območja v SR Sloveniji (občine, regije) so usmerjeni se-
litveni tokovi priseljencev različne etnične pripadnosti oziroma etničnega izvora; 

— ali so znatnejše razlike v teh »namembnih« območjih glede privlačnosti za 
naseljevanje določene etnične kategorije; 

— ali ima tak v določeno občino ali regijo (glede na etnično sestavo opredeljen) 
selitveni tok težnjo naraščanja ali upadanja oziroma: katera območja v SR Sloveniji 
so zlasti privlačna za priseljence različnih narodnosti; 

— za kakšen demografski oziroma socioekonomski tip območja (občine, regije) 
gre pri tem; 

— koliko odstopa teritorialna razporeditev prebivalstva drugih narodnosti (in 
zlasti prirasta v desetih letih) od razporeditve (in prirasta) avtohtonega (slovenske-
ga oziroma italijanskega in madžarskega) prebivalstva; 

— kakšna je dinamika sprememb (indeks glede na leto 1971). 

Pri uporabi podatka o etnični sestavi — ki je le posredni podatek — je na me-
stu precejšnja previdnost, zlasti ko gre za podatke o nekaterih etničnih kategorijah.4 

Prvi zaplet pri uporabi podatka o številu in povečanju (ali zmanjšanju) prebi-
valcev določene (neslovenske) narodnosti (oziroma etnične kategorije, kakor so bile 
uporabljene pri popisih prebivalstva) kot posrednega indikatorja o številu priselje-
nih oseb v SR Sloveniji, izhaja že iz narave gradiva obeh popisov prebivalstva 
(leta 1981 in 1971). Podatki se nanašajo na osebe, ki so 31. marca 1981 oziroma 
1971 imele v kakšni od občin SR Slovenije stalno bivališče. Lahko so živele torej 

4 Sumarni prikaz narodnostne sestave prebivalstva celotne Jugoslavije po republikah in narodnostih po-
dan v razpravi: R. P e t r o v i č ; Nacionalni sastav stanovništva; Jugoslovenski pregled, marec 1983. 
Obravnava tudi metodološka vprašanja. Glej zlasti še tabelo 4. 
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tam že od rojstva ali pa so se preselile iz druge republike šele pred kratkim; kdaj, je 
bilo zabeleženo v popisnici. 

Podatek o narodnostni pripadnosti je, drugače kot podatki iz vitalne statistike, 
karakteristika, ki je odvisna od osebne izjave osebe neposredno ali pri otrocih od 
izjave staršev. Ni zagotovila, da ne bi mogla ista oseba ob dveh popisih dati tudi 
drugačno izjavo. N.pr. da se je izjavil enkrat kot n.pr. »Slovenec«, pri naslednjem 
popisu pa kot narodnostno neopredeljen /vsaj v treh variantah oziroma kategorijah 
neopredeljenosti (po členu 170 Ustave, kot »Jugoslovan« neopredeljen, ali po re-
gionalni pripadnosti,5 ali pa celo kot pripadnik drugega naroda) oziroma etnične ka-
tegorije, kakor so imenovane v statističnih metodologijah/. To je pri odraslih prebi-
valcih na splošno najbrže le zelo redka izjema, ko gre za avtohtono slovensko prebi-
valstvo; manj izjemna pa. ko gre za prebivalstvo s srbskohrvatskim jezikom, ki je 
materni ali pogovorni jezik več etničnih skupin, med njimi tudi »muslimani« kot 
etnično-kulturna skupina oziroma posebna kategorija, ki je bila uvedena vobče šele 
ob popisu leta 1961, ki je zlasti (a ne izključno) prebivalcem SR BiH omogočila, da 
se niso opredelili ne kot Hrvati ne kot Srbi, čeprav je bila dana sicer tudi možnost 
izjaviti, da posameznik narodnostno »ni opredeljen«, a je »jugoslovanskega rodu«. 
To je bila (verjetno) zlasti alternativa za mlajše prebivalstvo jugoslovanskega rodu 
(oziroma s srbskohrvatskim jezikom).6 

Podatki o številu pripadnikov stalnih prebivalcev posameznih občin v SR Slove-
niji se nanašajo na datum popisa. To ne pomeni avtomatično, da gre pri prebivalcih, 
ki glede na narodnostno pripadnost niso avtohtoni, da so se priselili — ko so prišli v 
SR Slovenijo — prav v tisto občino. Tja so se lahko priselili tudi kdajkoli iz kakšne 
druge občine v SR Sloveniji. Vsekakor pa prisotnost določenega števila oseb ne-
avtohtonega porekla pomeni, da je tista občina pač nudila pogoje, ki so privlačili k 
naselitvi. Ena občina bolj, druga manj. Dolgoročno gledano torej podatek o terito-
rialni razporeditvi priseljenih (neavtohtonih) le nakazuje, katere občine ali regije so 
predvsem privlačne. 

Teritorialna razporeditev pripadnikov posameznih narodov in narodnosti 

Število H r v a t o v je bilo ob popisu leta 1981 večje od števila kateregakoli 
drugega naroda, poleg Slovencev seveda. Znašalo je 55.625 in se je v prejšnjem de-
setletju povečalo za 12.968 (od 42.657 leta 1971). Predstavljalo je leta 1981 skoraj 
tri odstotke prebivalstva SR Slovenije (2,94%; leta 1971 pa 2,47%). 

Število prebivalcev, ki so živeli ob popisu leta 1981 v SR Sloveniji in so se tja 
priselili iz SR Hrvatske, je znašalo 48.745. Število priseljenih v obdobju od popisa 
leta 1971 se je povečalo za 16.520 (ali poprečno za 1.652 letno). Število priseljenih 
iz SR Hrvatske je bilo tedaj večje od povečanja števila v Sloveniji živečih Hrvatov 
(1.297 poprečno na leto). Iz SR Hrvatske se je očitno priseljevalo tudi prebivalstvo 
drugih narodnosti; najbrž predvsem Srbi (Lika, Slavonija), verjetno pa tudi tam ži-
veči Slovenci in pa Italijani iz Istre. 

