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Doseljevanje v Ljubljano

L

eta 1928. je tedanja mestna občina ljubljanska izvršila popis
prebivalstva mesta Ljubljane. Ta popis nam nudi točno
sliko socialne strukture mesta in je važen ne samo za leto popisa,
temveč tudi za daljše obdobje pred njim in za današnjo dobo.
Ob času popisa še ni zajela naših krajev svetovna gospodarska
kriza, ki je močno posegla tudi v demografski razvoj. Podatki
tega leta temelje še na stalnosti razmer, dočim so poznejši popisi
že pod vplivom gospodarskih kolebanj, ki spreminjajo nenehoma
naselitveno stanje prebivalstva. Štetje iz 1. 1928. nam podaja tudi
sliko razmer za leta pred njim, ko so bile prilike slične. Velika
pa je vrednost štetja za današnjo dobo. Življenje v stari Jugoslaviji je bilo popolnoma različno od današnjega, zlasti v družbenem oziru. Možnost dodeljevanja in odseljevanja v mestih in na
podeželju j e temeljila na drugih kriterijih kot danes. In zato bo
v bodočnosti, na podlagi novih in starih podatkov, zanimiva primerjava med starim in novim stanjem, zlasii v socialno strukturnem oziru.
V svojem delu sem se naslanjal na podatke, ki sem jih dobil
na Domovinskem uradu tedanjega mestnega načelstva. Ti podatki, ki obsegajo točen osebni popis posameznika, so zbrani na
podlagi statističnih vprašalnih pol, izpolnjenih dne 31. januarja
1928. Izvršeni popis obsega Ljubljano pred komasacijo, izvršeno
v 1. 1935—36; zato so izostali podatki za nekatere današnje mestne
predele, ki so bili že takrat funkcijsko povezani z mestom. Podatki segajo zelo na široko: obsegajo navedbo datuma rojstva,
rojstnega kraja popisanca in njegovih staršev, poklic, domovinsko občino in delno tudi navedbo, od kdaj je v Ljubljani.
Važna je predvsem navedba rojstnega kraja in poklica.
V delu se poslužujem nazivov tedanje dobe za vsa upravnopolitična telesa, ravno tako se držim tudi tedanje socialne razdelitve v posamezne razrede, da podam na ta način čim popolnejšo
sliko tedanje dobe. Tudi statistični podatki se poslužujejo istih
nazivov.
Glede poklicnih skupin, ki sem jih vzel kot osnovo, moramo
točno določiti njihov medsebojni odnos in meje, brez kakršnihkoli medsebojnih dotikov. Funkcija posameznika z ozirom na
mesto in okoliš, ki je v svojem življenju odvisen od njega, je
točno določena. Vse one, ki so bili uslužbeni v državnih, samo-
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upravnih ali mestnih službah, sem vzel pod eno kategorijo in
jih imenujem javne uslužbence. Glavna osnova za to kategorizacijo mi je javni značaj njihovih služb in njihovega delodajalca.
Privatno uradništvo je vse ono, (ki daje svoje intelektualne zmožnosti v najem privatnim osebam ali družbam. K dijaštvu prištevam vse one, ki so v srednjih ali na visokih šolah. Oni, ki s"
se bavili s trgovino spadajo pod trgovce. Tu so všteti tudi vsi
branjevci in tkzv. kramarji, ker imajo trgovska dovoljenja in ker
so navedli kot svoj edini poklic trgovino, kljub temu, da nimajo
stalnega trgovskega lokala. Trgovski nameščenci so ročni delavci,
zaposleni v trgovskih obratih ali izven njih, kot zastopniki posameznih trgovskih podjetij. Obrtniki imajo obrtne lokale, v katerih izvršujejo svoje posle. Kriterij za njihovo določitev mi je
bilo obrtno dovoljenje. Kvalificirano delavstvo mi je bilo ono.
ki je moralo imeti pri opravljanju svojega posla določeno kvalifikacijo. Nekvalificirano delavstvo nima nikakšne strokovne
izobrazbe. K svobodnim poklicem sem štel vse one intelektualce,
katerih zaslužek je bil svoboden in njihov mesečni dohodek neomejen. Pod žene brez poklica sem štel vse poročene, ki niso bile
v službah in one, ki so živele doma brez kakršnegakoli zaslužka.
K otrokom sem prištel one, ki obiskujejo osnovno šolo in ki še
ne hodijo v njo. Hišno uslužbenstvo je bilo zaposleno pri opravljan ju hišnih del. Upokojenci so oni, ki imajo pokojnino; sem sem
prištel tudi preužitkarje, katerih število pa je bilo zelo nizko.
Namen dela je podati socialno-strukturno sliko Ljubljane.
Ta naj pokaže odkod izvira prebivalstvo, iki ni rojeno v mestu
samem, kateri momenti so igrali pri doseljevanju vlogo in koilliko
so bile posamezne slovenske občine, slovenske pokrajine izven
državnih meja, tedanje banovine in inozemske države udeležene
pri doseljevanju. Vsakega, izven Ljubljane rojenega prebivalca,
sem vnesel v njegovo rojstno občino in poklicno skupino. Na ta
način sem dobil končne podatke za vse prebivalstvo, ki ni rojeno
v mestu in na podlagi teh izdelal karte, ki so priložene tekstu.
Kot osnova za izdelavo kart mi je služila karta slovenskih občin
v izmeri 1 : 600.000. Karte, ki prikazujejo posamezne poklicne
skupine, so izdelane po pikčasti metodi in pomeni vsaka pika eno
osebo. Pri občinah, ki so površinsko majhne, toda imajo visoko
število odseljencev, mi ni bilo mogoče vnesti vseh v meje občin:
vnesel sem jih na čim manjšo površino sosednjih občin.
Y Ljubljano se je stekalo vedno, posebno pa po prvi svetovni
vojni, prebivalstvo s celotnega slovenskega etničnega ozemlja.
Državne meje so pomenile le delno zapreko. Mesto je močno
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naraščalo in doseglo 31. januarja 1928. 58.471 prebivalcev. Od teli
je bilo v Ljubljani rojenih 29.115 (49'8%), na ostalem slovenskem
etničnem ozemlju 25.389 (43'4%), v bivših banovinah izven Slovenije 1080 (V8°/o), v Istri 552 (0'9°/o) in v inozemskih državah
2335 (3,9%). Poleg rojenih Ljubljančanov je bila torej v ljubljanskem prebivalstvu močno zastopana vsa etnična Slovenija,
dočiin so ostale navedene enote dale le malo doseljencev. Za primerjavo navajam podatke za Zagreb iz leta 1931. Od vsega zagrebškega prebivalstva (185.581) jih je bilo v Zagrebu rojenih
46.998 (25'3%), v tedanji Savski banovini 86.257 (47'5%>) in v ostalih
banovinah 36.366 (19,5%). (N. Persie; Prirast i kretanje gradskog
stanovništva s naročitim obzirom na grad Zagreb, 1935). Pri Zagrebu je bila torej močno zastopana cela Hrvatska in ostale banovine, dočim je delež v mestu rojenih zelo nizek. Zagreb je
vsekakor močnejše doseliiveno središče kot Ljubljana in to ne
samo za hrvatsko ozemlje, temveč za vso tedanjo državo. Vzrok
temu je v njegovi gospodarski moči, ki je veliko večja kot v
Ljubljani.
Izvor celotnega prebivalstva.
Prvo karto sem izdelal na podlagi celotnega števila ljubljanskega prebivalstva z ozirom na njegove rojstne občine. Vzel
sem 11 različnih stopenj odseljevanja. Nad 150 odseljencev so
