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M i r k o  N o v a k :

Razmestitev industrije v Sloveniji.
Uvod.

Pričujoči geografski opis industrije v Sloveniji temelji na kartah 
(št. 9—16), ki so bile objavljene v študiji Gospodarska struktura Slovenije, 
izišli sepitembra 1939 v Ljubljani kot zbirka študij št. 5. Socialno ekonom
skega instituta. Kakor kartam so tudi temu opisu služili za osnovo stati
stični podatki Okrožnega urada za zavarovanje delavcev v Ljubljani in 
Bratovske skladnice za stanje v septembru 1936. Podatke o Delavnicah (It/. 
žel. v Mariboru je  poslala direkcija drž. žel.
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Tu objavljena raizprava s tabelami in karte St. 9—16 omenjene študije 
se medsebojno dopolnjujejo. G lej tudi uvodne pripombe univ. prof. A. 
Melika in tekst univ. asistenta S. Ilešiča v „Gospodarski strukturi Slovenije“ .

Literatura, ki obravnava geografijo industrije (17), govori na
vadno o treh temeljnih faktorjih, ki odločajo pri lokali

zaciji industrije. Prvi faktor so surovine in pogonska sila, torej 
prirodni pogoji, drugi delovna sila ali delovni trg, tretji pa kon- 
sumni trg. Industrijo delimo z ozirom na omenjene faktorje 
lahko v industrijo, slonečo na surovinah ali z drugim izrazom 
zemljovezano, na grudo vezano (nem. bodenständig, rohstoff- 
ständig, rohetofforientiert itd.), delovno orientirano ali na de
lovno silo vezano ter konsumno orientirano ali na konsum ve
zano industrijo.

Surovine se lahko na produkcijski kraj sproti dovažajo, 
ravno tako se končni izdelki na mesto konsuma lahko transpor
tirajo. Prisotnost delovne sile na ali blizu kraja produkcije pa 
je  nujna. Določen kvantum delovne sile je  pogoj, brez katerega 
se produkcija ne more vršiti. Kjer torej delovne sile ni na raz
polago, jo  je treba naseliti. Kako in v koliki meri je  to mogoče, 
zavisi pač od moči kapitala. Dočiim se v vezanosti na surovine 
in pogonsko silo neposredno uveljavljajo fizikalnogeografski 
elementi, se uveljavljajo v vezanosti industrije na delovni in 
konsumni trg antropogeografski elementi. Ne bomo se spuščali 
v široko analizo obojih. Omenimo naj le glavne faktorje obeh 
skupin. Fizikalnogeografski: relief, od katerega zavisi možnost, 
ali se industrija na nekem mestu lahko naseli ; spomnimo se v tej 
zvezi samo na nadmorsko ter relativno višino in na nagnjenost tal.
V zvezi s padavinami in rastlinstvom je od reliefa odvisna vodna 
sila. Menda ni treba posebej poudarjati, kako odločilna je obli- 
kovitost tal za prometne možnosti, od katerih je industrija tako 
zelo odvisna. V isto skupino s fizikalnogeografskimi spadajo 
geološki in pedološki elementi. Od geoloških naj omenimo ze
meljsko bogastvo (premog, rude itd.), dalje nagubanost zemelj
skih plasti, od katere v veliki meri zavisijo stroški in sploh mož
nost eksploatacije rudnega bogastva.

Razprostranjenost zemeljskih surovin nastopa napram člo
veku praktično kot stalen element. Da krije človek svoje po
trebe po teh surovinah, se mora popolnoma ravnati po njih na
hajališčih. Drugače je  z rastlinskimi in živalskimi surovinami. 
Zgodovina in vsakdanje gospodarsko življenje nas uče, da člgvek 
z razvijajočo se nadvlado nad prirodo v njih razprostranjenost,
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v kolikor to prirodni pogoji dopuščajo, s svojo tvornostjo vedno 
mogočneje posega.

У naslednjem nas bo zanimalo, kako ее industrija v svojem 
razmestitvenem gibanju ozira na razne faktorje, ki pri tem gi
banju odločajo.

Da mora industrija z delovno silo razipolagati nai kraju, 
kjer je nastanjena ali pa vsaj v njega bližini, smo že nakazali. 
Kako pa se bo industrija naselila, kadar mora kolebati med pri
vlačnostjo konsumnega trga in ležiščem surovine, o tem odločajo 
lastnosti surovine in končnega proizvoda. Surovin, ki pri indu
strijski predelavi na teži ne bi več ali manj izgubile, skoraj ni. 
Zato je razumljivo, da rase vezanost industrije na ležišče su
rovin premosoirazmerno z relativno težo odpadkov, v kolikor ti 
odpadki ne služijo kot surovine drugim industrijam. Narava 
nekaterih končnih izdelkov je taka, da mora biti časovni pre- 
eledek med končano produkcijo in konsumom proizvoda čim 
manjši, ker bi se sicer pokvarili. Industrija takih proizvodov, 
n. pr. mnoge panoge hranilne industrije, se mora naseliti torej 
v neposredni bližini konsumenta.

Za izdelavo mnogih produktov je potrebno navadno več 
surovin, ki se ne nahajajo vse na istem kraju. Na drugi strani 
izdelke vsaj večjih podjetij ne konsumira samo krajevni trg. 
Pri izbiranju svojega kraja se mora torej industrija včasih ozi
rati na prav veliko atrakcijskih točk, da se tako izrazimo. Ako 
vzamemo medsebojno razdaljo teh točk in njihovo atrakcijsko 
moč, lahko matematično določimo kraj, ki je teoretično za na
selitev industrije najbolj racionalen. Na ta način matematično 
dobljeni kraj pa je lahko tudi planinski vrh . . .  Vidimo torej, 
da prirodni pogoji niso v skladu s takimi teorijami. Tu se sedaj 
postavi pred nas vprašanje, ki se ga doslej nismo dosti dotaknili, 
namreč odvisnost prometa od prirodnih prilik v zvezi z gibanjem 
industrije. V kaki meri se naravni pogoji za razvoj prometa 
praktično izrabijo, to je  zavisno od gospodarskega napredka. 
Sploh lahko smatramo razvitost prometa za merilo gospodarske 
moči dežele. Na tem mestu pa nas ne zanimajo gospodarski mo
menti, marveč priroda sama, v kateri se uveljavljajo. Prometne 
črte niso premice odnosno pravilne krivulje, ki se lahko usmer
ja jo  kakor koli in kamor koli. Prometne poti so odvisne od oro- 
grafskih razmer, od konfiguracije tal itd. Oblikovitost gorovij, 
torej tudi doline med njimi, ravnine itd. niti najmanj ne kažejo 
pravilnih geometrijskih oblik. Iz teh in drugih vzrokov so se 
doslej izjalovili vsi poizkusi, ukleniti zakone racionalnega loka- 
lizacijskega gibanja industrije v tesne matematične formule.
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Lahko sicer postavljamo formule za racionalnost namestitvenega 
kraja, katere maksimum je rezultanta veeh atrakcijskih kom
ponent, v tem primeru točka. Ker so pa take formule nerealne, 
se z njimi ne bomo ukvarjali.

Pogosto imamo v sličnih proučavanjih opiravka z industrijo, 
za katere namestitev na dotičnem kraju ne moremo ugotoviti 
nobenega očitno geografskega faktorja. У mislih nimamo indu
strije, pri kateri so osnovni atrakcijski momenti tekom časa od
padli ; recimo, da so se izčrpale zaloge surovin itd. Taka indu
strija sloni na tradiciji. Pred očmi so nam podjetja, za katerih 
naselitev na nekem kraju nimamo druge razlage kot slučaj. Da 
pa se taka podjetja lahko obdržijo, morajo vsaj v neki mert 
odgovarjati geografskim zahtevam. Baš pri taki industriji, kjer 
neracionalnosti njene namestitve ni treba posebej poudarjati, 
se najbolj očitno pokaže vloga kapitala odnosno volja posame- 
nega kapitalista ali kapitalistične družbe v razmestitvenem gi
banju industrije. Y splošnem lahko trdimo, da teži razimestitveno 
gibanje kapitalistične industrije tem bolj k iracionalnosti, čim 
hujši je konkurenčni boj in čim bolj je kapital organiziran. 
Zaradi imanentnih nasprotij kapitalističnega produkcijskega pro
cesa in njegovih družbenih odnosov pa je razmestitev kapita
listične industrije do neke mere nujno neracionalna. Analiza te 
neracionalnosti bi bila neizogibno združena z njeno kritiko.

V tako kritiko pa se v tej razpravi ne moremo spuščati, ker 
bi nas vedla preko meje našega proučavanja na področje poli
tične ekonomije.

Doslej smo se v našem uvodu zanimali za to, kako dani 
geografski faktorji neke pokrajine odločajo o namestitvi in raz
mestitvi industrije. Ne vpliva pa samo pokrajina na industrijo, 
temveč učinkuje obratno tudi industrija kot nov element po
krajine na preobrazbo njene geografije. Do industrijske revo
lucije ni nobena produkcijska panoga človeštva izpremenila lice 
pokrajine tako temeljito in s tako naglico kot industrija. Silna 
aglomeracija prebivalstva v industrijskih centrih, nagel razvoj 
prometne mreže, industrijske zgradbe, da ne govorimo o irud- 
nikih in dnevnih kopih, kjer izginjajo in nastajajo celi bre
govi itd. itd., vsega tega doba pred industrijo ni poznala. Indu
strija močno izpreminja pokrajino v antropogeografskem smislu. 
Na ta način sama ustvarja za svoj bodoči razvoj nove pogoje. 
Mlada industrija se najraje naseli v že industrializiranih krajih, 
kamor jo  vlečejo od starejše industrije ustvarjeni ugodni po
goji, med njimi zlasti delovni trg. To seveda ne velja za indu
strijo, ki dela samo za krajevne potrebe (konkurenca).
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V kratkih potezah smo podali splošen oris lokalizacijskega 
gibanja industrije. Kako je razporejena slovenska industrija in 
kakšni faktorji so pri njeni razmestitvi odločali, bomo videli v 
naslednjem.

Razmestitev industrije po panogah.

O b d e l a v a  k a m n a ,  a p n e n i c e  i n c e m e n t n a  i n - 
d u s  t r i  ja . Stanje septembra 1938.: 27 podjetij, 695 delavcev; 
podjetje zaposluje povprečno 25’7 delavcev.

Obilica apnenca in gline je bila prirođen pogoj, da so se 
v drugi polovici prejšnjega stoletja ustanovile tri večje cemen
tarne v Zidanem mostu, Trbovljah in Mojstrani. Tem trem so se 
pozneje pridružile še tri manjše v Laškem trgu, Kamniku in 
Krapju pri Ljutomeru (5). Proti konkurenci zlasti dalmatin
skega cementa pa se je  obdržala samo še cementarna v Trbov
ljah, ki zaposluje 155 delavcev. Pripisovati moramo to njeni 
ugodni legi, saj je  nastanjena ne samo v bližini surovin, temveč 
tudi goriva. Vrhu tega pa je trboveljska cementarna last istega 
kapitala kot trboveljski in večina ostalih slovenskih rudnikov.

Cement je  v stavbinstvu že močno izrinil apno. Mnogo 
apnenic se je zaradi tega opustilo. L. 1938. so obratovale sledeče 
apnenice: dve v Celju (80 in 19 delavcev) in po ena v Zagorju 
(21 del.), Dobrniču (5 del.) in Črnomlju (14 del.).