5 V tem primeru je mogoče teritorialno sicer ugotoviti izvor, ne pa povsem specifične narodnosti. 
6 O problemih v zvezi z uporabo podatkov o narodnostni sestavi prebivalstva iz popisov prebivalstva, zlasti 

pr imerjavah med dvema popisoma, glej zlasti še prispevek: R. G e n o r i o . V . K l e m e n č i č , A . S t e r -
g a r : Vprašanje okrog inteipretacije rezultatov popisa prebivalstva po narodnosti leta 1981; Razprave in 
gradivo Zavoda SRS za statistiko, december, 1983, št. 16, str. 147—156. 
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Teritorialna razporeditev prebivalstva hrvatske narodnosti v SR Sloveniji je 
bolj enakomerna kot pri drugih narodnostih in na splošno podobnejša razporeditvi 
celotnega prebivalstva SR Slovenije. Relativna koncentracija v Ljubljani7 ni tako iz-
razito poudarjena (21,3% vseh Hrvatov v SR Sloveniji proti 13,6 preb. Slovenije). 
Delež hrvatskega prebivalstva po občinah in regijah je izrazito nizek tam, kjer je ni-
zek tudi delež v SR Sloveniji živečih narodnosti iz drugih republik; in obratno, visok 
tam, kjer sta število in delež tega prebivalstva visoka. To je razumljivo, ker so pred-
stavljali Hrvati sami tretjino vsega neslovenskega prebivalstva v SR Sloveniji, leta 
1981! Značilen je zlasti relativno zelo visok delež Hrvatov v obmejnih občinah (Ko-
čevska, Dolenjska, Spod. Posavje, Posotelje). Del teh selitev je očitno posledica po-
rok čez republiško mejo. Vsekakor je obmejni pas tudi zelo pomembno območje do-
seljevanja iz SR Hrvatske in ne le predvsem v regionalne aglomeracije oziroma izra-
zito industrializirane občine, kot pri drugih narodnostih. Splošni vtis je, da ima delež 
hrvatskega prebivalstva v posameznih regijah težnjo k izenačitvi z deleži celotnega 
prebivalstva od totalov za SR Slovenijo. Znatneje zaostaja le v Pomurju in na Koro-
škem (visok indeks pa kaže, da se krepi!) in izrazito presega delež celotnega prebi-
valstva v obalno-kraški regiji, kjer pa se relativno znižuje. 

Prebivalcev SR Slovenije, ki so se ob popisu leta 1981 opredelili kot S r b i , je 
bilo 42.182, to je bistveno več kot leta 1971, ko jih je bilo 20.521. Povečanje za 
21.661 prebivalcev srbske narodnosti da indeks 206. Priseljevalo pa se je očitno ne 
le iz SR Srbije, ampak tudi še iz drugih republik. Popis namreč izkazuje za isto de-
setletje skupaj 12.267 priseljenih iz SR Srbije v celoti, oziroma 8.967 iz »ožje Srbi-
je« (zunaj obeh avtonomnih pokrajin). Iz Vojvodine se je še posebej priselilo 2.453 
prebivalcev. Približno tretjina srbskega prebivalstva v SR Sloveniji, verjetno pa še 
več, se je torej priselilo iz drugih republik, verjetno predvsem iz Bosne in Hercego-
vine, delno pa tudi lahko iz drugih republik, kjer živi srbsko prebivalstvo, zlasti iz 
Hrvatske (Lika, Slavonija). Spričo 1.639 priseljenih iz AP Kosovo (zlasti njenih za-
hodnih, daleč pretežno albanskih območij) je verjetno, da je le okoli 60—65% srb-
skega prebivalstva prišlo neposredno iz ožje Srbije in AP Vojvodine. 

Razporeditev srbskega prebivalstva pa je za oceno migracijskih gibanj po-
membno zlasti zato, ker gre za najbolj številno narodnost med priseljenimi. Izstopa 
močna koncentracija v osrednjeslovenski regiji (44,7%) in težnja k večanju tega de-
leža, predvsem v petih ljubljanskih občinah. Delež Srbov v SR Sloveniji je nadpo-
prečen še v gorenjski, zasavski in obalno-kraški regiji, vendar tam v primerjavi z le-
tom 1971 ni narastel (indeks povečanja je rahlo podpoprečen), razen v zasavski. 
Delež Srbov za celjsko regijo je ostal podpoprečen, toda ob indeksu rasti števila 272 
je precej porastel v celjski in zlasti v velenjski občini. V drugih regijah se je delež 
leta 1981 rahlo ali celo opazno zmanjšal in so indeksi rasti tudi seveda precej nižji 
od poprečnega za vso SR Slovenijo. Zelo nizki so deleži srbskega prebivalstva v po-
murski regiji in vobče v štajerskih občinah, razen v občinah Maribor, Celje in Ve-
lenje. 

Prebivalstvo, ki je ob popisih 1971 in 1981 opredelilo svojo narodnostno pri-
padnost kot (kulturno-etnično) » m u s l i m a n s k o « (skupaj 13.425), je leta 
1971 sestavljalo le 0,19% prebivalstva SR Slovenije (skupaj 3.231), toda leta 1981 
že 0 ,71%. Povečalo se je za 10.194, kar da indeks 416, ki je neprimerno večji kot za 

7 Z Ljubljano je v sledečem tekstu mišljeno območje petih ljubljanskih občin! 
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povečanje števila katerekoli druge narodnosti. Domnevati smemo, da se je po ogro-
mni večini priselilo iz Bosne in Hercegovine. 