dale občine, ki imajo važen krajevni pomen, n. pr. občine najožjega kroga okoli Ljubljane ter velike občine na splošno. Občin
s čisto ruralno osnovo v tej skupini ni; še najbolj kmečki značaj
imata Žužemberk (175) in Šmihel pri Novem mestu (153). Kako
ogromnega pomena je bil dotok s Primorskega v Ljubljano, nam
zelo nazorno prikazujejo vse primorske občine, zlasti izredno
veliko število odseljencev iz Trsta (1175) in Gorice (575), kar j e
bilo vsekakor tudi političnega značaja. Da j e tvorila Primorska
z občinami bivše Dravske banovine do štajerske meje celoto,
kljub različnosti vzrokov doseljevanja, je najbolj jasno vidno
iz te ikarte. Saj so bile onstran državne meje štiri občine, ki so
dale nad 150 odseljencev: Trst, Gorica, Idrija (263) in Postojna
(239). Kranjske občine največjega odtoka so bile zelo enakomerno
razprostranjene po vsem ozemlju. Izjemo tvori Bela Krajina,
kjer ni dala nobena občina večjega števila. Od štajerskih sta
bili zastopani samo dve: Celje (183) in Maribor (261). Koroška
ni dala nobene. Tudi druga skupina, ki obsega 120—150 odseljencev, obsega samo kranjske in primorske občine. Te občine
močno zaostajajo po pomenu za prvimi, imajo pa še vedno kra-
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jevni pomen za manjše enote (Bled, Železniki, Sonca, Vipava,
Cerknica, Radeče in druge). Važno pa je, da se med njimi nahajajo že tudi občine čisto ruralskega značaja kot Št. Rupert na
Dolenjskem, Cerklje pri Kranju in Moravče v kamniškem okraju. Skupina 90—120 odšeljencev leži tudi samo v doslej opisanem
ozemlju, z edino izjemo Celovca, kot upra vno-polit i čne g a središča. Teh občin je precej več kot doslej opisanih. Tvorijo celo
obsežna strnjena področja (Kostanjevica, Št. Jernej, Raka). Njihova funkcija je zelo različna. Med njimi imamo tudi ruralne,
zlasti na Dolenjskem in Gorenjskem, dočim so na Primorskem
osnovane na drugih življenjskih pogojih. Sem spadajo n. pr.
Ajdovščina, Boh. Bistrica, Šenčur, Dobrova, Polhov gradeč, Horjul itd. Povdarek ruralnosti in življenjske povezave z lokalnimi
središči je značilen za naslednjo skupino občin s 70—90 odseljenci.
V tej skupini imamo združene zelo različne in to od čisto ruralnih
do industrijsko važnih: Koroška Bela, Kranjska gora, Javorje—
Poljane, Stari trg, Sevnica, Metlika in druge. Od štajerskih občin
spada v to kategorijo samo Ptuj. V naslednjo skupino s 50—70
odseljenci spadajo še vedno občine različnega značaja, toda
pozna se že prevlada ruralnih, ki zavzemajo obsežnejše ploskovne
enote, kar je znak enakomernega odseljevanja. Eno takih enot
sestavljajo občine Št. janž na Dolenjskem, Tržišče, Šmarjeta in
Škocjan. Od štajerskih občin spadajo v to skupino: Celje okolica,
Šmarje pri Jelšah in Laško, na Koroškem pa Beljak. Skupina s
40—50 izseljenci je na Gorenjskem, Dolenjskem in Notranjskem
relativno slabo zastopana, pač pa j e nekaj občin te grupe na
Primorskem in sicer ne samo takih ruralnega značaja, temveč so
med njimi tudi krajevna središča (Kobarid). Značilno pa je, da
imamo v tej skupini tudi tri južnoštajerske občine, ki so sicer
krajevna središča, vendar pa j e njihovo življenje osnovano na
ruralni osnovi. To so Št. Jurij pri Celju, Braslovče in Ljutomer.
Pripomniti moramo, da je njihov areal velik, da kažejo precejšnjo gostoto "n so v gospodarskem oziru napram okolici močneTa grupa predstavlja prehod od nizkega odselitvenega faktorja
k visokemu. Število občin prihodnje skupine s 50—40 odseljenci
se dvigne tako pri kranjskih kot primorskih in štajerskih pokrajinah. Te občine pa niso več lokalnega značaja in pomena, njih
funkcija ni več pomembna za bližnje, okoli ležeče občine, temveč
žive že same odvisno življenje, ki j e osnovano pri ogromni večini na čisto ruralni osnovi. Važno je, da ne leže ob prometnih
linijah; izjemo tvori Semič, toda ta občina leži v Beli Krajini,
ki je dala kot celota izredno nizko število odseljencev in jo mo-
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remo z južnim delom Kočevske prištevati k vzhodnoštajerskemu
odselitvenemu tipu. Ta skupina obsega na štajerskem 6 občin, ki
pa so v nasprotju s kranjskimi še vedno krajevna središča manjšega obsega (Konjice, Rogaška Slatina, Gornji Grad, Bizeljsko:
Polzela in Trojane). Naslednja skupina občin z 20—30 odseljenci
obsega čisto ruralne predele (Begunje pri Cerknici, Rob, Sv. Ana
— Sv. Katarina —Jezersko, Polšnik, Gornja Orehovica, Vinica,
Knežak in Hrenovice) na kranjskem in primorskem ozemlju. V
severnem delu Štajerske imamo eno samo ta/ko občino (Ormož),
ki pa nima samo ruralnega značaja; mnogo jih imamo na južnem
Štajerskem; Aržiše, Jurklošter, Sv. Peter pod Svetimi gorami,
skupina ob južnem robu Savinjske doline, ki obsega Griže, Sv. Pavel pri Preboldu, Marija Reka—Gomilsko in Sv. Jurij ob Taboru
ter Nova cerkev in druge. Te imajo ruralen značaj. Spadajo pa
v to skupino tudi nekatere, ki imajo mestni in industrijski značaj,
n. pr. Šoštanj, Velenje. Občine z 10—20 odseljenci so bile najbolj
zastopane na Kočevskem, v Beli Krajini, na južnem Štajerskem
in na Koroškem. Imamo jih nekaj tudi na ozemlju najmočnejšega
odseljevanja na Gorenjskem, Dolenjskem in Notranjskem, kjer
pa pomenijo že področje relativno manjše gospodarske razgibanosti in s tem manjšega odtoka v Ljubljano (Log pri Ljubljani,
Črni vrh pri Polhovem Gradcu, Ribno, Srednja vas, Štanjel). Pri
Ribnem in Srednji vasi, ki imata sicer nekaj tujskega prometa,
v bistvu pa sta le čisto kmečki občini, pa je verjetno r»vno
pasivnost kmetijstva povzročila odseljevanje. Predzadnja je skupina s 5—10 odseljenci. Pripada ji n. pr. Sv. Jošt nad Vrhniko.
Močno so v njej zastopane belokranjske in kočevske občine, najbolj pa štajerske, med katerimi jih je precej iz severnega dela.
Nekaj jih je tudi primorskih in koroških. Manj kot 5 odseljencev
so dale nekatere dolenjske občine (Dedni dol, Leskovec, Luče,
Podgora—Kompolje, Polom), večina belokranjskih, štajerskih,
prekmurskih in koroških.
Pri celotnem premotrivanju karte so vidni trije odselitveni
pasovi. Prvi pas obsega Gorenjsko, Notranjsko, Dolenjsko in
Primorsko, kjer kaže večina občin močan odtok v Ljubljano.
Izmed vseh teh pokrajin pa prednjači po moči Gorenjska. Drugi
pas obsega sicer strnjeno odselitveno ozemlje Bele Krajine, Kočevske in južne Štajerske, toda tu je odseljevanje majhno in le
občine, ki tvorijo središča, so dale večje število odseljencev.
Tretji pas obsega severno Štajersko s Prekmurjem in Koroško. V
tem pasu najmanjšega odseljevanja so zastopane le posamezne
občine.