Brusilne kamne izdelujeta tovairni v Mariboru (54 delavcev) 
in Rogatcu (22 del.). Surovine obe tovarni dovažata iz ostalih 
pokrajin Jugoslavije, Nemčije, Francije in iz Združenih držav.

Kakor apno je cement v mnogih izdelkih nadomestil tudi 
glino. Podjetja za izdelovanje cementnih izdelkov so raztresena 
po vsej Sloveniji. Ostali obrati, ki spadajo v to skupino, so ve
činoma kamnoseška podjetja, nekaj je tudi izdelovalnic umet
nega kamna. У tem odstavku omenjena podjetja so razmeščena 
z ozirom na krajevne potrebe. Največ jih je v mestih.

V vsej skupini vodi Ljubljana z 215 delavci ali skoraj 
tretjino vseh delavcev te stroke v Sloveniji.

O p e k a ir s k a in  k e r a m i č n a  i n d u s t r i j a .  Ope
karska in keramična industrija je tesno povezana z zemeljskim 
bogastvom. Surovina, ki jo  predeluje, vsebuje mnogo vode, ka
tero pri žganju izgubi in je  zato transporta nezmožna. Na ilovici 
in glini sloneča industrija se more zato naseliti le tam, kjer sta 
obe na razpolago v neposredni bližini. Končni produkti, opeka in 
drugi keramični izdelki, so pa tudi zelo težki. Zaradi tega stremi 
omenjena industrija za tem, da si izbere kraj za naselitev tudi 
v bližini odjemalca in ne samo v bližini surovin.



74 MIRKO NOVAK :

Ilovice nahajamo v Sloveniji domala povsod dovolj. Kon- 
sumna orientiranost opekarske industrije se torej v Sloveniji 
lahko v polni meri uveljavlja. To se je  pokazalo zlasti v zadnjih 
desetletjih, ko 60  se skoraj vsa na novo ustanovljena podjetja 
naselila v bližini trga.

Večjih opekarn je  bilo na Slovenskem v prejšnjem stoletju 
malo; tem več pa je bilo majhnih. Opeko so izdelovali na roko. 
Začetek našega stoletja je prinesel v slovensko opekarsko indu
strijo znatne izpremembe. Takoj v prvem desetletju so ее usta
novile velike opekarne v Mariboru (1. 1902.), Pragerskem (1. 1902.) 
in Ormožu (1. 1904.), več manjših tudi drugod (4,5). Naselile so 
se torej v bližini trga ali pa so izbrale za svoj sedež ugodno 
prometno lego, na primer železniško križišče. S tem da so se 
nova podjetja nastanila ob železniških poteh, jim je bil tudi zelo 
olajšan dovoz goriva. Majhne opekarne, ki niso imele tako 
ugodne lege in kjer se je obratovalo še po starem načinu, so se 
spričo močne konkurence novih podjetij čezdalje bolj opuščale. 
Nov porast opekarniške industrije je nastal po končani vojni, 
ko je  zelo narasla stavbinska delavnost.

Po podatkih iz septembra 1. 1938. je stanje in geografska 
razporejenost opekarske ter keramične industrije sledeča: 70 
podjetij, 3111 delavcev, povprečno zaposluje podjetje 44,4 
delavcev.

Eno najmočnejših središč opekarske in keramične industrije 
je  Celje s širšo okolico. Ta center šteje 875 delavcev ali 28,1% 
vseh delavcev te panoge v Sloveniji. Poleg opekarn v Celju (104 
in 159 delavcev) ter Škofji vasi (10 in 97 delavcev) sta tu na
stanjeni veliki keramični tovarni v Libojah pri Petrovčah (230 
delavcev, največja v Sloveniji) in Kasazah (165 del.) ter šamotna 
tovarna v Štorah (110 delavcev). Omenjeni keramični tovarni 
uvažata surovine iz Češke, Nemčije in iz nekaterih pokrajin 
naše države. V Sloveniji dobivajo samo dolomit (4). Svoje iz
delke plasirajo po vsej Sloveniji, deloma jih oddajajo tudi 
drugam. Z ozirom na širok trg je njih prometna lega v središču 
Slovenije prav ugodna. Šamotna tovarna v Štorah se je zgradila 
na osnovi nahajališč ognjestalnega amorfnega kremenjaka v 
okolici Štor. Njeni odjemalci so razna državna podjetja, rudniki 
in železarne.

Večje opekarne so še v Ljubljani (65, 89 in 115 del.), Ma
riboru (214 del.) ter manjših mestih in trgih. Nekatere so tudi v 
bližini železniških križišč, n. pr. opekarne v Račah (179 del.), 
Pragerskem (100 del.) in Ormožu (101 del.).
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Krajevne potrebe omogočajo obstoj manjših opekarn po 
veej Sloveniji. V nekaterih krajih, zlasti mestih, je  zastopana še 
manjša keramična industrija in obrt, ki izdeluje najrazličnejše 
izdelke od lončarskih pa do patentnih peči.

S t e k l a r s k a  i n d u s t r i j a .  У Sloveniji imamo dve 
steklarni in sicer v Hrastniku ter Rogaški Slatini. Hrastniška 
«teklarna zaposluje 1158 delavcev, steklarna v Rogaški Slatini 
pa 272 del. Banovinsko podjetje v Rogaški Slatini, ki izkorišča 
mineralne vrelce, potrebuje velike množine steklenic. Njegova 
velika kupna moč je končno privabila v bližino steklarno, ki si 
je za svoje izdelke z naselitvijo na tem kraju najbolje zasigurala 
odjem; saj je železniška tarifa za zdrobljive steklarske izdelke 
precej visoka. Iz določenih vzrokov pa je omenjena steklarna 
svojega glavnega kupca izgubila in zaradi tega izdeluje že več 
let namesto steklenic ravno steklo.

Hrastniška steklarna se je  ustanovila v drugi polovici pre
teklega stoletja, steklarna v Rogaški Slatini pa 1. 1926. S suro
vinami sta obe preskrbljeni doma, le kemikalije uvažata. S svo
jimi produkti sta iz Slovenije v precejšnji meri izrinile tuje 
blago, izvažata pa svoje izdelke tudi v ostale kraje Jugoslavije 
in deloma v inozemstvo, posebno v Orient.

L e s n a  i n d u s t r i j a .  Kar se tiče žagarske industrije, 
navajamo, da je bilo po podatkih ing. Šivica (12) za leto 1922. 
in šumarskega odseka kr. ban. uprave za 1. 1938.1 v omenjenih 
letih naslednje stanje:

Vrste žag 1. 1922 L 1938 pariteta ene žagee  v  p im  L  l « » .  v  p lm ,  j  )938

navadne vodne žage..................... 1.856 1.681 507.410 300
vodne turbine.................................  19 179 386.500 2.160
parne žage.......................................  94 151 820.700 5.400
žage z električnim pogonom. . .  18 79 185.500 2.300
žage s plinskim pogonom . . . .  —_________ 13_______ 19.700_______ 1.500

Skupaj . . . 1.987 2.103 1.919.810

Dočim je število navadnih vodnih žag z majhno kapaciteto 
v razdobju 1922—1938. padlo, je število ostalih žag velike kapa
citete močno naraslo. Izrabljene je bilo stalno manj kot polovica 
kapacitete. Kar pa se tehnični les razen na žagah predelava še 
na druge načine, so ga izkoriščali često v večjih količinah, nego

1 Podatki kr. ban. uprave so črpani iz zbirke razfpratv: Nasi gozdovi in
žage, L jubljana 1939.
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je  njegov letni prirastek. (Izčrpne številke nam govore o tem v 
anketi Naši gozdovi in žage, Ljubljana 1939). Izkoriščanje gozdov 
je bilo po računih ing. Sotoška2 zadnja leta povprečno za 
440.000 plm3 večje kakor letni prirastek.

Po karti, priobčeni v dodatku ankete (Naši gozdovi in žage), 
izdelani po stanju 1. 1936., je žagarska industrija v Sloveniji 
takole razmeščena: največ žag je nameščenih v območju gorovij 
Pohoirje in Kozjak, kjer vzbuja našo pozornost posebno veliko 
število veneči j ank. Dalje je bogat na žagah alpski svet in di
narski del Slovenije, to so srezi Ljubljana, Logatec in Kočevje, 
kjer so najmočneje zastopane parne žage. Ostale slovenske po
krajine, ki predstavljajo nižji svet in manjšo gozdnatost, na 
žagah razmeroma nieo tako bogate. Ker imajo te pokrajine na 
razpolago tudi manj vodne sile, so tu parne pa tudi električne 
žage relativno močneje zastopane. Medtem ko so venečijanke 
neposredno vezane na kraj, kjer je  kinetična energija vodnega 
toka dovolj velika, so te vezi za žage na vodne turbine rahlejše. 
Parne, električne in druge žage so svoj kraj izbirale lahko bolj 
z ozirom na ugodno prometno lego.

Kapaciteta žag je  v primeri z gozdno površino v mnogih 
krajih prevelika. Škofja Loka ima n. pr. na ha gozdne površine 
4,50 in Logatec 4,75 m3 kapacitete (Uratnik).

Prehajamo na p r a v o  l e s n o  i n d u s t r i j o ,  pod ka
tero bomo razumeli mehanično obdelavo lesa odnosno lesnih 
polfabrikatov v končne proizvode.

Pred vojno je bilo take industrije v Sloveniji malo in pro
ducirala je samo za domači konsum. Neobdelan les se je v ve
likih količinah izvažal v druge dežele, največ v severno Italijo. 
Za odjem skrbe dobre prometne zveze s predeli Italije, revnimi 
na lesu, in z Jadranom, izhodom v Sredozemlje ter Orient. Nova 
razmejitev je prinesla naši lesni industriji nekaj drugačne raz
mere. Različne uvozne in izvozne carinske tarife je  izrabila naša 
žagarska industrija, ki se je, kakor smo videli, razvila preko 
mere. V nasprotju z žagarsko pa prava lesna industrija še od 
daleč ne kaže onega razvoja, kot bi ga bilo pričakovati spričo 
velike zaloge lesa, obilice pogonske sile in ugodne prometne 
lege. Krivde temu moramo iskati deloma v tradiciji iz pred- in 
medvojne dobe, deloma v razmerah domačega kapitala. Države 
uvoznice, v prvi vrsti Italija, povprašujejo največ po neobdela
nem lesu in lesnih polfabrikatih, saj imajo za njih daljnjo ob
delavo dobro upeljano lastno industrijo, katero financirajo

2 Naši gozdovi in žage, Ljubljana 1939.
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močnejši kapitali od slovenskih. Za konkurence zmožno pravo 
lesno industrijo je treba investirati znatno večje kapitalije kot 
za navadno žagarsko industrijo. Slovenski podjetniki pa toliko 
kapitala niso imeli, ali pa ga niso hoteli tvegati.

Zadnje gospodarske krize marsikatero podjetje ni preži
velo. Sploh je močno pomanjšana konjunktura delovala na 
razvoj lesne industrije prebiralno. Občuten padec konjunkture 
ima pogosto za posledico preorientacijo proizvodnje iz kvantitete 
v kvaliteto, iz izdelkov nižje vrste na izdelke višje virste, pro
dukte, katerih končna oblika zahteva več družbeno potrebnega 
dela. Kvantum dela v podjetjih, ki so se tako preorientirala, je 
torej vkljub pomanjšanemu povpraševanju ostal isti, ali pa se 
vsaj ni mnogo zmanjšal. Velikost dobička, ki je  v razmerju z 
investiranim kapitalom nujna za obstoj podjetja, se torej last
nikom takih obratov ni mnogo izpremenila. Tako si razlagamo, 
da so 1. podjetja, ki so bila že pred krizo tako orientirana in 
podjetja, ki so se pravočasno preusmerila, krizo prebolela in 
2. da so se v času, ko je  bil konjunkturni val še v minimu, 
ustvarila celo nekatera nova podjetja.