Teritorialna razporeditev »muslimanov« v SR Sloveniji leta 1971 in 1981 kaže 
na težišča naseljevanja tega prebivalstva in na težnje v desetletnem obdobju. Po-
udarjena je koncentracija — stabilna skozi vsa desetletja — v osrednjeslovenski re-
giji, predvsem na območju petih ljubljanskih občin samih (2/5 vseh). Dalje, izredno 
sta močna in visoka deleža tega prebivalstva v obeh najbolj industrializiranih obči-
nah: Jesenice in Titovo Velenje (leta 1981 kar četrtina vseh »muslimanov«), pa tudi 
v gorenjski regiji na sploh. Sicer so edino območje z znatnejšo koncentracijo le še tri 
obalne občine. Drugače gre za manjše številke in mnogo skromnejše deleže, posebej 
še na Štajerskem (razen Velenja seveda) in dosti manj v Pomurju. To velja tudi za 
občine z regionalnimi središči! Kaže, da predvsem industrijska zaposlitev — in tista 
v gradbeništvu in komunali — privlači prebivalstvo, ki se označuje kot »muslimani«. 
Omembe vredno je pa tudi, da so indeksi sicer v občinah, kjer ni večjih mest in niso 
izrazito industrializirane, po večini zelo visoki. Seveda so takšni zato, ker so številke 
za leto 1971 zelo nizke! Kaže se pa, da ima njihov urbani in zlasti industrijski razvoj 
posledico v naglem povečevanju tega prebivalstva, kot kažejo zelo visoki indeksi. 
Ob dolgoročnejšem procesu doseljevanja v bodočnosti je tedaj kasneje pričakovati 
bolj enakomerno teritorialno razporeditev po Sloveniji. 

Število Č r n o g o r c e v , živečih leta 1981 v SR Sloveniji, je komaj preseglo 
tri tisoč (3.217). Od leta 1971—1979 se je povečalo za 1.239 ali 63%. To je približ-
no toliko, kolikor je znašalo v tem desetletju število neto priseljenih iz SR Črne 
gore (1.207 oseb). Z veliko verjetnostjo moremo torej ugotoviti, da se Črnogorci 
priseljujejo v Slovenijo predvsem iz same Črne gore. 

Teritorialna razporeditev črnogorskega prebivalstva v SR Sloveniji pokaže leta 
1981 visoko koncentracijo v osrednjeslovenski regiji (42,9% vseh Črnogorcev, žive-
čih v SR Sloveniji) in predvsem v petih ljubljanskih občinah (dobra tretjina vseh), z 
izrazito težnjo povečevanja deleža. Relativno še mnogo bolj pa sta izrazita visok de-
lež in težnja k povečanju v gorenjski regiji (z 20,2% vsega črnogorskega prebival-
stva), predvsem v občini Kranj, ne pa toliko v občini Jesenice. Glede na razporedi-
tev celotnega prebivalstva je delež črnogorskega v vseh drugih regijah podpoprečen 
(razen v obalnokraški); predvsem je nizek v vzhodni Sloveniji in Posavju, kjer se je 
absolutno število dejansko zmanjšalo. Deleži prirasta za to etnično kategorijo so 
tudi manjši od deleža za samo število, kar kaže na nadaljnjo težnjo k relativnemu 
zmanjševanju deleža ali celo stagnaciji števila Črnogorcev v teh regijah. Območje 
koncentracije sta tedaj Ljubljana in Gorenjska (nič manj kot 71% vsega porasta šte-
vila v obdobju 1971—1981). Z izjemo Maribora ter obalno-kraške in celjske regije 
(zaradi Velenja predvsem) se število ni povečalo za več kot 50 oseb. 

Prebivalci SR Slovenije, ki so se leta 1981 opredelili kot M a k e d o n c i 
(3.288 oseb), sestavljajo le 0,17% vsega prebivalstva republike. V obdobju 1971— 
1981 pa se je njihovo število vendarle znatno povečalo (1971: 1.613), za 1.675 
oseb, kar da indeks 204. 

Podatki popisa iz leta 1981 so pokazali, da se je v istem obdobju iz SR Make-
donije priselilo v SR Slovenijo skupaj 1.752 oseb. To je le nekaj več od povečanega 
števila prebivalstva makedonske narodnosti (1.675). Ker SR Makedonija narod-
nostno ni tako homogena kot n.pr. SR Črna gora — znaten je namreč delež zlasti 
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albanskega prebivalstva — vsi priseljeni najbrž niso bili samo Makedonci. Zaradi 
razmeroma nizkih številk za priseljence albanske narodnosti nasploh, smemo upra-
vičeno šteti, da so priseljeni iz SR Makedonije v veliki večini vendarle makedonske 
narodnosti. 

Teritorialna razporeditev Makedoncev, živečih v SR Sloveniji, kaže na enako 
močno koncentracijo v osrednjeslovenski (36,2%) in zlasti gorenjski (24,8%) regiji 
kakor za razporeditev Črnogorcev. Prav tako je delež nadpoprečen edinole še v 
obalno-kraški regiji. Le v teh regijah je indeks povečanja števila Makedoncev tudi 
nadpoprečen (čez 204). To kaže, da se koncentracija v teh območjih nadaljuje ozi-
roma povečuje. Isto pokažejo še zgovorneje podatki o odstotku povečanja števila 
Makedoncev od vsega porasta (1.675) za to etnično kategorijo v desetletju 1971— 
1981. Kar 30,8% je odpadlo na gorenjsko regijo in 41,3% na osrednjeslovensko. 
Zato je bilo povečanje v drugih regijah skromno, nekaj deset oseb, le v celjski in po-
dravski nekaj čez sto. V občinah brez večjih središč gre le za posameznike. 