G e o g r a f s k i ve-stnik XVIII, 1946.

Karta 1: D o s e l j e n c i v L j u b l j a n i p o rojstnih občinah.

Geograf siki vestnik XVIII, 1946.
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Važno je dejstvo, ki sem ga opazil pri razporedbi odseljencev v posameznih občinah, da so dali pretežno večino kraji, ki
so sedeži občin, dočim so ostala naselja veliko slabše zastopana.
Odstotni delež doseljencev iz posameznih občin z ozirom
na število njihovega prebivalstva.

Priložena karta kaže odstotni delež doseljencev iz posameznih občin z ozirom na število njihovega prebivalstva v letu 1921,
oziroma 1928 in 1930 (Definitivni rezultati stanovništva od 31. jan.
1921, Sarajevo 1932; Guida generale amministrativa Giudiziaria
politica e delle comunicazioni, Roma 1928; Ortsverzeichnis von
Oesterreich, Wien 1930). Namen karte je prikazati kolik odstotek
prebivalstva posameznih občin se je odselil v Ljubljano in koliko
je to odseljevanje spremenilo njihovo demografsko sliko. Prikazuje nam nekoliko drugačno sliko kot druge. To je čisto razumljivo, ker je sestavljena na podlagi različne številčne velikost»
posameznih občin.
Na karti opazimo tri različne pasove. Prvi pas tvorijo občine, ki so strnjene okoli Ljubljane, dalje one, ki tvorijo ozek
pas proti severozapadu in jugovzhodu do črte Šentvid pri Stični,
Krka, Velike Lašče. Važen odcep tega pasu sega na Notranjsko do
Postojne. Občine v tem območju kažejo zelo visok odstotek odseljevanja, po večini več kot 3'5%. Le mak) je takih, ki bi dale
najmanjše odstotke odseljencev. Strnjen kompleks izredno močnega odstotka (nad 8%) tvorijo občine južnega ljubljanskega
polkroga. Vzrok tako močnemu odseljevanju v celotnem pasu je
v povezanosti občin z ljubljansko mestno aglomeracijo in v lahki
dostopnosti do mesta sedanje naseljenosti. Za karakteristiko moči
posameznih krajevnih središč navajam občine v ob-ližju Kranja,
kjer je severozapadni pas prekinjen ravno radi vpliva tega
mesta. Drugi pas obsega občine na Dolenjskem in del najjužnejše
Štajerske. Kakor tvori prvi pas kompaktno celoto najvišjega odstotka odseljencev, tako tvori drugi pas predel največje heterogenosti. V tem pasu so medsebojno zelo močno pomešane občine
z največjim in najmanjšim odselitvenim odstotkom. Tu se do
neke mere razvidi vloga prometnih črt, čeprav je precej zabrisana. Tretji pas obsega občine najmanjšega odstotka odseljevanja, in sicer primorske, koroške, štajerske in prekmurske. Vse
te občine so sorazmerno slalbo zastopane, z najmanjšim odstotkom, kljub temu, da je število odseljencev veliko. To nas posebno
preseneča za Primorsko. Vzrok je veilika površina občin in s tem
5

66

VLADIMIR

LHBAN:

visoko število prebivalstva. Vlogo krajevnih gravitacijskih središč bo pokazal podroben opis, vendar moram v zvezi, ki j o
imajo v tem oziru z Ljubljano, omeniti že tu neka dejstva. Število
odseljencev iz Maribora in Celja v Ljubljano je bilo izredno
majhno, saj doseže pri Celju 2'5c]c m pri Mariboru celo 0'8 %. To
dejstvo nam jasno kaže samostojno vlogo, ki sta jo igrali ti dve
mesti. Pa tudi okolne geografske enote, ki so v svojem življenju
navezane na njih, nam to dokazujejo z majhnim odseljevanjem,
ki nima toliko vzroka v oddaljenosti od Ljubljane, kot v privlačnosti Celja oziroma Maribora. Poleg teh dveh središč j e prišel
izredno močno v poštev Zagreb. Zagreb je bil radi svoje gospodarske moči že v preteklosti važno središče doseljevanja Slovencev. Nikola Persie nam podaja v svoji študiji „Prirast i kretanje
gradskog stanovništva s naročitim obzirom na grad Zagreb"'
(1935), zanimivo statistično gradivo o tem. Tako je na primer
leta 1880. živelo v Zagrebu 2967 ljudi, ki so bili rodom iz Štajerske, leta 1890. že 4060, iz Kranjske leta 1880. 1980, leta 1890. 2187.
Število Slovencev v odstotkih znaša za leto 1880. 17'43% od celotnega zagrebškega prebivalstva. Peršič pravi, da je Zagreb dobival
svoje prebivalce iz južne Štajerske do Maribora in iz jugovzhodne
Kranjske. Za leto 1931. nam navaja podatke po starih banovinah
in odpade na Slovence od celotnega prebivalstva 185.581 celih
17.541 ali 9'4%. Iz teh dejstev vidimo izredno važnost Zagreba
pri odseljevanju Slovencev z dežele v mesta. Za vzhodne slovenske pokrajine je bil v tem pogledu Zagreb poleg Ljubljane najbolj privlačen.
V primerjavi karte, ki prikazuje delež posameznih občin
pri prebivalstvu Ljubljane, s karto doseljencev v odstotkih prebivalstva posameznih občin, nam pade takoj v oči, da obsegajo
na prvi karti močno zastopane občine veliko širše področje kot
na drugi. Vidimo, da j e bil velik del občin v premeri z močjo
svojega prebivalstva manj zastopan, kakor pa bi sodili po številčno precej visokem deležu v ljubljanskem prebivalstvu.
Rojstne občine kvalificiranega delavstva.
Kvalificirano delavstvo j e v izvrševanju svojega poklica
navezano na določeno učno dobo in je zato odvisno od naselij,
kjer se lahko izuči. Zato se na karti kvalificiranega delavstva
najkrepkeje odražajo one občine, ki leže ob prometnih linijah,
ali imajo razvito trgovino, obrt in industrijo. Relativno slabo pa
so zastopane one občine, katerih življenjska sila temelji popol-
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noma ali pretežno na ruralni osnovi. S tem, da je občina navezana