Po podatkih iz septembra 1. 1938. je  stanje in geografska 
razporejenost lesne industrije sledeča: 182 podjetij, 2942 delav
cev; povprečno zaposluje podjetje 16,1 delavcev.3

Največje podjetje v Sloveniji je tovarna stolov in drugih 
lesnih izdelkov v Duplici, ki zaposluje 349 delavcev. Merila, šol
ske in galanterijske potrebščine izdeluje tovarna v Slovenjem 
Gradcu (zaposluje 164 delavcev). Obe podjetji sta obstojali že 
pred vojno, vendar pa sta se do današnje višine razvili šele po 
vojni. Nad 100 delavcev imata še tovarna lesnih izdelkov v Pod
peči (154 del.), ki je bila ustanovljena v letih 1934./1935. in to
varna kopit v Sevnici (107 delavcev).

V kategorijo podjetij 50—100 delavcev spadajo tovarne 
stolov in drugega pohištva v Rimskih Toplicah (89 del.) ter dve 
v Ljubljani (51 in 62 delavcev). Nadalje tovarna lesnih čevljar
skih potrebščin v Tacnu (59 del.) in tovarna palic ter bičev v 
Celju (59 del.).

Od manjših podjetij, ki zaposlujejo 20—50 delavcev, sta 
specializirani tovarni v Radečah pri Zid. mostu (21 del.) in Bo
rovnici (26 del.) na izdelovanje lesenih pet. Od ostalih obratov 
te skupine, ki jih je še sedemnajst, izdelujejo nekateri parkete 
in ladijska tla (Vrhnika, Maribor), večinoma pa so to tovarne

3 Tukaj niso upoštevana žagarska podjetja, ki izdelujejo tudi končne 
produkte, kakor zaboje, parkete itd.
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najrazličnejšega pohištva in zabojev. Več jih je v Ljubljani, 
Št. Vidu in Mariboru. Kar tri taka podjetja se vrste na progi od 
Celja v Rogaško Slatino (Teharje, Šmarje pri Jelšah in Rogatec). 
Po en obrat je še v Gornji Radgoni, Križah in Sodražici, ki v 
naši razpravi edini zastopa znano lesno obrt, suho robo, na široko 
razširjeno v Ribniški dolini in njenem severnozapadnem obrobju.

Mala podjetja, večinoma mizarji, so raztresena po vsej Slo
veniji v skladu z aglomeracijo prebivalstva.

Vsa lesna industrija, razen neznatnega števila izjem, je  
nastanjena ob železnicah. Pri vrsti podjetij je glede nastanitve 
odločala tudi vodna sila. V kolikoir pa so se obrati razširili preko 
možnosti, ki jih nudi lokalna vodna sila, so se opremili z re
zervnimi lokomobilami.

Glede lesa kot surovine je treba omeniti, da nekatere to
varne vrete lesa, ki pri nas ne raste, uvažajo. Tako tovarne po
hištva za nekatere dele; tovarna meril v Slovenjem Gradcu uvaža 
% potrebnega lesa (4). Skoraj popolnoma je vezana na uvoz to
varna palic in bičev v Celju (4). Tovairne peta in kopit uvažajo 
potrebni celuloid (4). Navedeni primeri pa so maloštevilni in je 
odstotek uvoženih surovin v celoti le majhnega pomena.

Izvoz je usmerjen največ v Italijo in Sredozemlje, zadnja 
leta tudi v Anglijo. Nekatere tovarne (Duplica, tov. meril v Slo
venjem Gradcu) pa so našle trg tudi v drugih deželah, n. pr. v 
Avstriji in Belgiji.

P a p i r n a  i n d u s t r i j a .  Papirna industrija je močno 
vezana na vodo. Večje množine jo potrebuje v tehnološke svrhe, 
dalje pa je  vezana na vodo kot izvor pogonske sile. Poleg vode 
igrajo jako važno vlogo tudi surovine. Od teh naj omenimo 
glavne: les, cunje, slama in star papir. Kako zelo je  v svetovni 
papirni produkciji les izrinil druge surovine, nam nazorno kaže 
sledeča tabela (po Dietrichu):

Vrsta surovine 1880 1900 1913 1928

l e s ......................................  16%  38%  60%  65%
stari p a p ir ........................ 14% 21%  19%  21%
o s ta lo ................................  70%  41%  21%  14%

Iz tabele in doslej povedanega sledi, da nudi slovenska 
zemlja tako kakor lesni tudi papirni industriji kar največ ugod
nosti za razvoj.
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Vse naše papirnice stoje ob tekočih vodah. Tako leži n. pr. 
največja med njimi, papirnica v Vevčah, ob Ljubljanici, cerša  ̂
ška in papirnici na Sladkem Vrhu ob Muri itd.

Lepenka in papir se izdelujeta pri nas največ iz lesa. Le 
papirnica v Radečah pri Zidanem mostu navaja kot svojo glavno 
surovino cunje. Za potrebe slovenske papirne industrije je pire- 
malo razvita industrija celuloze, katere naše papirnice še pre
cej uvažajo. Potrebo uvoza celuloze bo zmanjšala že zgrajena 
tovarna celuloze v Vidmu pri Krškem. Papirnice uvažajo tudi 
kaolin in še nekatere druge surovine. Kör dela naša papirna in
dustrija tudi za izvoz, še ne smemo sklepati, da njena produkcija 
domače potrebe presega. Nasprotno, razvoj slovenske papirne 
industrije prirodnih možnosti doslej še ni izrabil v oni meri, kot 
bi odgovarjalo slovenskemu trgu.

Po podatkih iz septembra 1. 1938. je stanje in geografska 
razporejenost papirne industrije sledeča: 18 podejtij, 2058 de
lavcev; podjetje zaposluje povprečno 114,3 delavce. Od tega od
pade na pravo papirno industrijo 11 obratov s 1713 delavci, na 
kartonažo in slično pa 7 podjetij s 345 delavci.

Najstarejša papirnica na Slovenskem, v Radečah pri Zida
nem mostu, ki se je ustanovila že pred več ko 200 leti (4), zapo
sluje 180 delavcev. Ob Muri so se naselile tri papirnice: ena v 
Ceršaku, ki šteje 125 delavcev in dve na Sladkem vrhu, od ka
terih zaposluje ena 272, a druga 14 delavcev. Papirnica v Brez
nem (111 del.) izdeluje lesovino preko potreb lastne tovarne za 
lepenko in jo  prodaja drugim papirnicam. Naštejmo še papir
nice v Višnji vasi (5 del.), Prevaljah (49 del.), Tržiču (77 del.) in 
Količevem pri Domžalah (242 del.).

Tvornice papirja v Vevčah (465 del.), Goričanah in Medvo
dah (obe skupaj 173 del.) upravlja isti kapital. Vse tri so med 
seboj tesno povezane. Produkcija vsake posamezne je kombi
nirana z ostalima dvema. Brusilnica lesa na Savi v Medvodah 
oddaja lesovino tvornicam papirja v Goričanah in Vevčah. To
varna v Goričanah izdeluje tudi celulozo, ki jo  porabi deloma 
sama, deloma pa jo  oddaja vevški papirnici.

Tipično mestnega značaja je kartonažna in slična indu
strija. Od sedmih takih podjetij v Sloveniji jih ima Ljubljana 5, 
Maribor pa 2.

U s n j a r s k a  i n d u s t r i j a .  Usnjarska industrija ima 
na Slovenskem svoje temelje v stari strojarski obrti, ki je bila 
nekoč v deželi zelo razširjena. Velike sodobne usnjarne v Slo
veniji koreninijo po večini v majhnih strojarskoobrtnih pod
jetjih, ustanovljenih v 18. in 19. stoletju. Produkcija se je vršila
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na manufakturni podlagi. Ob prehodu iz 19. v 20. stoletje je  za
jela naše usnjairstvo mehanizacija. Manufakture, katere je 
upravljal dovolj močen kapital, so se izpremenile v industrijska 
podjetja. Značilno je, da menjajo baš v tej dobi nekatere 
usnjarne lastnika. Stari lastnik, ki ni imel sredstev, da bi svoj 
obrat preuredil, je moral zaradi konkurence obrat ali opustiti 
ali pa prodati na kapitalu močnejšemu tovarišu. Tako je iz stare 
strojarske obrti nastal pretežni del naše moderne usnjarske in
dustrije.

Kapaciteta naših usnjarn je tako velika, da ji Slovenija s 
svojimi zalogami surovin ne more zadostiti. Pri tem se del naše 
živine izvaža v živem stanju. Iz teh vzrokov je naša usnjarska 
industrija zelo vezana na uvoz surovih kož.

Po podatkih iz septembra 1. 1938. je stanje in geografska 
razporejenost usnjarske industrije v Sloveniji sledeča: 30 pod
jetij, 1786 delavcev; povprečno zaposluje podjetje 59,5 delavcev.

V največje podjetje te vrste v Sloveniji se je  trazvila 
usnjarna v Šoštanju, v kateri dela 439 delavcev. Usnjarni z več 
ko 100 delavci imamo še dve na Štajerskem, v Konjicah (230 del.) 
in Ptuju (117 del.), in eno na Dolenjskem v Mokronogu (202 del.). 
Usnjarne kategorij 20—50 delavcev in 50—100 del. imajo zaradi 
močne mehanizacije usnjarske industrije še dokaj kapacitete. 
Lokalizirane so v Ljubljani (36, 52 in 62 delavcev), Tržiču (85 
del.), Kamniku (89 del.), Kranju (49 del.), Vrhniki (33 del.), 
Šentvidu pri Stični (31 del.), Šmartnem pri Litiji (28) in na Šta
jerskem v Mariboru (95 del.), Marenbergu (23 del.), Slovenjem 
Gradcu (47 del.) ter v Sv. Lenartu v Sl. gor. (23 del.). V nekaterih 
od omenjenih krajev in drugod so še manjše usnjarne, ki pa so 
le krajevnega pomena.

Najmočneje je torej usnjarska industrija razvita na Šta
jerskem, kjer so nastanjene tudi največje tovarne. V ostali Slo
veniji z izjemo Mokronoga so usnjarne zastopane z relativno 
manjšimi obrati, od katerih vendar mnoge presegajo krajevne 
potrebe.

Č e v l j a r s k a  i n d u s t r i j a .  Čevljarska obrt je bila v 
Sloveniji nekako do vojne dokaj dobro razvita. Nekateri kraji, 
zlasti Tržič in Žiri, so imeli prav čevljarskoobrtni značaj. Kon
kurenca tuje in nastajajoče domače čevljarske industrije je 
slovenskim čevljarskim obrtnikom prevzela konsumenta. Čev
ljarski obrtnik je  preje z lastnim orodjem izdeloval končne 
proizvode in jih tudi sam prodajal, bodisi neposredno konsu- 
mentu ali pa prekupčevalcu. Industrija pa ga je od njegovega 
orodja odtrgala in ga postavila v tovarno, kjer je lahko prodajal
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samo še svojo delovno silo. Najlepši primer za ta razvoj je Tržič, 
kjer se je na podlagi stare čevljarske obrti osnovala moderna 
čevljarska industrija, ki je v Sloveniji najmočnejša. Navadnim 
čevljarskim obrtnikom so ostala samo se popravila.