A l b a n c i so leta 1981 sestavljali le 0,1% prebivalstva SR Slovenije (leta 
1971 0,08%). Število se je povečalo le za 704 (indeks 155); od 1.281 na 1.985, to-
rej za 55%. Teritorialna razporeditev albanskega prebivalstva v SR Sloveniji ne ka-
že pretirane koncentracije v ljubljanskih občinah (le četrtina), oziroma v ljubljanski 
regiji, četudi je delež večji od poprečka celotne populacije. Predvsem pa delež 
albanskega prebivalstva ne izstopa v sicer izrazito migracijskih občinah, v ljubljan-
skih občinah pa se je celo opazno zmanjšal, izrazito pa se je povečal v mariborskih. 
V številnih občinah, zlasti na Štajerskem in Primorskem (izven Obale) pa se je šte-
vilo Albancev celo zmanjšalo. Razen v Kranju, Celju in Mariboru, torej v večjih me-
secih (v desetletnem obdobju odpade na te tri kar polovica vsega porasta!), so deleži 
albanskega prebivalstva od totala SRS za prebivalce albanske narodnosti izrazito 
nizki. Padec njihovega števila v industrijski občini Jesenice pa tudi kaže, da pritegu-
jejo priseljence albanske narodnosti pretežno večje urbane aglomeracije. 

Prebivalstvo m a d ž a r s k e in i t a l i j a n s k e n a r o d n o s t i je v SR 
SlóVeniji v ozko lokaliziranih območjih (obalna mesta in vzhodni del Pomurja) 
avtohtono prebivalstvo in pri povečanju ali zmanjšanju števila prebivalcev teh dveh 
narodnostih ne gre za medrepubliške migracije. Delno so lahko izjema Madžari za-
radi priseljevanja iz Vojvodine. Toda številke za vse občine izven Prekmurja so tako 
nizke, da gre v glavnem le za posameznike in še to pretežno le v občinah z večjimi 
mesti. Številka za leto 1981 presega 50 le v treh občinah (Ljubljana, Maribor, Ce-
lje). Število Madžarov izven Prekmurja se v celoti ni povečalo več kot za 176. Even-
tualni priliv iz Vojvodine je moral biti — kot sado —- vsekakor minimalen. Število 
Italijanov tudi nazaduje in jih je izven treh obalnih občin zelo malo (1981 le 286, od 
tega 116 v goriški regiji in sežanski občini).8 

V s e d r u g e n a r o d n o s t i s k u p a j — popisa za leti 1971 in 1981 sta 
poleg obravnavanih razlikovala še druge narode: Avstrijce, Bolgare, Čehe, Grke, 
Žide, Nemce, Poljake, Rome, Romune, Ruse, Rusine, Slovake, Turke, Ukrajince, 
Vlahe in še vse druge narode skupaj. Vseh pripadnikov teh narodov je bilo v SR 
Sloveniji leta 1981 le 4.123, leta 1971 pa 3.555. Število se je, skupaj vzeto, poveča-
lo le za 568, kar da indeks 116. Indeksi po regijah znatno odstopajo le izjemno in 

" G l e d e števila, ki je za leto 1981 očitno prenizko, glej diskusijo v razpravi: Genorio-Klemenčič-Stergar: 
op. cit., str. 152—153. 
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številke za prirast ali padec so največ nekaj deset. Poleg petih ljubljanskih občin, 
kjer je indeks le rahlo višji, so izjema še Novo mesto, Črnomelj in Kočevje, kjer gre 
za skoraj 500 ljudi in so indeksi izjemno visoki. Izjemno nizek je indeks v občini 
Murska Sobota. Tu gre očitno le za premike Romov, ki jih je med temi kategorijami 
največ, leta 1981 kar 1.436 in je njihovo število izrazito naraslo, za 458 v desetih le-
tih. Kjer gre pri posameznih od teh narodnostnih grup za znatnejše povečanje — 
praktično le pri Romih — je zelo verjetno, da gre za dejanske priselitve v posamez-
ne občine ali regije; toda ne nujno neposredno iz drugih republik, kjer sicer živijo 
mnoge teh narodnosti v večjem številu (predvsem v Vojvodini). Pri selitvenih toko-
vih v SR Slovenijo pa v vsakem primeru pomenijo številke zelo malo. 

Narodnostno neopredeljeno prebivalstvo 

Že po metodologiji za popis prebivalstva leta 1953 in kasneje (1971 in 1981) 
so se posamezne osebe jugoslovanskega rodu glede na narodnostno (etnično) pri-
padnost lahko opredelile tudi izven ustaljenih oziroma priznanih skupin kot »J u-
g o s l o v a n — n e o p r e d e l j e n « . Po metodologiji popisa 1971 so bili spet 
»Jugoslovani« kot ena od treh skupin za tiste, ki se narodnostno niso opredelili, 
enako pri popisu leta 1981. Gre tedaj za slovansko (srbskohrvatsko govoreče) pre-
bivalstvo, ki se ni hotelo opredeliti n.pr. ne za Hrvate, Slovence, Srbe itd., pa tudi 
ne za Muslimane (v smislu etnične skupine). V Bosni in Hercegovini je namreč šte-
vilo leta 1981 živečih »Jugoslovanov« relativno največje. Kaže, da gre predvsem za 
prebivalstvo iz te republike, od koder je prihajalo v obdobju 1971—1981 največ 
priseljencev. Prihajali pa so predvsem iz narodnostno zelo mešane severne Bosne, 
kjer je opredelitev »Jugoslovan« subjektivno veliko verjetnejša. Tudi več direktnih 
in indirektnih (izvedenih) kazalcev za leto 1981 v SR Sloveniji živeče »Jugoslova-
ne« kaže na to. Predvsem kaže na to zelo visok indeks povečanja števila od leta 
1971 (okrog 400) tako za »muslimane« kot za »Jugoslovane«! Tudi skupno število 
za obe skupini leta 1981, okrog 40 tisoč, je blizu številu do leta 1981 priseljenih iz 
SR Bosne in Hercegovine (35.530), zlasti za obdobje 1971—1981: razlika v številu 
priseljenih iz SR BiH — 21.892 — je tudi le nekaj manjša od skupnega povečanja 
pripadnikov obeh kategorij (Muslimani, Jugoslovani) v istem obdobju, ki so leta 
1981 še živeli v SR Sloveniji (to je: 10.194 + 19.519 = 29.713). Deloma pa gre 
očitno tudi za narodnostno sicer neopredeljeno slovansko prebivalstvo iz drugih 
republik. 