le na zemljo in tisto malo obrti in trgovine, ki j e potrebna samo
njej, ni podana možnost za večjo izučilev določenega obrtnega
poklica. Zato ni pogojev za nastanek kvalificiranega delavstva.
Občine, ki tvorijo najožji severni polkrog okoli Ljubljane
so močno zastopane, one južnega slabše. Vzrok je čisto jasen,
kajti stare občine Vič (delež kvalificiranega delavstva 26), Zg.
Šiška—Dravi je (31), Št. Vid nad Ljubljano (29), Ježića (14) in
Moste (26) so bile že dolgo tesno povezane z mestom in njegovim
življenjem ter tvorijo ž njim takorekoč že celoto, ki dobiva v
najnovejši dobi svoj pečat tudi v medsebojni zgradbeni povezanosti. Spadajo v krog onih občin okoli mesta, ki tvorijo kolobar
mestno barvan ili. toda po pokrajini bolj raztresenih naselij. Pri
Schlüterju je to drugi in tretji koncentrični krog (Schlüter, Bemerkungen zur Siedlungsgeographie, GZ 1899, str. 68 s.). Izjemo
tvori Šmartno pod Šmarno goro, ki kaže sicer tudi močno odseljevanje v Ljubljano, a življenjska osnova je tam še vedno
agrarna. Južni polkrog tvorijo občine v kotlini Ljubljanskega
barja. Te občine so pri naseljevanju kvalificiranega delavstva v
Ljubljano relativno zelo slabo zastopane: Brezovica 9, Tomišelj—
Iška Loka 9 (6,3), Vrbi jene—Iška vas 8 (6,2), Ig—Studenec 23,
Rudnik 15. Če primerjamo te številke z onimi v občinah severnega polkroga, vidimo veliko razliko. Njen vzrok je v močno
različni gospodarski strukturi. Kraji severnega polkroga niso
absolutno navezani na kmetijstvo, oni južnega pa so po večini
čisto ruralni. Važen se mi zdi tudi moment prometne povezanosti
z Ljubljano. Naselja severnega polkroga leže povečini ob starih
prometnih linijah in so po njih že dolgo povezane z mestom. Za
zvezo vasi južnega polkroga z Ljubljano pa je bilo neizsušeno
Ljubljansko barje precejšnja ovira.
Poleg tega najožjega obroča občin okoli Ljubljane, ki je
sestavljen iz dveh različnih delov, nas zbodejo v oči posamezne
smeri močne migracije iz bolj oddaljenih krajev. Prva smer in
sicer najmočnejša prihaja od severozapada, druga od vzhoda
oziroma severovzhoda, delno povezana s prvo, tretja in četrta pa
nista povezani, temveč jo tvorijo trije otoki (Trst, Gorica, Novo
mesto). Bistvo vseh teh štirih smeri je v tem, da jim tvorijo
hrbtenico prometne črte ter občine z nadpovprečno važnostjo v
prometnem, trgovskem in industrijskem oziru. Občine v severozapadni smeri so Škofja Loka 23, Kranj 29, Tržič 18, Radovljica
13, Bled 21, Jesenice 25. V vzhodni in severovzhodni smeri so
Zagorje 19, Trbovlje 21, Celje mesto in okolica 28, Maribor 26.
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V tretji sta Gorica 69 in Trst 115 ter četrti Novo mesto 41. Vse
navedene občine tvorijo gospodarska središča za večje okoliše,
nekatere od njih (Kranj, Jesenice, Celje, Maribor, Trst, Gorica
in Novo mesto) se povzpno celo daleč nad vlogo krajevnih središč. Pri Trstu in Gorici moramo poleg navedenih vzrokov upoštevati še političnega, ki je, kot bomo videli eden najvažnejših
tudi v ostalih primorskih občinah. Delni vzrok, da so te občine
na karti tako izrazite in da imajo v grafičnem ozi.ru prevladujočo pozicijo, je v tem, da so po obsegu majhne, toda po številu
odseljencev najmočnejše. Štirih glavnih prometnih, trgovskih in
industrijskih pasov se poleg naštetih najvidnejših središč drže
tudi širša področja, iz katerih se je kvalificirano delavstvo doseljevalo v Ljubljano. Primerjava s prometno karto nam pokaže,
da so najmočnejši tokovi kvalificiranega delavstva naslonjeni na
oibčine, ki leže v območju železniških prog.
Prva črta najmočnejšega obsega poteka proti severozapadu.
Ta obsega gorenjske občine ter tvori sklenjen pas od Ljubljane
do Jesenic. Sem spadajo Medvode (19), Smlednik (8), Hrastj e—
Voglje—Velesovo (5), Stara Loka (12), Stražišče—Sv. Jošt (7),
Naklo (7), Predoslje (7), Šenčur (8), Cerklje (12), Križe (3), Ovšiše
(6), Leše—Begunje (10), Mošnje (8), Lesce—Predtrg (6), Lancovo—
Kamna gorica—Kropa (21), Brezniea (7) in Koroška Bela (11). Vse
navedene občine leže v območju prometne linije ali v območju
posameznih gorenjskih industrijskih centrov. V tem je glavni
vzrok visokemu številu. Druga črta poteka vzhodno od Ljubljane
proti Zidanemu mostu in po Savski dolini do Brežic. Od nje se
odcepi pri Zidanem mostu črta, ki objame tudi Celje in Maribor
z njuno najbližjo okolico. V prvem delu je največje slovensko
premogovno področje, dočim so najzapadnejše občine te linije
funkcijsko še povezane z razvojem Ljubljane. Ta pas občin se
začne z Devico Marijo v Polju (19), gre preko Dolskega (7) na
Litijo (15), Vače (6), Zagorje (19), Trbovlje (21), Dol (11), Loko
pri Zidanem mostu (7) in Radeče (11); tu pride ta pas v stik z
občinami, ležečimi v območju dolenjske proge ter na Sevnico (6)
in Krško (19). Kot že omenjeno obsega severni del te Umije Celje
(28) in Maribor (26). Omeniti moramo, da je vzhodni predel manj
hribovit kot zapadni in srednji, ki je najvišji. Tretja črta so
občine proti Rakeku. Njihov pas je širok. To so občine, katerih
areal je velik, ki pa so morfološko neenake. Začenjajo se na jug u
Ljulbljane, kjer imajo zvezo z občinami južnega Ljubljanskega
polkroga. Sem spadajo Dobrova (23), Polhov Gradec (11), Horjul
(12), Vrhnika (31), Borovnica (9), Dol. Logatec (12), Gor. Logatec