Po podatkih iz septembra 1. 1938. je stanje in geografska 
razporejenost čevljarske industrije sledeča: 117 podjetij, 1988 
delavcev, povprečno zaposluje podjetje 17 delavcev.

Čevljarska industrija in obrt se je  najmočneje razrasla na 
Gorenjskem, kjer je v Tržiču zastopana z največjo tvornico te 
vrste v Sloveniji. Poleg te tovarne, ki zaposluje 302 delavca, je 
v Ttržiču še nekaj manjših, od katerih imata dve nad 50 delavcev 
(68 in 73 del.). Celotna čevljarska industrija in obrt v Tržiču 
zaposluje 511 delavcev ter predstavlja četrtino vseh delavcev te 
stroke v Sloveniji. Večja podjetja so nastanjena nadalje v Dom
žalah (110 delavcev) in v Kranju (51 ter 55 del.). V Žireh se je 
delno še ohranila stara manufakturna obrt, ki vzdrži konku
renčni boj saimo radi specializacije in kvalitete svojih izdelkov.
V našem sestavku obdelana čevljairska stroka (podjetja od 5 de
lavcev dalje) zaposluje v Žireh 233 delavcev.4 Eno podjetje ima 
63 delavcev. Večja čevljarska tvornica na Štajerskem je v Ko
njicah, ki ima z usnjarno istega lastnika in zaposluje 80 delavcev. 
Podjetja, ki tvorijo prehod iz industrije v večjo obrt, so na
stanjena v Ljubljani in Mariboru. V omenjenih dveh mestih ter 
Celju pa je mestni funkciji odgovarjajoče močno zastopana 
navadna obrt, ki je  sledeč krajevnim potrebam precej enako
merno irazmeščena tudi po vsej ostali Sloveniji.

T e k s t i l n a  i n d u s t r i j a .  Tekstilna industrija je  bila 
v Sloveniji pred vojno jako malo razvita. Pred letom 1918. je  
bila zastopana samo s tremi tovarnami. Tkalnica v Šentpavlu pri 
Preboldu, najstarejša v Sloveniji, je bila osnovana 1. 1831. kot 
predilnica. L. 1912. so jo  izpremenili v tkalnico, ki je nadome
stila opuščeno ljubljansko tkalnico. Predilnica v Litiji, osnovana 
1. 1885., spada v isti koncem s tkalnico v Šentpavlu (4). Tretja 
je  predilnica in tkalnica v Tržiču, ustanovljena 1. 1884. Pletilne 
in trikotažne obrti, ki je  obstajala tudi že pred vojno, izdeloval- 
nic dežnikov v Ljubljani in Doljni Lendavi ter vrvarne v Dom
žalah ne moremo šteti k pravi tekstilni industriji.

Naš trg je pred vojno v glavnem zalagala češka tekstilna 
industrija. Po sklenjenem miru se je vrinila med producenta na 
Češkem in slovenskega konsumenta pregraja — politična in ca-

4 Podjetja kategorije 20—50 delavcev (30, 31, 38 in 41 del.) so (na karti 
št. 13. študije „Gospodarska struktura Slovenije“ pomotoma izostala.

6
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rmska meja. Češki kapital je  moral slovenski in ostali jugoslo
vanski trg na novo osvojiti. Tako so češki podjetniki začeli v 
povojnih letih, zlasti od 1. 1925. dalje, ko je stopila v veljavo 
nova carinska tarifa, na slovenskih tleh ustanavljati nove tvor
nice. Lahko rečemo: nove tovarne s starimi stroji. Slovenski 
delavci so svoje blago, delovno moč, prodajali prav poceni. Tuja 
konkurenca je bila s carinsko politiko zelo otežkočena, domače 
pa še ni bilo. Češki podjetniki so zato našli v Sloveniji ugoden 
teren za montiranje starih strojev, ki so postali v močno indu
strializiranih sudetskih pokrajinah radi svoje nezadostne me- 
haniziranosti že netrabni. Razen treh, štirih izjem (4) so se pred 
letom 1931. gradile samo tkalnice. Šele po letu 1931. so nekatere 
tovarne zgradile poleg svojih že obstoječih tkalnic še predilnice, 
nekatere nove tovarne pa so gradile tkalnice in predilnice isto
časno. Kljub temu naša tekstilna industrija ne uvaža samo su
rovin, temveč je še vedno močno vezana na uvoz zlasti čeških 
polfabrikatov. Polagoma je začel graditi tekstilne tovarne tudi 
domači kapital. Nacionalizirala so se tudi nekatera tuja podjetja. 
Vendar je  velik delež tekstilne industirije, zlaeti vse večje to
varne, ostal v tujih rokah.

Da se je  nova tekstilna industrija naselila baš na Sloven
skem in ne v kaki drugi pokrajini Jugoslavije, zato lahko pred
postavljamo več vzrokov: 1. Slovenija je  od jugoslovanskih
pokrajin Češki, ki je  evojo podružniško tekstilno industrijo v 
novi državi zlasti spočetka močno preskrbovala s svojimi pol- 
fabrikati, najbližja. 2. Dasi je  življenjski standard slovenskega 
ljudstva nizek, je v primeri z južnejšimi pokrajinami Jugosla
vije toliko visok, da predstavlja Slovenija kljub manjšemu 
številu prebivalstva od posameznih ostalih pokrajin močnejšo 
kupno moč. 3. Glavni vzrok pa je ta, da je  Slovenija najbolj 
industrializirana pokrajina Jugoslavije. Zlasti hidrocentrale in 
kalorične centrale za dobavo električnega toka so v Sloveniji 
tako absolutno kot relaitivno v večji meri instalirane kakor v 
ostalih delih naše države.

Po podatkih iz septembra 1. 1938. je  stanje in geografska 
razporejenost tekstilne industrije sledeča: 135 podjetij, 17.802 
delavcev; povprečno zaposluje podjetje 131,9 delavcev.

Daleč največji delež tekstilne industrije je  nastanjen ob 
južni železnici od Maribora do Ljubljane in od tod naprej ob 
gorenjski železnici. Čim bolj se od te centralne prometne žile 
oddaljujemo, tem slabše je tekstilna industrija1 zastopana.

Maribor vodi po številu delavcev in po številu podjetij. 
Ima 27 obratov in 6419 delavcev ali 35,7% vseh delavcev tek-
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etilne industrije v Sloveniji. V Mariboru so tudi dobro zastopane 
tkalnice za svilo. Podjetij ima, če jih uvrstimo po velikosti: 3 
z nad 500 delavci (503, 518 in 719 del.), 7 podjetij kategorije 
250—500 del. (372, 375, 399, 418, 429, 460 in 499 del.), 7 podjetij 
kategorije 100—250 del. (123, 140, 162, 179, 179, 241 in 242 del.) 
ter 10 podjetij iz kategorije pod 100 delavcev. Povprečno za
posluje podjetje 237,4 delavcev.

Mariboru sledi Kranj s Stražiščem, kjer zaposluje 14 pod
jetij (11 v Kranju, 3 v Stražišču) skupno 3940 ali 22,1% vseh 
delavcev tekstilne industrije v Sloveniji. Po velikosti sta tu na
stanjeni 2 podjetji z več ko 1000 delavci (1015 in 1169 del.), eno 
s 673 del., 2 podjetji kategorije 250—500 del. (259 in 277 del.), 
2 podjetji kategorije 100—260 delavcev (129 in 240 del.) in 7 
podjetij kategorij pod 100 delavcev. Povprečno zaposluje pod
jetje 303 delavce.

Nad 1000 tekstilnih delavcev ima še Tržič z dvema podjet
jema; prvo ima 1175 delavcev in je  največ ja tekstilna tovarna 
v Sloveniji, a drugo le 5 delavcev.

Za omenjenimi tremi centri tekstilne industrije v Sloveniji 
se vrstijo po številu ljudi Ljubljana z 873 delavci, Šentvid nad 
Ljubljano s 562 delavci, Jarše (520 del.) in Celje (511 del.). V 
Ljubljani se bavijo razen treh bombaževinastih in ene tovarne 
za zavese vse s pletilstvom in trikotažo.

Večje tovarne imamo še v Grosupljem, kjer zaposluje 
vrvarna 310 delavcev, dalje ob savinjski železnici v Šentpavlu pri 
Preboldu 3 tovarne (42, 106 in 272 del.) v Šentpetru ena tovarna 
(119 del.) in eno podjetje v Polzeli (279 del.). Omenimo naj še 
Škofjo Loko, ki ima štiri obrate z 275 delavci (od teh zaposluje 
eden 215 del.), Kočevje (87 in 216 del.); nad 100 delavcev zapo
slujeta še podjetji v Dravogradu (223 del.) in Majšpergu (106 
del.). V Dolnji Lendavi sta dve podjetji, od katerih izdeluje eno 
trikotažne izdelke (174 del.), drugo pa dežnike (41 del.). Skupina 
Lesce—Bled—Radovljica ima 11 obratov s 351 delavci in izde
luje irazen bombaževih največ trikotažne in čipkarske izdelke.

Manjša podjetja so raztresena po vsej Sloveniji.
Pri izbiri primernih krajev, kjer naj bi se naselila tekstilna 

industrija, so odločali različni činitelji; med njimi cenena elek
trična energija, n. pr. v Mariboru. Dalje je odločala cena zem
ljišča, na katerem naj se tovarna postavi. Tudi ni redek mlado- 
kapitalistični pojav, da si kapital prištedi investicijske stroške 
na ta način, da montira stroje v stara poslopja, n. pr. v opuščene 
konjušnice, graščine, stare tovarne in slično.
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Pletilna in trikotažna industrija, ki je večinoma v posesti 
slabotnega slovenskega kapitala, koleba med tržno in delavsko 
orientiranostjo. Ali se naseli v mestih ali pa se namesti na de
želi, kjer ima na razpolago obilo cenenih, zlasti ženskih delovnih 
moči. Primeri: Dol. Lendava, Lesce, Radovljica, Črnomelj itd.

O b l a č i l n a  i n d u s t r i j a .  Izdelki oblačilne industrije 
so pripravljeni za neposredni konsum. Iz tega sledi, da je obla
čilna industrija predvsem tržno orientirana. Kakor v tekstilni 
industriji trikotaže in pletilstvu, koleba v Sloveniji tudi obla
čilna industrija imed trgom in ceneno delovno močjo na deželi. 
Kar ima Slovenija večjih podjetij te stroke, so skoraj vsa na
stanjena vstran od mest Ljubljane in Maribora.

Po podatkih iz septembra 1. 1938. je  etan je in geografska 
razporejenost oblačilne industrije sledeča: 167 podjetij, 2586 de
lavcev; povprečno zaposluje podjetje 15,4 delavcev.

Po številu zaposlencev in podjetij je  na prvem mestu Ljub
ljana z 62 podjetji in 616 delavci. Ljubljani sledijo Maribor 
(219 podj., 327 del.), Murska Sobota (3 podj., 313 del.), Kranj 
(8 podj., 309 del.), Škofja Loka (1 podj., 183 del.), Domžale (2 
podj., 179 del.), Celje (12 podj., 176 del.) itd.

Če delimo pri prvih treh krajih število delavcev s številom 
podjetij, vidimo, da zaposluje podjetje v Ljubljani povprečno 
nekaj manj kot 10 delavcev, v Mariboru 11,2 del., torej prav 
majhno število, dočim ima podjetje v Murski Soboti povprečno 
104 del.