Teritorialna razporeditev »Jugoslovanov« po občinah in regijah SR Slovenije v 
letu 1981 je podobna kot pri Muslimanih, toda ne čisto identična. »Jugoslovani« so 
manj izrazito koncentrirani v Ljubljani (5 občin skupaj 30,6% vseh v SR Sloveniji) 
oziroma v osrednjeslovenski regiji (36,1%). Izrazito je delež »Jugoslovanov« močan 
v obalno-kraški regiji, pa tudi v podravski, spodnje posavski in dolenjski regiji je iz-
razito večji kot delež Muslimanov. Zelo verjetno je, da gre tu tudi za prebivalstvo iz 
sosednje Hrvatske (zlasti Istre!) ali tudi iz drugih delov Jugoslavije in ne izključno iz 
Bosne in Hercegovine. 

Število prebivalstva, ki je svojo narodnostno pripadnost označilo po 170. členu 
Ustave SFRJ, je ostalo ob obeh popisnih letih skoraj enako, leta 1981 2.975, indeks 
97. Pač pa je v tem desetletju prišlo do zelo opaznih sprememb v teritorialni razpo-
reditvi, saj je leta 1981 postala ta bolj enakomerna in bolj skladna z razporeditvijo 
vsega neavtohtonega prebivalstva v SR Sloveniji. 
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Sklepati o teritorialnem poreklu tega prebivalstva, je bolj tvegano kot za ono z 
določeno deklarirano narodnostjo. Lahko gre tudi za Slovence, ki so se tako opre-
delili in se tedaj vobče niso priselili. Skupno je temu prebivalstvu le to, da se narod-
nostno ni opredelilo. 

Prebivalstva, ki se je opredelilo po « r e g i o n a l n i p r i p a d n o s t i « je 
sorazmerno malo glede na celotno prebivalstvo SR Slovenije (0,16% v letu 1971 in 
0 ,21% v letu 1981). Toda v desetletju 1971—1981 se je povečalo za skoraj polovi-
co (za 1.313, od 2.705 na 4.018; kar da indeks 149), kar je več od možnega narav-
nega prirasta. Njihova teritorialna razporeditev je bližnja razporeditvi celotnega 
prebivalstva republike, kakor pa večini narodnostnih skupin. Zajame pa ta skupina 
seveda lahko tudi (avtohtone) Slovence. Različni indeksi rasti namreč kažejo, da so 
premiki v razporeditvi v glavnem zmerni. Močan priliv v gorenjski regiji in v občini 
Velenje — izrazito imigracijskih območjih — vsekakor kaže, da je povečanje v zvezi 
z imigracijami v Slovenijo! Domnevno gre za prebivalstvo iz tistih območij (regij ali 
republik oziroma pokrajin) Jugoslavije, kjer je problem nacionalne identifikacije 
prebivalstva težavnejši; najverjetneje je to BiH ali pa Istra. 

Pri narodnostno neopredeljenih je zelo verjetno, da pretežno vsekakor ne gre 
za Slovence, pri katerih je zavest o narodni identiteti zelo izrazita. Precejšnja je ver-
jetnost, da gre pri teh osebah iz širše skupine »narodnostno se niso opredelili« (ki 
zajema še »Jugoslovane« in one, ki so se opredelili po regionalni pripadnosti) za 
osebe, katerih materin jezik ni eden od južnoslovanskih jezikov, a se niso hoteli 
opredeliti za določeno narodnostno kategorijo. Morda gre tudi za otroke iz narod-
nostno mešanih zakonov, ki jih starši niso hoteli določneje opredeliti. 

Regionalne težnje naseljevanja v SR Sloveniji 

Na kraju se sprašujemo še o relativni vlogi, ki jo imajo posamezne narodnosti v 
sestavi neavtohtonega prebivalstva v posameznih občinah in regijah. To je, kje je 
več priseljenih iz določenega etničnega območja v Jugoslaviji v primerjavi z drugimi. 
Gre za podatek o deležu prebivalstva določene etnične kategorije, oziroma o pove-
čanju njihovega števila v obdobju 1971—1981 od totala za pripadnike vseh neslo-
venskih etničnih kategorij v posamezni občini oziroma regiji. Kot total pa vzamemo 
— tudi spričo omejene vrednosti indikatorja etnične sestave — samo total za sledeče 
etnične kategorije: Hrvati, Srbi, Muslimani, Makedonci, Črnogorci, Albanci in »Ju-
goslovani«. Prvič zato, ker pripadniki teh kategorij sestavljajo v vseh občinah ogro-
mno večino »neavtohtonega« prebivalstva (Italijane in v glavnem tudi Madžare mo-
ramo že tako in tako šteti za avtohtono prebivalstvo). Drugič pa zato, ker je terito-
rialni izvor za nekatere etnične kategorije iz popisnih podatkov (zlasti za one opre-
deljene po 170. členu Ustave in za one po »regionalni pripadnosti«) nemogoče toč-
neje opredeliti. Gre tudi za neprimerno manjše številke, zlasti pri povečanju (oziro-
ma zmanjšanju) števila pripadnikov posameznih etničnih kategorij. Za ilustracijo re-
lativnih teženj smo vzeli podatek o povečanju števila pripadnikov zgoraj naštetih 
etničnih kategorij v obdobju 1971 do 1981, ki bolj kot zgolj celotno število v letu 
1981 kaže na tendenco v najnovejšem obdobju. 