Karta 3. Kvalificirani delavci v L j u b l j a n i p o rojstnih o b č i n a h . 1 pika — i oseba.
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(10), Planina (7), Postojna (15), Divača (14) in Sežana (9). K četrti
črti spadajo dolenjske občine, ki leže ob progi proti Novemu
mestu in proti Kočevju tako, da imamo v resnici dva dela, južnega in vzhodnega. Ta črta ni tako kompaktna kot doslej navedene; številčna razlika posameznih j e dokaj večja. Vzrok je
v tem, da so občine v večini primerov naslonjene na ruralno
osnovo in da so le redke take, ki imajo v večji meri tudi druge
pogoje. Določiti točno mejo, kam teže posamezne občine po odcepu obeh delov, ni mogoče, ker tvorijo širok pas, brez medsebojne vidne meje. Šmarje (18), Grosuplje (9), Št. Jurij—Lipljene
(12) in Račna—Sp. Slivnica (9) spadajo v to prehodno ozemlje.
Od tega ozemlja proti jugu in vzhodu pa je dobro označena meja,
ki poteka v pasu manj aktivnih občin. Južni krak proti Kočevju
obsega Želimlje (11), Turjak (8), Velike Lašče (11), Ribnico (13),
Dolenjo vas (7) in Kočevje (8). Ta pas ni sklenjen, temveč so to
raztresene občine aktivnega izseljevanja kvalificiranega delavstva. Vzhodni krak poteka preko Višnje gore (7), Št. Vida pri
Stični (12), Velike Lotke (7), Trebnjega (16), Mirne (7), Št. Ruperta (14), Št. Janža (7), Mokronoga (15) in Rake (10) na Krško
(19), kjer se priključi na drugo črto. Od Trebnjega se ta pas odcepi na Dvor (10), Žužemberk (11), Toplice (8), Šmihel (17) in
Prečno (9). Omeniti moramo, da je ta krak zvezan z južnim preko
Žužemberka na Ribnico. Poleg teh glavnih štirih črt, ki imajo
vsaka svoj vzrok v navedenih momentih, imamo zapadno od prve
linije še Bohinjsko Bistrico (15), Sorico—Železnike (15), Grahovo
(9), Javorje—Poljane (11), Žiri (7) in Idrijo (16), ki tvorijo nekakšen otok. Prve tri teže v območje bohinjske železnice. Za
Idrijo je razumljiv visok odstotek radi rudnika, dočim ostale
občine nimajo drugih momentov kot ruralne. Če bi označili vse
doslej opisane občine s koncentričnimi krogi, bi prišteli one iz
severnega polkroga Ljubljane ter one proti Kamniku, ki imajo
delno navezanost na Ljubljano, v prvega, prometne zveze ter
trgovska in industrijska središča pa bi tvorile drugega.
Spojno vez med občinami najmanjšega odtoka in doslej
opisanimi tvorijo občine tretjega kroga, ki so v številčnem oziru
odseljevanja majhne, ki pa imajo kljub temu določene, čeprav
minimalne pogoje za odseljevanje v Ljubljano. Zdi se mi, da je
eden najvažnejših momentov pri odseljevanju iz teh občin v njihovi navezanosti na občine druigega koncentričnega kroga, s katerih funkcijo so življenjsko povezane. Pri pogledu na karto
vidimo jasno, da je njihova lega v dejanski zvezi s temi, da vrše
posredniško vlogo med najbolj aktivnimi in „stagnacijskimi" kot
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imenujem naslednje. Te pripadajo četrtemu krogu in so razprostranjene po ozemlju med posameznimi prometnimi linijami.
Večinoma imajo le ruralno osnovo, le malo ali skoro nič trgovine,
obrti in industrije. Pri procentu kvalificiranega delavstva so
udeležene najmanj, kajti njih funkcija je osnovana predvsem na
kmetijstvu in ne daje možnosti izučitve poklica. Tako so vsi ti
odšel j enei le slučajni, ker jih k odselitvi ne silijo nujni pogoji.
V zadnji, četrti krog spada le malo občin iz bližine Ljubljane,
pač pa velik del štajerskih in prekmurskih. Razporejene niso
enakomerno, več jih j e ob prometnih črtah in blizu večjih krajev
Ena teh črt se vleče po severnem robu Savinjske doline v šaleško
in dalje proti Koroški. Hrbtenica ji je železniška proga Celje—
Dravograd. Drugo takšno področje se razteza po vsej vzhodni in
severovzhodni Sloveniji. Ta predel obsega manjše občine, brez
večjih središč, ki bi nudila podlago krepkejšeniu gospodarskemu razvoju in s tem posredno tudi odseljevanju kvalificiranega delavstva. Bizeljsko, Haloze, južni del1 Slovenskih goric ter
njihov vzhodni prehodni pas proti Murskemu polju, so glavne
enote tega tipa odseljevanja. Važno se mi zdi poudariti, da je
imel ta četrti krog do neke mere svojo osnovo v slabem socialnem stanju prebivalstva vinogradnih predelov, ki ni dovoljevalo
dolge učne dobe. Ljudstvo je bilo prisiljeno ob neurejenosti razmer priti do čimprejšnjega zaslužka (viničarji, splošno siromaštvo, zemlja je bila zemljiška posest meščanov itd.). So pa tudi
strnjeni predeli, ki so dali le izredno malo ali celo nobenega odšel j enea. Tako je dala zelo malo kvalificiranega delavstva Koroška. Nadalje spadajo sem področja v Zg. Savinjski dolini,
Pohorje, Kozjak, večina zapadnega dela Dravskega polja, Slovenske gorice, razen južnega in vzhodnega roba ter skoro vse
Prekmurje. Razumljivo je, da ni bilo odseljevanje iz zapadnega
dela teh področij, kjer ima pokrajina visokogorski značaj, veliko,
kajti tu je gostota prebivalstva majhna, večjih krajevnih središč ni, zato je splošna potreba po kvalificiranem delavstvu veliko manjša. Zlasti predeli velikih samotnih kmetij ne nudijo
možnosti odseljevanja. Drugačen j e po svojem gospodarskem
življenju vzhodni del naštetih področij, ki obsega kraje visoke
naseljenosti z večjimi krajevnimi gospodarskimi središči. Tu j e
predel intenzivne izrabe tal, majhne posesti in nizkega socialnega stanja ter zato brez pogojev za nastanek kvalificiranega
delavstva. Za kraje na Bizeljskem moramo poudariti bližino
Zagreba.
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V splošnem moremo reči, da se j e kvalificirano delavstvo
Ljubljane doseljevalo iz onih območij, ki nudijo sama na sebi
pogoje za nastanek te kategorije in iz takih, od koder j e možen
lahek dostop. Važni so politični momenti, pri katerih pa moramo
vzeti v poštev tudi lahko prehodnost ozemlja, za kar nam nudi
klasičen primer dotok iz Primorske in Koroške.
Rojstne občine javnih nameščencev.
D o k a j drugačna j e slika, ki j o dobimo pri pogledu na karto
onih slovenskih občin, odkoder so doma javni uradniki. Poleg
občin z močno razvito obrtjo, trgovino in industrijo, so tu poudarjene predvsem vse one občine, v katerih so sedeži državnih
in samoupravnih uradov. Razlika z rojstnimi občinami kvalificiranih delavcev j e velika. Tam j e bilo manj centrov, ki pa so kazali močnejše število odseljencev. Glede podeželja j e pri javnem
u radništvu veliko večja enakomernost, brez izrazitih prednosti;
seveda razen onih občin, ki leže o b prometnih črtah. Javno uradništvo j e pri svojem nastanku vezano predvsem na možnost obiskovanja šol oziroma izobraževanja. Čim večja j e v nekem
področju ljudska izobrazba, čim večje j e število šol, nižjih in
srednjih, tem v e č j e j e število odseljencev. Pri tem moramo vzeti