Če primerjamo razporejenost obrti, h kateri tu prištevamo 
podjetja od 5—20 delavcev, z industrijo (podjetja od 20 del. na
prej), se nam nudi sledeča slika:

Ljubljana, ki ima najštevilnejše prebivalstvo, ima 58 obrt
nih podjetij s 476 delavci, Maribor, za Ljubljano največje mesto, 
jih ima 27 z 224 delavci, nato si slede Celje (11 podj., 74 del.), 
Kranj (4 podj., 34 del.) itd.

Industrija pa je razporejena takole: Kranj ima 4 industrij
ska podjetja z 275 delavci (40, 46, 51 in 138 del.), Škofja Loka 
eno 6 183 delavci, Domžale 2 s 179 delavci (84 in 95 del.), Ljub
ljana 4 s 140 delavci (25, 28, 31 in 56 del.), Celje eno s 102 de
lavci, Maribor 2 (26 in 77 del.), Kočevje eno (31 del.), Novo mesto 
eno (58 del.), Ptuj 2 (23 in 74 del.), Dolnja Lendava eno (41 del.) 
in Murska Sobota 2 pojdetji s 307 delavci (142 in 165 del.).

Nekatera od industrijskih podjetij izdelujejo klobuke 
(Škofja Loka, Domžale in Maribor), druga obleke (Celje, Ljub
ljana), največ pa se bavi jo  z izdelovanjem perila.
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Številke v zvezi z razporejenostjo podjetij nam povedo, da 
je obrt, ki dela največ po naročilu, razmeščena popolnoma v 
skladu z aglomeracijo prebivalstva. Industrijska podjetja so v 
večjih mestih relativno slabo zastopana, zato tem bolj v peri
fernih krajih, kjer se pa vendar od glavnih prometnih črt ne 
oddaljijo. Industrija zaposluje največ delavcev v Murski Soboti, 
kjer nudi okolica obilo delovne moči po nizki ceni.

K o v i n s k a  i n s t r o j n a  i n d u e t r i j a .  Industrijska 
revolucija, ki je prodrla k nam v drugi polovici 19. stoletja, je 
prinesla propad stari železarski obrti. Vigenci, v katerih so bili 
železarji obsojeni na 12—16 urno delo (prim. Oton Župančič: 
Žebljairska), se proti konkurenci moderno mehanizirane tuje 
industrije niso mogli obdržati. Zelo cenena delovna moč, vodna 
sila in ugodna prometna lega pa so napotile kranjsko industrij
sko družbo, da je v letih 1870./71. pokupila razne stare železarske 
obrti in ustanovila tovarne na Jesenicah in Javorniku. Domača 
ruda, katere bogastvo se je itak zelo skrčilo, za novo velepro- 
dukcijo ni prišla v poštev. Jeseniške tovarne so železno rudo 
uvažale iz prekomorskih dežel. Da si prihranijo transportne 
stroške, so 1. 1895. zgradile plavže v Skednju pri Trstu. (Primer 
kako se naseli industrija v kraju, kjer se stikata dve prometni 
poti, po kateirih je  transport različno drag.) V letih 1905—190» 
zgrajena bohinjska železnica je  Jesenice še bolj približala 
morju. Tako kot jeseniška tovarna so nastala tudi nekatera 
druga podjetja. To so: Prva žebljarska in železoobrtna zadruga 
v Kropi in Kamni gorici, jeklarna v Guštanju, tovarna za srpe, 
kose itd. v Tržiču in še nekatera druga podjetja.

Iz tipične stare železarske obrti na Slovenskem je  nastala 
poltipična modema industrija. Staro fužinarstvo je  slonelo na 
rudnem bogastvu, lesu (oglju) in vodni sili, moderna slovenska 
železarska industrija pa sloni na pogonski sili, izvežbanem de
lavstvu in ugodni prometni legi. Da igra dovoljno število izvež- 
banih delavcev v železni industriji tako odločujočo vlogo, bomo 
razumeli, če upoštevamo, da je za kvalificiranje železarskega 
delavca vkljub mehanizaciji dela potrebna daljša doba kot za 
tnnoge druge industrije.

Nova politična in carinska .razmejitev je jeseniške tovarne 
odrezala od lastnih plavžev v Skednju. Y zadnjem času dobivajo 
le 30% potrebnega železa iz rud, ki jih dovažajo od Topuskega 
in jih topijo v jeseniškem plavžu; ostale potrebe krije s starim 
železom. Ostali dve slovenski težkoindustrijski podjetji, železna 
tovarna v Štorah in jeklarna v Ravnah pri Guštanju, se zalagata 
tudi s starim železom. Omenjene tri tovarne lahko smatramo
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kot jedro slovenske železne industrije. Ostala manjša kovinska 
in strojna industrija izdeluje končne proizvode. Polfabrikate 
dobiva deloma od naše težke industrije, deloma pa jih uvaža. 
V- celoti je slovenska kovinska in strojna industrija vezana na 
dovoz surovin in polfabrikatov, le nekoliko so njene potrebe 
krite z domačim starim železom.

Po podatkih iz septembra 1. 1938. je stanje in geografska 
razporejenost kovinske in strojne industrije sledeča: 252 pod
jetij, 13.363 delavcev; podjetje zaposluje povprečno 53 delavcev.

V Sloveniji so trije težkoindustrijski obrati, od katerih je 
največji na Jesenicah, zaposlujoč 3446 delavcev. To je  obenem 
največje industrijsko podjetje v Sloveniji. Ostali dve težko- 
industrijski podjetji sta na Štajerskem, in sicer železarna v 
Štorah (zaposluje 384 delavcev) in jeklarna v Ravnah (371 de
lavcev). Nad 250 delavcev zaposlujejo še: tovarna železninskih 
izdelkov v Perovem pri Kamniku (358 del.), tovarna železnih 
konstrukcij v Mariboru (267 del.), cinkarna v Celju5 (339 del.) 
in tovarna pločevinastih izdelkov v Ljubljani (374 del.). Tovarna 
posode in sličnih izdelkov v Celju šteje 1240, Delavnice drž. 
železnic v Mariboru pa 2027 delavcev. Samo na teh devet pod
jetij odpade 8806 ali 65,9% vseh delavcev kovinske in strojne 
industrije v Sloveniji.

Podjetij kategorije 100—250 delavcev je  v kovinski in 
strojni industriji osem: tovarna verig v Lescah (158 del.), žeb- 
ljarne v Kropi (191 del.), dve tovarni kovinskih izdelkov v Ma
riboru (113 in 196 delavcev); poljsko, gozdairsko in rudarsko 
orodje izdeluje tovarna v Zrečah (187 del.), kose, srpe in slično 
izdelujeta tovarni v Šentlovrencu na Pohorju (103 del.) in Muti 
(117 del.), ki ima tudi livarno.® У to kategorijo spada še tovarna 
bakrenih in medeninastih proizvodov v Slovenski Bistrici 
(212 del.).

Kategoriji 50—100 delavcev in 20—50 delavcev kažeta naj
večjo raznolikost. Sem spadata tovarni kos in srpov v Tržiču 
(66 del.) in Slovenjem Gradcu, tovarne galanterijskih izdelkov 
na Jesenicah in v Ljubljani, tov. tehtnic in blagajn v Mariboru 
in Celju, podjetja za izdelovanje strojev, livarne, zvonarne, v 
mestih tudi kleparske in mehanične delavnice in mnoge druge 
stroke, katerih naštevanje bi nas vedlo predaleč.

5 Celjska cinkarna izdeluje tudi žvepleno kislino, cinkovo belilo in 
druge kemikalije.

8 Železarsko podjetje v Muti (117 del.) je  na karti št. 11 študije „G o
spodarska struktura Slovenije“ pomotoma dodeljeno Murski Soboti.
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V najmanjši kategoriji 5—20 delavcev so zastopane veči
noma mehanične in kleparske delavnice.

Podjetja zadnjih kategorij kažejo v svoji geografeki raz
porejenosti e padanjem števila delavcev čezdalje večje ujemanje 
z aglomeracijo prebivalstva. To se očiituje zlasti pri malih obra
tih od 5—20 delavcev. Največ jih ima Ljubljana (61 obratov), 
sledijo ji  Maribor (40 obr.), Celje (13), Kranj (8), Ptuj (6), Novo 
mesto (4) itd.

V Sloveniji lahko govorimo o štirih centrih kovinske in 
strojne industrije odnosno obrti, in sicer so to Jesenice (9 podj., 
3595 delavcev), Maribor (58 podj., 3459 del.), Celje (18 podj., 
1880 del.) in Ljubljana (75 podj., 1375 del.). Iz števila podjetij 
m delavcev v omenjenih štirih krajih vidimo, da so zares indu
strijski centri samo prvi trije, medtem ko je  Ljubljana samo 
obrtni center. Za ilustracijo tega navedimo še, koliko delavcev 
zaposluje povprečno podjetje kovinske in etrojne industrije v 
teh štirih mestih. Jesenice: 399,4 delavcev, Maribor: 59,6 del., 
Celje: 104,4 in Ljubljana: 18,3 delavcev.

K e m i č n a  i n d u s t r i j a  v Sloveniji šteje 50 podjetij 
in 2593 delavcev; povprečno zaposluje podjetje 51,8 delavcev.

V Sloveniji sta dve veliki podjetji: smodnišnica v Kamniku 
(zaposluje 438 delavcev) in tovarna za dušik, umetna gnojila, 
kalcijev karbid itd. v Rušah (420 delavcev). Apno dobiva ruška 
tovarna iz lastne apnenice pri Celju. Z ozirom na bližnjo falsko 
hidrocentralo ima ta obrat zelo ugodno lego. Vendar bi se ne
mara rentabilnost podjetja še bolj povečala, če bi ее naselilo v 
bližini apnenca. Zaradi velikih količin električnega toka, ki ga 
v svojem obratovanju potrebuje, predstavlja podjetje glavnega 
odjemalca elektrarne v Fali. Umetna gnojila izdelujeta še to
varni v Hrastniku (171 del.) in Celju (90 del.). Tovarna v Hrast
niku izdeluje še razne druge kemikalije.

Kostanj se da s pridom uporabljati za izdelovanje tanina, 
dočim je za drugo uporabo tako rekoč brez vrednosti. Mnogo 
kostanja imajo Haloze okoli Majšperga. V siromašnih Halozah 
pa je poleg kostanja tudi obilo prav cenene delovne moči. To 
dvoje v glavnem je privabilo v Majšperg tovarno tanina (145 
del.). Enaki pogoji so odločali tudi pri nastavitvi ietovrstne tvor
nice v Sevnici (86 del.). Obe tovarni precej tanina izvažata, 
zlasti v severnejše dežele.

V Ljubljani sta dve večji kemični tovarni: tovarna za klej 
(139 del.), ki dobiva surovine, kosti, živalske odpadke itd. iz 
Slovenije in ostalih delov Jugoslavije. Izdelke izvaža v evropske,
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pa tudi prekomorske dežele, posebno v Orient. Kemična tovarna 
v Mostah (144 del.) izdeluje različne kemikalije. Tudi ta pretežni 
del e voj e produkcije izvaža.