Tabela 1 kaže, da so med regijami kar opazne razlike, ki se kažejo tudi v odsto-
panju regionalnih deležev za posamezne etnične kategorije od skupnega deleža za 
SR Slovenijo. 
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Tabela 1: Delež povečanega števila posameznih narodnostnih skupin od totala za 
SR Slovenijo oziroma za regije 
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SR Slovenija 1,8 19,1 2,5 31,9 15,0 1,0 28,7 
Goriška 0,8 12,3 2,5 32,8 10,0 — 41,3 
Obalno-kraška 1Д 21,6 2,0 24,4 20,6 1,0 39,4 
Notranjska — 21,7 — 30,8 9,8 2,3 35,4 
Gorenjska 4,4 13,1 5,9 29,5 28,6 1,0 17,5 
Osrednjeslovenska 2,3 13,5 2,5 40,2 15,2 0,5 25,8 
Zasavska 1,0 8,1 0,5 30,5 39,2 2,0 18,7 
Dolenjska 1,2 44,1 1,2 23,5 4,9 0,5 24,6 
Posavska — 46,9 — 8,8 6,5 — 37,8 
Celjska 1Д 28,1 1,3 28,8 17,1 1,6 22,0 
Koroška 1,0 36,5 1,6 38,8 10,9 — 11,2 
Podravska 1,0 8,4 2,5 19,7 5,1 4,3 59,0 
Pomurska — 64,9 — 6,5 0,3 1,2 27,1 

Tabela kaže, da so bili med 67.960 pripadniki etničnih kategorij, ki jih je bilo v 
posameznih regijah leta 1981 več kot leta 1971, najbolj številni Srbi, z 31,9% od to-
tala povečanja za SR Slovenijo. Druga najmočnejša skupina so bili »Jugoslovani« z 
28,7%. Nato sledijo Hrvati z 19,1% in Muslimani s 15,0%. Vse tri druge kategorije 
(Makedonci, Črnogorci in Albanci) so zajele le 5,3%. 

Tabela povzema situacijo glede teritorialne razporeditve prirasta števila pripad-
nikov omenjenih etničnih kategorij za vsako posebej, obenem pa nakazuje ponekod 
tudi znatna odstopanja na ravni regij. Med številčno manj številnimi etničnimi kate-
gorijami izrazito pokaže relativno dosti večji delež prirasta na regionalni ravni pri 
Črnogorcih v gorenjski in osrednjeslovenski regiji, pri Makedoncih pa v osrednjeslo-
venski regiji, sicer pa po drugih regijah manjše odstopanje od poprečka SR Sloveni-
je navzdol. Pri Albancih je — spričo še manjšega števila — relativno veliko poveča-
nje v podravski regiji manj značilno, bolj pa zmanjšanje števila nasploh v nekaterih 
regijah! Med štirimi kategorijami z visokimi številkami za prirast oziroma močnimi 
deleži (glej zgoraj) so pri posameznih izrazite regionalne posebnosti. Srbi so bili (v 
totalu vseh obravnavanih kategorij) relativno po regionalnem deležu prirasta naj-
močnejša narodnostna skupina le v štirih od vseh 12 regij, vsekakor v populacijsko 
najmočnejših, sicer pa so bili v petih regijah šele druga in v treh celo šele tretja naj-
močnejša skupina; izjemno nizek pa je bil delež povečanja srbskega prebivalstva v 
pomurski in posavski regiji, razmeroma nizek pa tudi v podravski, torej v relativno 
slabše razvitih območjih! Povečanje števila Hrvatov v tem desetletnem obdobju (po 
absolutnem številu šele tretje najmočnejše skupine) je od poprečnega deleža (19,1 
za SR Slovenijo) izrazito odstopalo navzdol v zasavski in podravski regiji, navzgor 
pa v celjski, dolenjski in posavski regiji, zlasti pa v pomurski (skoraj 2/3 vsega po-

21 



Vladimir Kokole 

večanja!). Izrazito podpoprečen je bil zlasti še delež v petih ljubljanskih občinah. 
Ponovno se pokaže privlačnost območij ob meji s SR Hrvatsko in relativno manjša 
privlačnost »starih« industrijskih območij pa tudi Ljubljane. Povečanje števila »Ju-
goslovanov« (v povečanem številu druge najmočnejše skupine z 29% od vseh) je 
predstavljalo kar v štirih regijah najmočnejši, v štirih pa drugi najmočnejši kontin-
gent. Znatno nadpoprečno močan je bil delež v obeh primorskih regijah, izjemno vi-
sok (59%) pa le v podravski regiji (kjer je bil pa delež »muslimanov« izjemno ni-
zek!). Delež povečanja števila Muslimanov (na ravni republike s 15% šele na četr-
tem mestu) je bil izjemno visok v gorenjski in zlasti zasavski regiji (v obeh je bil pa 
delež »Jugoslovanov« daleč pod poprečjem!), izjemno nizek pa v podravski. V po-
murski regiji pa vobče ni prišlo do povečanja! Ta sorazmerja potrjujejo domnevo, da 
gre pri obeh etničnih kategorijah v glavnem za prebivalstvo iz SR Bosne in Herce-
govine, posredno pa kaže na to tudi podatek, da obe kategoriji predstavljata blizu 
polovice vsega povečanja, kar je približno toliko, kolikor je bilo leta 1983 — za ka-
tero imamo podrobne in direktne podatke — priseljenih v SR Slovenijo samo iz te 
republike. Pri obeh kategorijah je skupni delež bistveno nižji (od poprečnega za SR 
Slovenijo — 43,7%) v pomurski regiji, dolenjski in zlasti koroški regiji. Pri podatkih 
za podravsko regijo je vsekakor treba upoštevati, da je bil v tej regiji (praktično v 
sedanjih mariborskih občinah) zabeležen izjemno velik porast števila oseb, kjer na-
rodnostna pripadnost ni bila znana (te kategorije pa tu nismo upoštevali!). 