močno v poštev socialno in materialno stopnjo prebivalstva.
Trditi smemo, da so bile pri odseljevanju javnega uradništva v
Ljubljano n a j b o l j udeležene tiste pokrajine, ki so bile socialno
najvišje stoječe in ki so imele največje število šol. Razumljivo
je, da j e javno uradništvo sililo ravno v Ljubljano kot upravno,
trgovsko in kulturno središče Slovencev, saj j e bilo tu največ
možnosti za napredovanje, razen tega pa veliko število šol, od
najnižjih do najvišjih, ki so omogočale šolanje otrok in to za
najrazličnejše poklice. Naravne poti, prehodnost oziroma neprehodnost ozemlja niso igrale močne vloge, kajti pri naselitvi tega
razreda j e dosti slučajnostnih momentov najrazličnejših oblik.
Pač pa j e vloga prehodnosti oziroma neprehodnosti ozemlja imela
posreden pomen (n. pr. vožnja v šole).
Na karti javnega uradništva sta dobro vidna dva različna
predela odseljevanja. Prvega, močnega, tvorijo Gorenjska, D o lenjska in Primorska, drugega, slabega pa Štajerska s Prekmurjem ter Koroška. Na prvem ozemlju j e dobro vidna funkcija
prometnih linij, dočim j e pri drugem ta zabrisana in tvori ozeml j e celoto, v kateri so posamezne ploskve za odseljevanje popolnoma neaktivne. Pri drugem predelu vloga prometnih črt ni vidna
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v južnem delu, to je vzhodno, zapadno in severno od Celja ter
na Bizeljskem.
Krog občin okoli Ljubljane je močno zastopan, pade pa
nam takoj v oči, da občine, ki leže v goratem predelu ter na
Barju, močno zaostajajo za onimi, ki leže severno, vzhodno in
severozapadno od Ljubljane. Vzrok je v različni gospodarski
moči. Jasno je, da so najmočnejše one občine, ki so tvorile z
mestom že funkcijsko celoto. Sem spadajo Glince—Vič (15),
Rudnik (12), Dravlje (16), Št. Vid nad Ljubljano (22) ter Moste
(8). Te občine pa so dale mestu še veliko večje število javnega
uradništva, kakor nam ga pokaže naš podatek, toda vsled bližine
mesta in popolne povezanosti z njim, je živelo mnogo uradništva
v njih stalno naseljenega; predvsem velja to za Moste. V obroč
občin severno od Ljubljane, ki so dale mestu mnogo javnega
uradništva, spadajo še naslednje: Šmartno pod Šmarno goro (13),
Črnuče—Podgorica (5, 2, 7), ježića (12), Devica Marija v Polju
(19), Dol—Dolsko (5, 7, 12), Trzin—Loka—Rašica (4, 3, 0, 7), Iška
Loka—Tomišelj (3, 5, 8), Iška vas—Vrbi jene (2, 3, 5), Šmarje (16),
Brezovica (15). Dobrova na zapadu (8) in Trebeljevo (2) na
vzhodu, sta bili kljub velikemu realu in bližini le malo zastopani. Od tega prvega kroga potekajo v smeri prometnih linij
ostali močni tokovi doseljevanja javnega uradništva. Eden največjih in najbolj strnjenih prihaja od Kamnika. Ta pas ne tvori
podolgovate oblike, ki bi se prilegala poteku železniške proge
oziroma ceste, temveč se razteza po vsem polju in obrobnem
gričevju med Ljubljano ter Kamnikom, s katerim se tudi zaključuje. Sem spadajo Domžale (12), Mengeš (8), Drtija—Peče (1, 2,
3), Moravče (10), Rova—Paloviče—Radomlje (0, 2, 3, 5), Dob—Vir
(9, 1, 10), Krtina—Prevoje (1, 9, 10) ter Kamnik (32). Drugi pas,
v severozapadni smeri, proti Gorenjski, ima 2 skupini. V prvo
sikupino močnega odseljevanja spada 5 občin jn sicer: Škof ja
Loka (26), Kranj (63), Tržič (16), Radovljica (21) ter Jesenice (18).
Ta skupina obsega mestne občine, v katerih so bili sedeži državnih in samoupravnih uradov ter središča industrije, trgovine in
obrti, kar j e važno ne samo za občine same, temveč tudi za večje
geografske enote. Medsebojno povezavo občin prve skupine tvori
druga skupina, obsegajoča občine, ki so bile funkcijsko povezane
z onimi prve skupine ter one, ki so imele kakršnekoli pogoje za
lasten gospodarski procvit. Te občine zaostajajo za prvimi po
številu, a so kljub temu močne in tvorijo zaključen severozapadni
pas, ki poteka do Rateč. Sem spadajo Medvode (14), Hrastje—
Voglje—Velesovo (1, 5, 6, 112), Cerklje (9), Predoslje (4), Šenčur
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(16), Naklo (4), Ovšiše—Ljubno (7, 2, 9), L anco v o—Kroka—Kamna
gorica (1, 8, 4, 13), Sv. Jošt—Stražišče (1, 7, 8), Lesce—Predtrg
(5, 7, 12,), Bled (16), Breznica (9), Koroška Bela (11), Gorje (9),
Dovje (7), Kranjska gora (12) in Rateče (5). Tik navedenih se
nahajajo posamezne pretežno ruralne občine, ki so dale le malo
javnega uradništva. Leže na obeh straneh glavnega dotoka. Y
ravninskem predelu ga prekinejo le v smeri Stara Loka (11) —
Smlednik (5) — Vodice (6). Povsod drugod gre za hribovite predele, na primer Zminec—Sora (3, 1, 4), Selca (6), Ribno (2), Sv.
Ana—Sv. Katarina—Jezersko (1, 1, 1, 3). Ta severozapadni pas
je na severni strani ločen po Karavankah od Koroške. Na Koroškem sta dala precej javnega uradništva v Ljubljano le Celovec
(13) in Železna kapla (6), dočim so drugi kraji kot Velikovec (2),
Beljak (3), Marija na Zilji (2), Rožek (2), Sv. Jakob (2), Šmohor
(1), Sv. Štefan (1), Smerče (1) in Bekštajn (2) dali le malo z ozirom na velikost občin in gostoto naseljenosti. Vzeti pa moramo v
poštev še dejstvo, da doseljenci niso bili vsi pravi Korošci, temveč v velikem delu otroci staršev, ki so bili doma od drugod ter
so le svoj čas službovali na Koroškem. V nasprotju s koroškimi
kažejo močan dotok te poklicne skupine v Ljubljano primorske
občine, posebno gospodarsko in upravno važnejše med njimi.
Tudi tam so dale najnižje število občine v visokogorskem svetu
ob zgornji Soči (Bovec 11, Kobarid 8), ki se v tem pogledu ostro
ločijo od predelov onstran tedanje državne meje na Julijskih
Alpah. Dalje proti jugu število narašča in dosežeš svoj višek v
osrednjem delu. Posebno močno je bilo odseljevanje iz večjih
središč, kjer so bili dani pogoji za nastanek javnega uradništva:
Trst (112), Gorica (75), Idrija (60), Vipava (29). Izven teh središč
se prične enakomerno področje majhnega odtoka te kategorije.
Izjema so le področja ob glavnih prometnih črtah ter nekatere
občine bolj proti vzhodu. Še največje število so dale naslednje
občine: Ajdovščina (21), Rihenberk (11), Dörnberg (6), Miren (6),
Renče (7), Šempas (7), Trnovo (8), Kanal (11), Tolmin (11), Grahovo (8), Nabrežina—Devin (13), Doberdob (8), Komen (8), Sežana (26), Divača—Škocjan (26), Britof (6), Senožeče (6), Št. Peter
na Krasu (11), Postojna (32) in Črni vrh pri Idriji (10). Ostale so
dale le malo odseljencev.
Spojno vez s primorskimi občinami tvori jugozapadna smer,
ki se drži železniške proge proti Rakeku. Odtod je dobila Ljubljana močan dotok javnega uradništva. Sem spadajo Vrhnika
(34), Borovnica (21), Dolenji Logatec (27), Planina (13) in Rakek
(16). Te občine tvorijo celoto, od katere se ločijo občine ležeče
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76