У mestih Ljubljana, Maribor in Celje so nastanjena ke
mična podjetja, ki proizvajajo izdelke za vsakdanjo uporabo: 
farmacevtske preparate, toaletne potrebščine, sveče, kremo za 
čevlje in drugo. Svečarne so zlasti močno zastopane v Ljubljani. 
Ostala podjetja izdelujejo barve, fimež in laneno olje, predvsem 
v Ljubljani in na Gorenjskem, na Štajerskem pa bučno olje. V 
Celju in Kranju sta dve podjetji za izdelovanje pirotehničnih 
izdelkov. Omenimo naj še rafinerijo mineralnega olja v Dravo
gradu (23 del.).

Kemična industrija je močno mehanizirana. Zato zaposlu
je jo  nekatera podjetja velike kapacitete razmeroma majhno 
število delavcev. Vendar je kemična industrija v Sloveniji, ka
kor smo videli, slabo zastopana, kar spričo velikih množin vodne 
sile me bi bilo pričakovati.

M l i n s k a  i n d u s t r i j a .  Pred vojno je bila mlinska 
industrija v Sloveniji na prilično visoki stopnji. Delala je  za 
domače potrebe, imela pa je odjemalce na drugih trgih, tako 
v Gorici, Istri, Dalmaciji in Avstriji. Nove meje so slovensko 
mlinsko industrijo od tujih trgov odrezale, na domačem trgu pa 
se je  pojavil nov močan konkurent. Y novo državo je prišla 
tudi z žitom bogata Vojvodina. Poleg tega je nehala predvojna 
tarifna ugodnost za prevoz žita in ta ukinitev je pripomogla k 
dvigu mlinske industrije v žitorodnih pokrajinah Jugoslavije.
V Sloveniji mlinska industrija v predvojnem obsegu ni mogla 
več obstajati. Tako so se jeli opuščati mlini, katerih centri so 
bili Kranj, Domžale z okolico, Celje in Maribor.

Po podatkih iz septembra 1938 je v Sloveniji 18 mlinov (s 
5 in več delavci), ki zaposlujejo skupno 142 ljudi (povprečno
7,8 delavcev). Razmeščeni so približno enakomerno po vsej 
Sloveniji. Majhno število delavcev, ki jih povprečno zaposluje 
podjetje, je posledica močne mehanizacije mlinske industrije.

I n d u s t r i j a  h r a n i l .  Industrija hranil je  izrazito kon- 
s h i t t i t i o  orientirana. Hitro pokvarljivi produkti mnogih panog te 
industrije zahtevajo, da se naseli v neposredni bližini konsu- 
menta. Take so zlasti pekairne, mesarije itd., katerih število in 
velikost odgovarja konsumni moči kraja z okolico, v katereim 
delujejo. Industrija hranilnih produktov, ki se dalje časa ohra
nijo, delajo lahko za širši trg, vendar pa skušajo ohraniti stik 
s konsumentom po dobrih in hitrih komunikacijah, kakor so 
železnice.



RAZM ESTITEV INDUSTRIJE V  SLOVENIJI. 89

Po podatkih iz septembra 1. 1938. je stanje in geografska 
razporejenost hranilne industrije sledeča: 103 podjetja, 1400 de
lavcev; povprečno zaposluje podjetje 13,6 delavcev.

Pri podjetjih kategorije 5—20 delavcev vidimo zopet, ka
kor pri marsikateri že obravnavanih industrij, kako se njih 
število ravna po velikosti kraja. Ljubljana ima takih podjetij 
6? z 245 delavci, Maribor 14 s 111 delavci, Celje 8 s 45 delavci 
itd. Maribor ima poleg majhnih se 5 podjetij kategorije 20—50 
delavcev, ki izdelujejo testenine, bonbone, konzerve in drugo, 
iona pa še veliko tovarno čokolade z 234 delavci. Testenine in 
mesne izdelke delajo tudi v Ljubljani; tu izdeluje eno podjetje 
kavine primesi (58 del.). Veliko tovarno mesnih izdelkov ima 
Murska Sobota (76 delavcev).

I n d u s t r i j a  p i j a č  i n t o b a k a .  Industrija pijač za
posluje po stanju iz septembra 1938 v 17 podjetjih 514 ljudi. 
Povprečno odpade na podjetje 30 delavcev.

Sem spadata pivovarni v Ljubljani (175 del.) in Mariboru 
(31 del.), ki sta preostanek nekdaj številnejših pivovarn na 
Slovenskem. Pri nastanitvi obeh pivovaren je pač odločal odjem, 
ki je  v obeh mestih v Sloveniji največji. V obratu je tudi že 
nekaj časa pivovaima v Laškem (podatkov še ni bilo mogoče 
dobiti).

Blizu Mure, na prekmurski in štajerski strani sta dve sla
tini, in sicer Slatina Radenci (124 del.) in druga v Petanjcih 
(27 del.). Vrelci v Rogaški Slatini so v času, ko so se zbirali 
podatki, zaposlovali samo 30 delavcev (sicer zaposluje to pod
jetje tudi do 200 delavcev).

Ostala, precej maloštevilna podjetja, nastanjena največ v 
Ljubljani in Mariboru, izdelujejo razne opojne pijače, sadne 
sokove itd.

Tobačna tovarna v Ljubljani (646 del.) dovaža tobak de
loma iz južnih krajev naše države, nekaj pa tudi iz inozemstva.

T i s k a r s k a  i n d u s t r i j a .  Po podatkih iz septembra 
1938 je 43 podjetij tiskarske stroke zaposlovalo 1228 ljudi, 
povprečno podjetje torej 28,6 delavcev.7

Kot tipično mestna industrija, se je tiskarstvo naselilo naj
več v Ljubljani, kjer zaposluje 24 obratov skupno 823 delavcev. 
Maribor ima 7 podjetij z 217 delavci, Celje 4 s 93 delavci, po dva 
obrata imajo še Domžale (skupno 28 del.) in Kranj (skupno 
25 del.). Po ena tiskarna je še v Kamniku (45 del.), Stražišču pri 
Kranju (10 del.), Ptuju (9 del.) in Novem mestu (8 del.).

7 Nekatera tiskarska podjetja im ajo tudi lastne kartonažne oddelke.
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Ljubljana ima 3 tiskarne kategorije 100—250 delavcev (102, 
113 in 169 del.), dve podjetji skupine 50—100 delavcev (55 in 
72 del.), 7 kategorije 20—50 delavcev in 13 podjetij najmanjše 
skupine. Maribor ima eno tiskarno s 83 delavci, 3 kategorije 
20—50 delavcev in še tri manjša podjetja. Celje ima eno tiskarno 
s 53 delavci, eno z 22 delavci in dve manjši.

Mestni značaj tiskarske industrije se kaže tudi v njenem 
razvoju. Prve tiskarne je dobila Ljubljana že v 18. stoletju; 
takrat se je ustanovila ena tiskarna tudi v Mariboru. V Celju in 
manjših krajih so se tiskarne začele ustanavljati skoraj celo 
stoletje pozneje.

P r e d e l a v a  g u m i j a  i n r a z n o t e r o .  Tvornica gu
mijastih izdelkov v Kranju zaposluje 608 delavcev (stanje sep
tembra 1938.). V Sloveniji je to edino podjetje svoje vrste, ra
čuna torej lahko z dobrim odjemom.

Razne druge obrti in industrije, kot pletarstvo (8 podj., 
79 del.), predelava kosti in roževine (2 podj. z 29 del. v Kam
niku), kolarstvo in izdelovanje karoserij (6 podj., 189 del.) v 
Ljubljani, Mariboru in Ribnici na Dolenjskem, so tako malen
kostno zastopane, da ni kazalo vsako posebej opisati. Pod razno
tero smo šteli tudi vodovode (4, 86 del.), tri plinarne v Ljubljani 
(31 del.), Mariboru (36 del.) in Celju (13 del.). V Mariboru izde
luje eno podjetje še glasbila (5 del.); dve taki podjetji pa ima 
tudi Ljubljana (9 in 10 del.). Ljubljana ima še eno ortopedično 
delavnico (18 del.) in eno izdelovalnico kirurgičnih aparatov 
(5 del.).

Vseh 28 podjetij, ki smo jih uvrstili pod raznotero, zapo- 
eluje skupno 510 delavcev (stanje septembra 1938.).

S t a v b i n e k a  i n d u s t r i j a .  Stavbinstva prav za prav 
ne moremo šteti k pravi industriji. VendaT smo ga sprejeli v naš 
sestavek, ker nam stavbna živahnost v primeri z ostalim raz
vojem industrijske delavnosti zelo očitno ponazoruje funkcijo 
posameznih krajev. Stavbineka industrija je od vseh, ki smo jih 
doslej obravnavali, če že ne po številu podjetij, po številu zapo
slencev pa prav gotovo najbolj nestalna in izpremenljiva. Zapo
slenost v stavbinski industriji je  občutljivo merilo za valovanje 
prosperitete.

Po podatkih iz septembra 1938. je bilo v 340 stavbnih po
djetjih Slovenije zaposleno 10.423 delavcev; povprečno je zapo
slovalo podjetje 30,7 delavcev.

Videli smo, da ima Ljubljana, če ne upoštevamo mestne in
dustrije, ostale industrije v primeri z drugimi kraji, n. pr. Ma
riborom, Celjem, Kranjem itd. razmeroma malo. Ljubljana je
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upravno, denarno, trgovsko in kulturno središče Slovenije. To 
pride najbolj do izraza, če primerjamo ostalo ljubljansko indu
strijo z velikim številom podjetij in zaposlencev v stavbinski indu
striji. Ljubljana ima 107 stavbnih podjetij ali 31,4% vseh v Slo
veniji in 4553 delavcev ali 43,6% vseh stavbinskih delavcev v Slo
veniji. Maribor, ki ima industrije znatno več kakor Ljubljana, 
ima le 40 podjetij (11,8% vseh v Sloveniji) s 1368 stavbinskimi de
lavci (13,1% vseh v Sloveniji). Če primerjamo delež stavbnega 
delavstva s celotnim številom delavcev v Ljubljani in Mariboru, 
dobimo številki, ki nam različni značaj obeh mest učinkovito sli
kata. V Ljubljani zaposluje stavbinska industrija 37,3% vseh 
delavcev celotne obrti in industrije, v Mairiboru pa samo 9,9%.

Od ostalih krajev izkazujejo večjo etavbinsko živahnost še 
Celje s 13 podjetji in 446 delavci; preseneča nas Novo mesto, 
kjer zaposluje 9 stavbnih podjetij kar 388 delavcev, dalje si 
slede Kranj (9 podj., 267 del.), Slovenj Gradec (6 podj., 232 del.), 
Ptuj (5 podj., 201 del.) itd. Po relativno visokem številu stavbin- 
skih delavcev pridejo do izraza še Bled (6 podj., 170 del.), Mur
ska Sobota (3 podj., 152 del.), Merenberg (2 podj., 138) in še 
nekateri drugi kraji.

Pokrajinsko je  zelo živahen predel Gorenjska s 60 podjetji 
in 1336 delavci. Štajerska pa ima večja podjetja, ki pa zato niso 
tako razkropljena. Pasivnost Dolenjske se z izjemo Novega me
sta izkazuje tudi v stavbinstvu.8

Razmestitev industrije v celoti.

Industrija, ki jo  v našem sestavku proučujemo, obsega po
djetja od vključno 5 delavcev naprej; manjša podjetja torej tu 
niso všteta. Zato bomo tudi v naslednjem pod besedo celotna slo
venska industrija razumeli izključno obrt in industrijo od te 
meje dalje.

Celotna slovenska industrija šteje 1601 podjetje in zapo
sluje 65.825 delavcev; povprečno zaposluje podjetje torej 41,1 
delavcev.