Skupne značilnosti analize o dinamiki števila pripadnikov posameznih od sed-
mih etničnih kategorij — z vidika priseljevanja v posamezne regije v SR Sloveniji — 
je mogoče strniti v nekaj splošnih potez: 

— deleži povečanja posameznih kategorij se od regije do regije precej razliku-
jejo, kar kaže, da so tokovi iz posameznih etničnih območij Jugoslavije v SR Slove-
nijo različno razvejajo; 

— samo v nekaterih regijah je očitna zelo izrazita težnja nadpoprečno močnega 
dotoka iz nekega (izvornega) etničnega območja: npr. Črnogorcev in Makedoncev v 
gorenjsko in osrednjeslovensko regijo; Hrvatov v pomursko, pa tudi v posavsko in 
dolenjsko regijo, Albancev v podravsko, »muslimanov« v zasavsko regijo; 

— četudi je očitna diferenciacija med regijami, ne moremo reči, da bi bile po-
samezne regije izrazito navezane na dotok samo iz določenega etničnega (izvorne-
ga) območja, vsaj ne v novejšem, polpreteklem obdobju 1971—1981. 

Analiza narodnostne sestave prebivalstva v posameznih občinah in regijah SR 
Slovenije z vidika imigracij je še v teku. Zahtevnejši statistično analitični postopki in 
zlasti konfrontacija s podatki o socioekonomski strukturi bodo šele pokazali tudi 
(eventualne) globlje vzročne povezave, ki jih je naša začetna raziskava le nakazala. 

* V legendi pomenijo arabske številke regije, rimske številke pa posamezne kazalce. 
Regije: 1 — severnoprimorska, 2 — obalnokraška, 3 — notranjska, 4 — gorenjska, 5 — osred-

njeslovenska, 6 — zasavska, 7 — dolenjska, 8 — posavska, 9 — celjska, 10 — koro-
ška, 11 — podravska, 12 — pomurska 

Kazalci: I. — število leta 1971, II. — število leta 1981, III. — razlika 1971—1981, IV. — in-
deks 1981/1971, V. — odstotek regije od celotnega povečanja (razlike) za SRS, 
VI. — delež regije od števila za SRS leta 1971, VII. — delež regije od števila za SRS 
leta 1981, VIII. — delež celotnega prebivalstva regije leta 1981 od totala za SR Slo-
venijo (samo pri h). 
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Tabela 2: Razporeditev pripadnikov posameznih narodov oz. narodnosti po regijah 
SR Slovenije* 

a) Srbi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 997 1729 1106 2520 7875 331 1015 598 1411 202 2388 349 
II. 1724 3334 1635 5079 18850 792 1760 734 3841 631 3398 408 
III. 724 1605 529 2559 10975 461 745 136 2430 429 1010 59 
IV. 173 193 148 202 239 239 173 123 272 312 142 117 
V. 3,4 7,4 2,4 11,8 50,6 2,1 3,4 0,6 11,2 2,0 4,7 0,3 
VI. 4,9 8,4 5,4 12,2 38,4 1,6 4,9 2,9 6,9 1,0 11,6 1,7 
VII. 4,1 7,9 3,9 12,0 44,7 1,9 4,2 1,7 9,1 1,5 8,1 0,9 

b) Hrvati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 628 7373 919 2714 12072 842 1647 1226 4897 546 8262 1578 
II. 901 8793 1293 3851 15752 965 3043 1954 7255 950 8692 2169 
III. 273 1420 374 1137 3680 123 1396 828 2358 404 430 591 
IV. 143 119 141 142 129 114 185 159 148 174 105 137 
V. 2,1 11,0 2,9 8,8 28,4 0,9 10,8 6,4 18,2 3,1 3,3 4,5 
VI. 1,5 17,3 2,2 6,4 28,3 2,0 3,9 2,9 11,5 1,3 19,4 3,7 
VII. 1,6 15,8 2,3 6,9 28,3 1,7 5,4 3,5 13,0 1,7 15,6 3,9 

c) Makedonci: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 80 64 85 299 498 18 67 58 128 16 258 42 
II. 135 196 81 815 1190 25 . 75 65 234 34 384 55 
III. 55 132 -4 516 692 7 8 7 106 18 126 13 
IV. 169 306 95 273 239 139 112 112 183 213 149 131 
V. 3,3 7,9 - 30,8 41,3 0,4 0,5 0,4 6,3 1,1 7,5 0,8 
V. 3,3 7,9 ~ 30,8 41,3 0,4 0,5 0,4 6,3 1,1 7,5 0,8 
VI. 5,0 4,0 5,3 18,5 30,9 2,3 4,1 3,6 7,9 1,0 16,0 2,3 
VII. 4,1 6,0 2,5 24,8 36,2 0,8 2,3 2,0 7,1 1,0 11,7 1,7 
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č) Črnogorci: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 114 142 92 266 746 28 78 66 110 14 271 51 
II. 132 212 49 651 1379 43 115 47 199 25 332 33 
III. 18 70 -47 385 633 15 37 -19 89 11 51 -18 
IV. 116 149 56 245 185 154 147 71 181 179 123 65 
V. 1,5 5,6 ~ 31,1 51,1 1,2 3,0 ~ 7,2 0,9 4,1 ~ 