VLADIMIR

LHBAN:

severno in jugovzhodno od nje, predvsem one na Bloški planoti.
Cerknica j e tvorila otok glede moči odtoka (15). Begunje (6),
Bloke (9) in Sv. Vid (1) so bili relativno slabo zastopani z ozirom
na bližino Ljubljane. Ravnotako občine južnega dela Ljubljanskega barja.
Izredno dobro je vidna pri javnem uradništvu smer kočevske železnice, ki ima dve izraziti odtočni središči: Velike Lašče
(29) in Ribnico (24). Preko Iga—Studenca in Pij ave gorice se
vleče ta smer na Turjak (15), Velike Lašče (29), Sv. Gregor (6),
Sodražico (8), Jurjevico—Sušje—Velike Poljane (0, 3, 4, 7) in
Ribnico (24). Med Kočevjem (7) in Ribnico je pas občin majhnega
odseljevanja. Tudi Kočevsko samo j e dalo zelo malo javnega
uradništva, še največ v severnem delu (Koče—Gotenica—Trava
—Borovec 2, Draga 2, Briga—Banja Loka 2, Osilnica 1, Fara 2 in
Koprivnik 1) ; ponekod pa sploh nič in to celo v bližini Kočevja,
kot v občinah Črni potok, Novi Lazi, Livold, Kočevska Reka in
Mozelj. To j e čisto razumljivo, saj j e šlo tu za narodnostno mešano ozemlje. Slovenci tega predella niso imeli v obližju šol,
materialno stanje pa jim tudi ni dovoljevalo pošiljati otroke v
oddaljena središča. V Kočevju samem, odnosno tamkajšnjih
šolah, pa so bili izpostavljeni nemškemu nacionalnemu pritisku.
Nemci Kočevarji, kar jih j e bilo preje v javnih službah v Ljubljani, pa so po prvi svetovni vojni večinoma odšli in s tem je
močno padlo število odseljencev iz tega predela, čim pa pridemo
v predel čisto slovenskih občin, postane odtok večji. Močno so
zastopane občine vzhodne smeri proti Novemu mestu: Grosuplje (15), Višnja gora (14), Št. Vid pri Stični (25), Trebnje (27),
Žužemberk (16), Dvor (7), Prečna (8), Šmihel (14), Kostanjevica
(13), Št. Jernej (9), Mokronog (14), Tržišče (10), Šent Rupert (19),
Raka (12), Krško (28). Te občine so izmed dolenjskih najmočneje zastopane ter se tudi drže smeri železniške proge, ki se v
vzhodnem delu razcepi v dva kraka, proti Novemu mestu (33), ki
tvori glavno središče vzhodne Dolenjske, in. proti Št. Janžu (7).
Ta pas ne tvori v zapadnem delu večjega strnjenega področja;
razširi se šele v vzhodnem delu. Če pregledamo vse te občine z
ozirom na njihovo funkcijo vidimo, da je večina njih naslonjena
na kmetijstvo, da pa pridejo pri nekaterih delno v poštev tudi
drugi gospodarski viri in upravnopolitični momenti. Izjemo tvorita Novo mesto in Krško. Prehode med temi najbolj aktivnimi
občinami tvori pas manj aktivnih. Struktura teh občin (Polica—
Žalna—Luče 7, Čr ešn jice—Bukovi ca—Temenica 1, Zagradec—
Sela 2, Škocjan 6, Sv. Križ pri Kostanjevici 3, Velika dolina 3 itd.)
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sloni skoro izključno na ruralni osnovi. Bela Krajina je dala
malo javnega uradništva. Edino središči Črnomelj (19) in Metlika
(,18) sta ga dali nekaj. Podeželje je slalbo zastopano, saj je največje število, ki ga je dala podeželska občina 3. Delni vzrok
temu je bila splošna revščina in oddaljenost šol, predvsem
gimnazij.
Vzhodna smer v dotoku javnega uradništva poteka preko
Kresnic (20) na Litijo (21), Šmartno (23), Zagorje (30), Trbovlje
(19), Dol (7), Loko pri Zidanem mostu (20), Radeče (25) in Sevnico
(II). Pri Radečah in Krškem dobi stik z glavnima krakoma dolenjske smeri. Življenje vseh teh občin sloni na trgovski, prometni, obrtni in industrijski osnovi in le malo na ruralnih, čim
se funkcija občin spremeni, pade število javnega uradništva. Na
ostalem slovenskem ozemlju sta dala precej še Maribor (26) in
Celje (11). Meja med močnim in slabim odseljevanjem v Ljubljano poteka v isti smeri kot pri kvalificiranem delavstvu, razen
v Savinjski dolini, kjer je pomaknjena na njen južni rob. Predel štajerskih občin, ki tvori pri splošnem odseljevanju le slabo
zastopano ozemlje, j e tu precej kompakten. Številčno najmočnejše so občine vzhodno od Celja proti Rogatcu: Št. Jurij pri
Celju (8), Ponikva (6), Št. Vid pri Grobelnem (4), Šmarje pri Jelšah (11), Rogaška Slatina (5) in Rogatec (4). Spodnja in Zgornja
Savinjska dolina, občine okoli Konjic, Bizeljsko, občine južno od
Maribora in Mislinjska dolina tvorijo predele majhnega odseljevanja, toda zelo enakomerno razporejenega. Slovenske gorice,
Haloze, Ptujsko polje tvorijo predel nepovezanih odselitvenih
občin, med katerimi so nekatere dale več odseljencev. Od vsega
Prekmurja je zastopanih samo 6 občin, s Kozjaka in Pohorja
tudi le posamezne.
Razlika med vzhodno in osrednjo Slovenijo je pri tej kategoriji manjša, kot pri kvalificiranem delavstvu. Pri javnih nameščencih pač ne igra takšne vloge kraj službovanja, kakor možnost za izbiro tega poklica.
Rojstne občine privatnega uradništva.

Podobno sliko bi nudila karta o izvoru privatnega uradništva. Saj so činitelji, ki so pri tem vplivali, v glavnem isti kot pri
javnem nameščenstvu. Kjer so močno razvite trgovina, obrt in
industrija, pa kjer je dovolj šol, zlasti srednjih in strokovnih,
od tam j e bil tudi pri tej kategoriji dotok najizdatnejši. Zato so
bile najmočneje zastopane one občine, ki imajo mestni značaj.
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S po jemanjem gospodarske moči in deloma z oddaljenostjo občine, pojema tudi njen odtok v privatno uredništvo. Pri tem pa
moramo vzeti v poštev tudi manjša, toda močna industrijska ter
trgovska središča (n. pr. Jesenice), ki navežejo nase večje število
okolnih občin. Najmanj so dale čisto ruralne občine. Kot pri
javnih nameščencih, tudi tu ni velike važnosti odaljenoet od
Ljubljane.
Radi svoje male površine nam po svoji moči padejo v oči
Tržič (16), Kranj (32), Kamnik (28), Zagorje (21), Novo mesto (02),
Trst (110), Celje (16) in Maribor (17). Poleg teh večinoma mestnih
občin (izjema je Zagorje), pa so močno prispevale še nekatere
občine, katerih dejanska moč pa radi njihovega večjega obsega ni
dobro vidna. Sem moramo prišteL Jesenice (15), Gorico (40),
Vrhniko (26), Trbovlje (15), Ribnico (18), Trebnje (17), Vič (11)
in Škofjo Loko (15). Navedene občine tvorijo vsaka zase gospodarska središča, od katerih so nekatera po svojem industrijskem
in trgovskem pomenu važna za vso Slovenijo in do neke mere za
vso državo. Ponekod gre tudi za upravna in kulturna središča.
Poleg teh najbolj aktivnih občin imamo drugo skupino s kraji,
katerih osnova je sicer deloma še agrarna, kjer pa so vendar
druge gospodarske panoge že močnejše'. Sem spadajo Bled (7),
Radovljica (9), Lancovo—Kropa—Kajrnna gorica (1, 5, 3, 9), Medvode (13), Št. Vid nad Ljubljano (11), Moste (5), Holmec—Jarše (2,
2, 4), Domžale (8), Rudnik (8), Prevo je—Krtina (0, 6, 6,), Brezovica
(9), Idrija (20), Vipava (9), Sežana (8), Divača (8), Postojna (22),
Rakek (8), Planina (6), Dolenji Logatec (8), Borovnica (8), Št. Vid
pri Stični (9), Velike Lašče (9), Kočevje (7), žužernberk (9), Šmihel (9), Mokronog (9), Tržišče (8), Krško (13), Brežice (9), Kostanjevica (7), Sevnica (7), Radeče (9), Litija (7), Šmartno pri Litiji
(6), Črnomelj (5) in Metlika (5). Pri teh občinah je opazno dejstvo, da je bilo njihovo življenje naslonjeno v večini primerov
na eno, oziroma dve funkciji, ki sta bili povezani s kmetijstvom.
Tudi pri njih opazimo vlogo prometnih črt, toda medsebojna povezanost ob teh črtah ni tako izrazita. Značilno za to skupino je,
da krog občin, ki oklepa Ljubljano, ni več razdeljen v dva neenako močna dela, temveč je moč občin zelo izenačena: Tomišelj
—Iška Loka (2, 1, 3), Vrbi jene—Iška vas (1, 1, 2), Studenec—Ig—
Pijava gorica (3, 0, 0, 3), Devica Marija v Polju (4), Ježića (3),
Črnuče (3), Šmartno pod Šmarno goro (4) itd. Primorske občine
in ostale na Notranjskem, Gorenjskem in Dolenjskem so dale
2—5 odseljencev. Istotako Koroška, ki pa je zelo malo udeležena.
Izmed štajerskih občin so dale največ one v Savinjski dolini ter
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one, ki leže v območju železniške proge Celje—Dravograd in v
območju Konjic. Več (3—4) so dale tudi tu neagrarne občine, ki
imajo ugodnejše pogoje za nastanek te kategorije (n. pr. Velenje,
šoštanj), dočim so ostale zastopane v večini primerov le z enim
ali dvema odseljencema. Bela Krajina je malo zastopana. Pri
celotnem pregledu vidimo, da je na ozemlju, ki je bilo pri prejšnjih skupinah najmočneje zastopano, precej občin, ki nilso dale
nobenega odseljenca.
Rojstne občine nekvalificiranega delavstva.