Y Sloveniji je koncentracija obrti in industrije ob želez
nicah izredno močno izražena; nič manj ko 1499 ali 93,6% vseh 
obratov in 64.142 ali 97,4% vseh delavcev v našem sestavku ob
ravnavane obrti in industrije je nastanjenih v bližini železniških 
poti. Na obrt in industrijo, ki leži vstran od železnic, odpade 
torej saimo 102 ali 6,4% vseh obratov in 1683 ali 2,6% vseh de

8 Za stavbinsko industrijo glej karto št. 15, objavljeno v študiji Gospo
darska struktura Slovenije, Ljubljana 1939.
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lavcev. Da je koncentracija industrije ob železnicah, ki tečejo 
samo po dolinah in kotlinah, tako močna, moramo pripisovati 
predvsem goratosti slovenskega ozemlja ter gostoti železniškega 
omrežja.

Hrbtenico slovenske industrije, če se smemo tako izraziti, 
tvorijo nekdanja „južna“, gorenjska ter kamniška železnica z 
lokalnimi progami (glej karto št. 16) .8 Ob „južni“ železnici je  
nastanjenih 908 ali 56,7% vseh obratov in 36.273 ali 55,1% vseh 
delavcev Slovenije. Ob gorenjski ter kamniški progi pa 323 ali 
20,1% vseh obratov in 17.962 ali 27,3% vseh delavcev. Ob teh treh 
progah je nastanjenih skupno 76,8% vseh obratov in 82,4% vseh 
delavcev. Največji delež obrti in industrije v tem pasu (57,5% 
vseh obratov in 65,8% vseh delavcev) odpade na osem središč z 
več kot 1000 delavci, h katerim se bomo še povrnili. Če delimo 
število obratov in število delavcev z dolžino proge, izraženo v ki
lometrih, dobimo sledeče številke: južna železnica ima 3,5 obra
tov in 138,9 delavcev na km, gorenjska ter kamniška skupaj pa
1,9 obratov in 107,5 delavcev na km. Pas ob južni železnici je  
torej bolj industrializiran kot gorenjski ter kamniški. Oba pa
sova pa jako presegata povpreček vseh slovenskih železnic: 1,3 
obratov in 58,9 delavcev na km.

Ostale železnice, če jih uvrstimo po številu delavcev, ei 
slede v tem redu: proga Celje—Dravograd: 0‘5 obratov in 29'4 
delavcev na km proge, Pragersko—Gor. Radgona—Murska So
bota—Dol. Lendava: 0‘4 obratov in 12‘2 delavcev na km želez
nice, dolenjska železnica: 0'4 obratov in 9'2 delavcev na km, ko
roška železnica: 0'3 obratov in 23‘1 delavcev na progovni kilo
meter, proga Zidani most—Zagreb: 0'5 obratov in 16'7 delavcev 
na km ter Grobelno—Rogatec: 0‘3 obratov in 1Г8 delavcev na 
kilometer proge

Vzrokov za relativno močno industrializiranost pasov ob 
južni in gorenjski ter kamniški železnici je mnogo. Kakšni po
goji so priklicali v ta predel posamezne industrije in podjetja, 
smo videli že v prejšnjem poglavju. Tukaj naj opozorimo le na 
splošne momente. Južna železnica teče po starodavni poti iz 
Srednje Evrope ob vzhodnem .robu Alp na Jadran. Kot prva na 
slovenskem ozemlju je  stekla do Tista 1. 1857. (do Celja 1846.» 
do Ljubljane 1849.). Po njej iso sčasoma prišli v našo deželo ce
neni industrijski izdelki iz severnih dežel nekdanje Avstrije in 
osvajali slovenski trg. Ta konkurenca je vzela slovenskemu obrt
niku samostojnost in ustvarila razpoložljivo delovno armado, iz

8 Objavljena v študiji Gospodarska struktura Slovenije.



TABELA 1. STATISTIČNI PREGLED INDÜSTÎUJE V SLOVENIJI
PTRgleđ TSRll rđlelil S 5 in TEČ del TCI__________________ Kategorije podjetij v posameznih industrijah________________.

V r s t a  i n d u s t r i j e  1 o Q л ^  R  5 — 10 | 11— 20 | 21— 50 |51— 100|l01-250| 25 -500 IŽ01-1D00IlOOl 2000)200.-3000luHd3000

a I b а I b a b a | b a | b  a | b a | b a | b a | b a | b

1. obdelava kamna itd. . 27 1,68 695 1,1 155 25,7 8 58 8 130 8 218 2 134 1 155
2. opekar. in keram. ind. 70 4,37 3111 4,7 230 44,4 26 174 7 96 16 544 12 920 9 1377
3. steklarne........................... 2 0,12 1430 2,2 1158 1 272 1 1158
4. lesna industrija............  18211,36 2942 4,5 349 16,1 123 809 31 446 19 593 5 320 3 425 1 349
5. papirna industrija . . .  18 1,13 2058 3,1 465 114,3 2 13 2 31 3 134 3 186 6 957 2 737
6. usnjarska industrija . . 30 1,87 1786 2,7 439 59,5 8 57 4 65 9 293 5 383 3 549 1 439
7. čevljarska industrija. . 117 7,30 1988 3,0 302 17 77 478 19 270 13 438 6 390 1 110 1 302
8. tekstilna industrtja . . .  135 8,43 17802 27,1 1173 131,9 26 181 22 321 28 932 13 932 25 4228 12 4349 6 3502 3 3357
9. oblačilna industrija . . 167 10,43 2586 3,9 183 15,4 121 765 25 335 10 335 6 421 5 730

10 kovinska in strojna ind. 252 15,7413363 20,3 3446 53,0148 977 46 653 31 1002 10 648 8 1277 6 2093 11240 12027 13446
11. kemična industrija . . . 50 3,12 2593 3,9 438 51,8 12 78 12 186 14 450 6 422 4 599 2 858
12. mlinska industrija . . .  18 1,12 142 0,2 27 7,8 15 92 2 23 1 27
13. industrija hranil . . . .  103 6,43 1400 2,1 234 13,6 76 472 12 181 12 379 2 134 1 234
14. industrija p i ja č ............... 17 1,06 514 0,8 175 30 9 67 1 17 5 131 2 299
15. tobačna industrija . . .  1 0,06 646 0,9 1 646
16. tiskarska industrija . . 43 2,68 1228 1,9 169 28,6 15 114 11 152 10 315 4 263 3 384
17. predelava gumija . . . .  1 0,06 608 0,9 1 608
18. r a z n o .............................. 28 1,81 510 0,8 77 18,2 13 90 7 97 6 195 2 128
19. stavbinska industrija . |340 21,2310423 15,9 312 30,7 125 852 831219 67 2093 46 3331 17 2330 2 598___________________________

Skupno . . .  60 100°', 65825 100 /„3446 41,Ш04 5277 292 4222 252 8079| 122[8612|88113654|2819997| 8|475б| б|5755 1Ј2027 11|3446

1: število vseh podjetij 4 : delež v °/0 vseh delavcev 5—10, 11—20 itd.: število delavcev
2: °/0 od skupnega števila podjetij 5: največje podj. po številu delavcev kolone pod a pomenijo število podjetij

vseh industrij 6 : povprečno pride na podj. delavcev kolone pod b pomenijo število delavcev.
3 : skupno število delavcev Po stanju iz septembra 1. 1938.
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katere se je  pozneje rekrutirala za nastajajočo industrijo po
trebna delovna moč. Naša tri največja mesta so močni aürakcijski 
centri za industrijo, to posebno Maribor in Celje, medtem ko je 
bila Ljubljana že od nekdaj bolj trgovskega in administrativ
nega značaja. Največji slovenski premogovniki v Trbovljah, 
Hrastniku in Zagorju igrajo prav gotovo veliko vlogo. Po vojni, 
ko je nova carinska razmejitev omejila uvoz in konkurenco kva
litetnega črnega premoga iz tujine (v omenjenih treh rudnikih 
se koplje rjavi premog!), so ti trije premogovniki postali še važ
nejši. Gorenjska železnica sicer ne spada med najstarejše na 
Slovenskem, vendar tudi ona pelje po stairi in važni naravni poti 
iz zapada Evrope v Orient. Za industrializacijo pasu ob gorenj
ski železnici je odločilen njegov severni konec, kjer je  tvorilo 
izvežbano in ceneno delavstvo propadajočega manufakturnega 
železarstva osnovo našemu največjemu težkoindustrijskemu 
obratu, pa tudi nekaterim drugim železarskoindustrijskim podje
tjem. Elektrifikacija, katere je  doslej najbolj deležen predel 
ob omenjenih treh železnicah, je  močno vplivala po vojni zlasti 
na nastajajočo tekstilno industrijo.

Od ostalih predelov je  industrializacija najmanj prodrla 
na Dolenjsko, vzhodno Štajersko in Prekmurje. Dolenjska je  
bila v prometnem oziru dolgo časa zapostavljena, ravno tako 
Prekmurje, ki je poleg tega kot del Panonske nižine izrazito 
agrarna pokrajina. Kar je  v teh pokrajinah industrije, ki dela 
preko krajevnih potreb, se je naselila tu zaradi prav cenene de
lovne moči, katero ji nndi kmetski proletariat. Predel ob koroški 
železnici in progi Celje—Dravograd sicer daleč zaostaja za indu
strializacijo ob južni in gorenjski železnici, vendar, kar je tu 
industrije, je  zastopana večinoma z razmeroma velikimi obrati.

Če pogledamo karte,10 vidimo, kako so največja podjetja, ki 
zaposlujejo nad 500 delavcev (karta št. 9), nastanjena izključno 
ob južni in gorenjski ter kamniški železnici. Čim manjša posta
ja jo  podjetja (glej naslednje karte št. 10—14), tem bolj so šte
vilna in njih razprostranjenost se od centralne črte vedno bolj 
širi po ostalih prometnih žilah. Na karti št. 10 (podjetja z 250 do 
500 delavci) vidimo že podjetja ob savinjski in koroški želez
nici ter po eno v Rogaški Slatini in Grosupljem. Na naslednji 
karti (št. 11, podjetja s 100—250 delavci) so zastopani več ali 
manj že vsi predeli ob železniških poteh. Na karti, ki ponazoruje 
razprostranjenost podjetij s 50—100 delavci (k. št. 12), se pojav-

10 Za naslednje glej karte v študiji Gospodarska struktura Slovenije- 
Ljubljana 1939.
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ljajo že obrati, ki ne leže blizu železnic, tako dve v Škofji vasi 
in eno v Žireh. Karta št. 13 (20—50 delavcev), posebno pa karta 
št. 14 (5—20 delavcev), ki ponazorujejo razporejenost najmanjših 
v naši razpravi obravnavanih podjetij, kaže prav široko razpro
stranjenost industrije, oziroma obrti, kakor se v tem primeru 
pravilneje izrazimo.

V velikih obratih je delež močnega tujega kapitala domi
nanten. Čim manjši so obrati, tem več jih je v lasti slabotnega 
domačega kapitala, obenem pa mnoga bežijo od konkurence ve
likih obratov v glavnem industrijskem pasu na periferijo. Dočim 
so pri nastanitvi večjih podjetij odločali širši vidiki, sledijo 
manjša bolj krajevnim potrebam.