VI. 5,8 7,2 4,7 13,4 37,7 1,4 3,9 3,3 5,6 0,7 13,7 2,6 
VII. 4,1 6,6 1,5 20,2 42,9 1,3 3,6 1,5 6,2 0,8 10,3 1,0 

d) »Jugoslovani« 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 526 586 240 578 2356 144 307 253 399 118 1062 440 
II. 1171 3147 849 2089 9400 427 1084 840 2251 242 4077 687 
III. 915 2561 609 1511 7044 283 777 587 1852 124 3015 247 
IV. 457 543 353 361 399 297 357 335 564 205 383 156 
V. 4,7 13,1 3,1 7,7 36,1 1,4 4,0 3,0 9,5 0,6 15,4 1,3 
VI. 3,8 8,7 3,6 8,6 34,9 2,1 4,6 3,8 5,9 1,7 15,5 6,5 
VII. 4,5 12,0 3,2 8,0 35,8 1,6 4,1 3,2 8,6 0,9 15,5 2,6 

e) Muslimani 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 102 254 76 744 1302 103 72 24 236 9 97 12 
II. 329 948 244 3221 5456 695 228 125 1671 130 357 15 
III. 227 694 168 2477 4154 592 156 101 1435 121 260 3 
IV. 323 373 321 432 419 674 317 520 708 1444 368 125 
V. 2,2 6,9 1,6 24,3 40,7 5,8 1,5 1,0 14,1 1,2 2,6 0,0 
VI. 3,2 7,9 2,4 23,0 40,3 3,2 2,2 0,7 7,3 0,3 3,0 0,4 
VII. 2,5 7,1 1,8 24,1 40,6 5,2 1,7 0,9 12,4 0,9 2,7 0,1 
VII. 2,5 7,1 1,8 24,1 40,6 5,2 1,7 0,9 12,4 0,9 2,7 0,1 
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Migracije v SR Slovenijo iz drugih republik in narodnostna sestava njenega prebivalstva 

f) Albanci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 111 71 12 163 485 10 55 35 134 45 106 41 
II. 96 135 52 251 538 40 71 26 265 14 326 52 
III. -15 64 40 88 153 30 16 -9 131 -31 220 U 
IV. 86 190 433 154 111 400 129 74 198 31 307 127 
V. ~ 9,0 5,7 12,5 21,7 4,3 2,3 ~ 18,6 ~ 31,3 1,6 
VI. 8,7 5,5 0,9 12,7 37,9 0,8 4,3 2,7 10,5 3,5 8,3 3,2 
VII. 4,8 6,8 2,6 12,6 27,1 2,0 3,6 1,3 13,3 0,7 16,7 2,6 

g) neznano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 143 266 43 1242 2769 77 100 70 358 76 608 212 
II. 275 554 107 1335 2885 317 378 416 922 190 2915 369 
III. 132 288 64 1093 2116 240 278 346 564 114 2307 157 
IV. 192 208 249 551 375 412 378 594 257 250 479 174 
V. 1,3 3,8 0,8 14,2 27,6 3,1 3,6 4,5 7,4 1,5 30,1 2,0 
VI. 4,8 9,0 1,5 8,2 25,9 2,6 3,4 2,4 12,1 2,6 20,5 7,2 
VII. 2,6 5,2 1,0 12,6 27,1 3,0 3,6 3,9 8,7 1,8 27,4 3,5 

h) Vse »neavtohtono« prebivalstvo živeče v SR Sloveniji (vsi i razen Slovencev, 
Madžarov, Italijanov in Avstrijcev) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 2668 11170 3097 9162 29201 1837 3837 2565 8288 1153 13877 3496 
II. 5098 18258 4621 19065 59094 3540 7516 4527 17584 2355 21530 4380 
III. 2430 7088 1524 9903 29893 1703 3679 1962 9296 1202 7653 889 
IV. 191 163 149 208 202 192 195 176 212 204 155 125 
V. 3,13 9,14 1,97 12,78 38,57 2,20 4,75 2,52 11,99 1,55 9,87 1,14 
VI. 2,96 12,41 3,44 10,18 32,43 2,04 4,26 2,85 9,20 1,28 15,41 3,88 
VII. 3,04 10,90 2,76 11,38 35,27 2,11 4,49 2,70 10,49 1,41 12,85 2,61 
VIII. 6,25 4,92 2,62 9,47 24,85 2,45 5,20 3,82 12,89 3,69 15,93 6,89 
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Vladimir Kokole 

MIGRATIONS TO SLOVENIA FROM OTHER YUGOSLAV REPUBLICS 
DURING THE 1971—1981 DECADE AS DEMONSTRATED BY THE 
CHANGES IN THE ETHNICAL STRUCTURE OF ITS POPULATION 

Vladimir K o k o 1 e 

(Summary) 

Net migrations to Slovenia from other parts of Yugoslavia have occured on a 
considerable scale during the last intercensal period (1971—1981). This surplus 
inmigration represented about one third of the entire increase of the population in 
Slovenia and increased the share of the non-native, non-Slovene speaking popula-
tion from 6,0 to 9,5%. For lack of available direct information, related to territorial 
distribution of immigrants within Slovenia, the changes in the number of the non-
autochtonous ethnic groups, as defined in the Censuses by communes and regions of 
the S.R. of Slovenia, were used as indirect indicators of the origin and destination of 
the net inter-republican migration flows. The spatial distribution of inhabitants 
which declared themselves as Montenegrins, Croats, Macedonians, Serbs, »muslims« 
(in terms of a special Serbo-Croat speaking ethnic-cultural group). Albanians or as 
ethnically undifferentiated »Jugoslavs« was analysed both for the year 1971 and 
1981. The changes in the distribution show the uneven preferences of particular 
groups to settle in particular parts of Slovenia, as well as a varying degree of inten-
sity of the increase of their numbers with regard to particular ethnic groups. The 
obvious preference for the newly industrialized or urban areas, where most jobs 
were available, is evident. Least so in the case of Croat immigrants that settle also 
in larger numbers within the peripheral zone bordering on the S.R. of Croatia. Fur-
thermore, the indices of growth reveal a recent dominant migration flow from the 
S.R. of Bosnia and Hercegovina, as indicated by large recent number of immigrant 
»muslims« and »Jugoslavs«. Methodological problems concerning the use of ethnic 
data, such as they are, were also considered in passim. 
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