Kakor smo že omenili, leži osem centrov obrti in industrije 
na Slovenskem, ki zaposlujejo nad 1000 delavcev, v industrij
skem pasu ob južni in gorenjski ter kamniški železnici (glej ta
beli 1. in 2.). Na prvem mestu je — Maribor z 245 podjetji 
in 13.755 delavci, sledijo mu Ljubljana s 454 podjetji in 12.185 
delavci (toirej 209 podjetij več in 1570 delavcev manj kot Ma
ribor), Kranj (59 podjetij in 5280 delavcev), Celje (95 podjetij 
in 3969 delavcev), Jesenice (19 podjetij in 3709 delavcev), Tržič 
(27 podjetij in 2065 delavcev), Hrastnik (3 podjetja in 1334 del.) 
ter Kamnik (15 podjetij in 1025 delavcev).

Delež prebivalstva, ki bi odpadel na zaposlence obrti in in
dustrije v omenjenih osmih centrih,11 je največji v Kranju 
(86,8%), kateremu sledi ostalih sedem krajev, in sicer po sledečem 
redu: Jesenice (72,7%), Tržič (59,8%), Hrastnik (40,5%), Kamnik 
(38,5%), Maribor (28,7%), Celje (23,0%) in kot zadnja Ljubljana 
(15,1%). Iz teh odstotkov lahko sklepamo na značaj prebivalstva 
v dotičnih krajih, posebno pa na njihov atrakcijski radij zapo- 
slenstva. Visoki odstotek delavcev v Kranju, Jesenicah, Tržiču 
itd. nam jasno pove, kako veliko število svojih zaposlencev mora 
industrija teh krajev črpati iz okolice in kako čvrsto so bližnji 
pa tudi oddaljenejši kraji priklenjeni na ta središča (več o tem 
glej: Gospodarska struktura Slovenije, L j. 1939). Delež industrij
skega prebivalstva in slična vprašanja nas zanimajo tu le v to
liko, v kolikor pripomorejo k jasnosti v lokalizacijskem pro
blemu industrije. Na tem mestu je bolj važno, da ugotovimo 
značaj industrializiranosti posameznih krajev, koliki delež za
vzemajo posamezne velikostne kategorije podjetij in koliki delež

11 Omenjeni delež smo izračunali po številu prebivalcev iz leta 1931. 
in številu industrijskih delavcev 1. 1938. Ker je  prebivalstvo v tem času na
raslo, bo odstotek nekoliko manjši, razmerje med ikraji pa ne mnogo iz- 
premenjeno.



TABELA 2. STATISTIČNI PREGLED INDUSTRIJE V KRAJIH Z VEČ KO PO 1000 DELAVCEV

Industrijski kraji z več kot 1000 delavci Kategorije podjetij v krajih z več kot 1000 delavci')
K r a j i  —  —  p  -  -  Г I I I " = ~  — -  Г~  ~  T ~ ~ —  I--------- i - -  - 1 -------- i  -  i ~

1 о о л c e П о к m  11 ол 01 K rt ki 1ЛП 101— 251— 501— 1001— 2001— nad1 2 3 4 5 6 7 8 5—10 11—20 21—50 51-100 250 50Q 1000 2 (m  з ш )  з ш

Maribor 48.008 28,7 245 15,3 13755 20,9 2027 56,1 110 748 45 677 46 1473 17 1228 15 2643 8 3219 3 1740 1 2027
Ljubljana 80.876 15,1 454 28,5 1218518,4 646 26,8 227 1533 891295 77 2454 36 2470 212815 3 972 1 646

Kranj 6.078 86,8 59 3,7 5280 8,01169 89,5 19 122 16 220 10 344 6 363 3 507 1 259 2 1281 2 2184
Celje 17.255 23,0 95 5,9 3969 6,01240 41,8 51 325 19 265 8 236 8 582 7 982 1 339 1 1240

Je-enice 5.097 72,7 19 1,3 3709 5,7 3446 195,2 12 79 3 53 2 55 1 76 1 3446

Tržič 3.450 59,8 27 1,7 2065 3,2 1173 76,5 14 96 3 51 3 74 5 369 1 302 1 1173

Hrastnik 3.292 40,5 3 0,2 1334 2,01158 444,5 1 5 1 171 1 1158
Kamnik 2.660 38,5 15 0,9 1025 1,6 438 68,3 6 38 5 79 1 23 1 89 2 796

I ____________•_________________  ■ .________________________________

Skupno 918 57,5 »/, 43343 65,8 3446 47,2 440 2946180 2640147 4659 74 5177 47 711816 5887 6 3667 5 5755 1 2027 1 3446

1 : število prebivalcev (stanje 1. 1931.) 5 ; število delavcev 5—10, 11—20 itd.: kategorije po-
2: razmerje med delavci in prebivalstvom v %  6: v °/0 vseh delavcev celotne industrije djetij po številu delavcev
3 : število podjetij 7: največje podjetje po številu delavcev prva kolona: število podjetij
4 : ta podjetja tvorijo °/0 celotne industrije 8 : povprečno podjetje po številu delavcev druga kolona: število delavcev.

’ ) Tudi stavbinska podjetja. Po stanju iz septembra 1. 1938.
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posamezne industrije. Ker smo pa to posamič za vsako industrijo 
obdelali že v prejšnjem poglavju, bomo tu obračali pažnjo le na 
celotno sliko.

Ako se ozremo na število podjetij in delavcev ter na veli
kost posameznih obratov v zgoraj navedenih osmih centrih, vi
dimo takoj, da ima Ljubljana podjetij in seveda tudi delavcev 
kategorij nad 250 delavcev tako relativno kot absolutno najmanj. 
Kakor odgovarja mestni funkciji Ljubljane, se to razmerje v 
nižjih kategorijah izpreminja. Najbolj nazorno bomo to pokazali 
v primerjavi Ljubljane z Mariborom (glej karte). Podjetij z nad 
500 delavci ima Maribor 4 (3 tekstilne in del. drž. žel.) s skupno 
3767 delavci, Ljubljana pa samo eno s 646 delavci (tobačna to
varna). Kategorija podjetij z 250—500 delavcev je zastopana v 
Mariboru z 8 obrali, ki zaposlujejo 3219 delavcev (7 tekstilnih, 
1 kovinsko), v Ljubljani z enim podjetjem in 374 delavci (tov. 
pločevinastih izdelkov). Podjetij kategorije 100—250 delavcev 
ima Maribor 11 (7 tekstilnih, 2 kovinski, 1 opekarna in tov. čoko
lade) z 2028 delavci, Ljubljana tudi 11 (3 tekstilne, 2 kemični,
1 opekama, 3 tiskarne, pivovarna in ena kartonažna tovarna) s 
1466 delavci, torej še vedno znatno manj kot Maribor. (Primerjaj, 
kako je proti Mariboru ljubljanska industrija diferencirana!) 
Šele pri naslednji skupini (podjetja z 50—100 delavci) je Ljub
ljana (19 podjetij in 1179 delavcev) močnejša od Maribora (13 
podj. in 932 delavcev). Y zadnjih dveh kategorijah prihaja to 
še bolj do izraza. Razlika med Ljubljano in Mariborom se zlasti 
močno odraža v stavbinski industriji, kakor smo to že videli.

Kako so v osmih največjih obrtnoindustrijskih središčih 
Slovenije zastopane posamezne vrste industrije, smo podrobno 
videli že v prejšnjem poglavju. Ako jih na kratko naznačimo še 
v celoti, se nam nudi sledeča slika: Maribor, Kranj in Tržič so 
izrazito tekstilni centri. Y Mariboru odpade na tekstilno indu
strijo 46,7% vsega delavstva, v Kranju 69% in v Tržiču 57%. V 
Mariboru pride poleg tega močno do veljave še kovinska indu
strija, ki zavzema 25,1 % vsega delavstva v tem mestu. Na tovarno 
gumijastih izdelkov v Kranju odpade 11,5% vseh delavcev. V 
Tržiču je močno zastopana tudi čevljarska (24,7% vsega delav
stva), v manjši meri z njo povezana usnjarska industrija (5,3%). 
Jesenice karakterizirajo njene železarne, na katere odpade 92,9% 
vseh jeseniških delavcev, na celotno kovinsko in strojno indu
strijo na Jesenicah pa celo 96,9%. Močno središče kovinske in 
strojne industrije je tudi Celje, kjer odpade nanjo 47,3% v tem 
mestu zaposlenega delavsitva. Hrastniku je vtisnila pečat ste
klarna (86,8% vseh delavcev), v primeri z njo v majhni meri tudi



98 MIRKO N O V AK : RAZM ESTITEV INDUSTRIJE V SLOVEN IJI.

kemična tovarna, Kamniku pa tovarna smodnika 42,7% delav
stva) in tovarna kovinskih izdelkov (34,9% delavcev). Največjo 
raznolikost pa kaže Ljubljana, kjer se poleg zgoraj omenjenih 
močno uveljavlja mestna industrija.
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ricerche, Comitato nazionale per la geografia, Roma 1937 (sodeluje več 
avtorjev).

c) Comptes rendus du Congrès international de Géographie, Paris 1931 
p.: 317—414): Question 23: Localisation des industries.

d) Comptes rendus du Congrès international de Géographie, Varsovie 
1934 (p.: 263—364): Question: La localisation des industries; les lois 
géographiques de leur répartition.

Résumé.

La répartition de l’industrie en Slovénie.
Cette recherche, comprenant les entreprises industrielles qui emploient 

cinq ou plus de cinq ouvriers, est basée sur les données des Offices d assu
rance des ouvriers. D ’abord, l’auteur présente la répartition des industries, 
branche par branche, en décrivant leur origine et leur développement 
ainsi que les faits historiques et géographiques qui y exerceaient l’in
fluence déterminante. L ’industrie en Slovénie est peu liée au sol. Les rares 
branches que le pays peut approvisionner en matières premières sont même 
le moins développées. C ’est le cas de l’industrie du bois. Le nombre des 
scieries surpasse il est vrais largement les possibilités du pays et exploite 
les richesses naturelles sans compter. Mais l’industrie du bois proprement 
dite, au contraire, produisant des articles du finissage, ne démontré pas 
jusqu’ à présent une éclosion satisfaisante. La fabrication du papier elle 
aussi n’est pas très avancée. D ’autre part, quelques branches industrielles 
qui doivent importer leur matière première sont fortement développées. 
C’est surtout l’industrie textile qui a dépassé pendant peu d’années d’après-
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guerre toutes les autres branches de l’industrie en Slovénie. L’industrie 
métallurgique est en grande partie fondée sur la tradition. En général, 
l’industrie Slovène s’appuie sur la force-motrice, la main - d'oeuvre et le 
marché. Cependant, toutes cettes circonstances quoique offrant des grandes 
possibilités pour le développement industriel ne sont exploitées que dans 
une faible mesure. C ’est surtout le cas de la houille blanche.

Quant à la localisation de l’industrie, on a pu constater la forte con
centration à la proximité des chemins de fer. Toutes les usines employant 
plus de cent ouvriers sont emplacées auprès des voies ferrées, surtout le 
long des chemins de fer qui mènent par des anciennes routes commerciales, 
Г иле liant l’Europe Centrale avec la Mer Adriatique (direction Maribor— 
Ljubljana), 1’ autre les régions industrielles de Jesenice et Kamnik avec les 
régions sudorientales de la Yougoslavie. Parmi les industries occupant plus 
de mille ouvriers, la plupart est concentrée dans les villes fortement indu
strialisées (Maribor, Celje, Kranj, Tržič) et dans les régions industrielles 
proprement dites (Jesenice, Hrastnik), pendant que la ville de Ljubljana, 
centre administratif, culturel et commercial de la Slovénie ne montre qu’ 
une activité industrielle médiocre. Mirko Novak.