Nekvalificirano delavstvo ni pri svojem nastanku vezano
ne na učno dobo, ne na vrsto zaposlitve in druge činitelje, ki smo
jih navedli pri kvalificiranem delavstvu. Pogled na karto, ki je
zelo različna od preje opisanih, nam prikazuje tri zanimive ugotovitve. 1. Strnjen krog občin okoli Ljubljane, ki sega na severu
do Kamnika, na severozapadu do Kranja, na jugu do roba Ljubljanskega barja ter na vzhodu do črte Dobrunje—Grosuplje.
2. Ostali slovenski predel kaže sicer še vedno premoč Dolenjske,
Gorenjske in Notranjske, toda ta premoč ni več tako izrazita,
pomembnost prometnih črt je opazna le proti vzhodu. Posamezne
občine 'so veliko bolj enakomerno zastopane. Meja med temi občinami in onimi na Štajerskem je nejasna, jakost odseljevanja
prehaja polagoma iz ene pokrajine v drugo in vključuje zelo
enakomerno predvsem južnoštajerske občine. 3. Primorske občine niso močno udeležene, število odseljencev je veliko manjše,
kot pri prejšnjih poklicih in to vključno s Trstom in Gorico, kot
najvažnejšima središčima.
Krog okoli Ljubljane obsega v gos pod a rek o - soc i a 1 ne m oziru
različne občine, od predmestnih, v svojem življenju na mesto
navezanih, do čisto ruralnih. Vse te so dale precej enakomerno
število. Vzrok je ta, da je nekvalificirano delavstvo nastajalo
brez ozira na gospodarsko strukturo občine. Strnjeno odseljevanje iz teh občin je povzročila le bližina mesta. Pri tem je bilo
nekvalificirano delavstvo pogosto zaposleno v slučajnem, nestalnem deilu ter navezano na podporo svojega kmečkega doma. Tak
značaj so kazale občine Vič (27), Šmarje (20), Dobrunje (30),
Rudnik (18), Devica Marija v Polju (23), Ježića (,19) in Šmartno
pod Šmatrno goro (22). Razumljivo je visoko število odseljencev
iz občin Rudnik, Devica Marija v Polju, Vič in deloma Ježića
vsled njihovega delno predmestnega značaja, kjer je nastajalo
relativno največ ljubljanskega nekvalificiranega delavstva. Tudi
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pri Šmarju, Dabrunjah in Šmartnu pod Šmarno goro je vzrok v
delni povezanosti z mestom. Od ostalih občin tega kroga naj navedem naslednje: Tomišelj—Iška Loka (14, 4, 18), Vrbi jene—Iška
vas (6, 6, 12), Želimlje (19), Brezovica (15), Horjul (13), Medvode
(23), Šenčur (11), Vodice (9), Trzin—Loka—Rašica (4, 3, 3, 10) in
Moravče (23).
Drugi predel tvorijo dolenjske, gorenjske in notranjske
občine, od katerih pojema jakost odseljevanja polagoma proti
Primorski in Štajerski. Moč odseljevanja je tu z nekimi izjemami enakomernejša. Zanimivo je, da pri tej skupini ni velike
številčne razlike med strukturno različnimi občinami. Opaža se
celo lahka prevlada ruralnih predelov nad onimi, ki imajo druge
življenjske pogoje. Občine z razvito trgovino, prometom in industrijo so udeležene z zelo malo odseljenci, ker so same zaposljevale precejšen del nekvalificiranega delavstva, dočiin je
ostal v čisto agrarnih občinah precejšen presežek delovne moči
za odtok. Tako je na primer dobro vidna premoč vzhodnih ruralnih občin nad zapadnimi, predvsem gorenjskimi. Tudi na splošno
kažejo agrarne občine višje število kot nam pokaže primerjava
naslednjih občin: Jesenice (5), Koroška Bela (2), Litija (6), Zagorje (6), Trbovlje (8), Dol (3), Celje mesto in okolica (9), Loka
pri Zidanem mostu (4), Lancovo—Kropa—Kamna gorica (0, 9, 7,
16), Sorica (8), Javorje—Poljane (1, 5, 6), Loški potok (7), Turjak
(12), Št. Vid pri Stični (18), Žužemberk (8), Trebnje (9), Mirna
peč (8), Št. Rupert (12), Mokronog (12), Raka (12) itd.
Od prometnih črt je opazen potek samo vzhodne, dolenjske
smeri, ki poteka preko Grosuplja (12), Št. Vida pri Stični na
Trebnje in Novo mesto (13). Vzrok temu je pomanjkanje lastne
industrije v teh krajih, ki jim zato njihovo prometno okno odvaja delovno silo drugam, seveda tudi v Ljubljano. Bela Krajina
in Kočevska sta zelo malo zastopani, le severni del Kočevske
okoli Ribnice je dal nekaj odseljencev. Štajerske občine kažejo
sorazmerno močnejši delež kot pri doslej opisanih poklicih; posebno Savinjska dolina, občine od Celja proti Rogatcu, okoli Konjic, Dravsko polje in deloma občine južnega dela Slovenskih
goric. Vendar gre pri tem le za eno do tri osebe po občini. Doseljevanje iz Primorskega je slabo. Tudi občine, ki temelje na
industriji (n. pr. Idrija) so dale le malo odseljencev. V ilustracijo navajam le številčno najmočnejše: Trst (45), Gorica (21),
Idrija (8), Postojna (7), Grahovo (8), Tolmin (3), Kobarid (2),
Ajdovščina (5), Vipava (7). Odtok nekvalificirane moči je pač
5
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ovirala državna meja, podobno kot bomo to ugotovili pri hišnem
uslužbenstvu. S Koroškega je odseljevanje zelo majhno in
obsega le nekaj občin, od katerih je najmočneje zastopan Celovec (4).
Rojstne občine hišnega uslužbenstva.

Podobno sliko, kot nam jo nudi karta nekvalificiranega delavstva, dobimo pri pogledu na karto hišnega uslužbenstva. Tudi
ta poklicna skupina, ki obsega večinoma le ženske delovne moči
(do 95%), ni bila pri svojem nastanku navezana na krajevne pogoje, ampak na nizko socialno stanje ali neurejenost razmer
doma. Slovenske pokrajine so razdeljene v tri oziroma štiri odselitvene pasove. Prvi, najmočnejši, obsega Notranjsko', Dolenjsko in Gorenjsko, drugi južnoštajerske občine, tretji Primorsko
in četrti severnoštajerske občine s Prekmurjem in Koroško. Pri
prvem moramo podčrtati posamezne razlike. Občine okoli Ljubljane so močno zastopane, čemur je vzrok bližnja lega: Moravče
(21), Kamnik (19), Trzin—Loka—Rašica (7, 3, 1, 11), Zgornji Tuhinj
— Hruiševka (14, 1, 15), Vodice (16), Smlednik (23), Šmartno pod
Šmarno goro (13), Jezica (13), Polhov gradeč (25), Dobrova (18),
Horjul (21), Brezovica (16), Tomišelj—Iška Loka (9, 3, 12), Ig—
Studenec (19), Želimlje (18), Šmarje ((24), Dobrunje (29). Karta daje
vtis, da so bile severne in zapadne občine močneje zastopane
pri odseljevanju. Vtis pa je nepravilen, radi njihove manjše površine (kljub moji združitvi posameznih občin, da dobim približno enako število prebivalstva). Pri hišnem uslužbenstvu je
delno vidna vloga prometnih črt, kajti občine, ki leže v njihovem
območju, kažejo večjo odselitveno moč. Najbolj je vidna smer
dolenjske proge: Grosuplje (14), Št. Vid pri Stični (34), Velika
Loka (21), Trebnje (22) in Mirna peč (214). Izredno dobro vidno
je njeno nadaljevanje od Trebnjega proti Št. Janžu (11), čez
Mirno (26), Št. Rupert (36) na Mokronog (27). Od tu dalje ni bilo
odseljevanje več vezano na železniško progo, bilo pa je vendar
zelo visoko v vsem območju vzhodno od Mokronoga, ki ga tvorijo
občine Šmarjeta (23), Bela cerkev (13) in Ralka (36). Tudi nekatere
občine v območju Novega mesta so dale veliko odseljencev: Žužemberk (34), Prečna (16), Šmihel (29), Št. Jernej (29). Manj so
dale občine ob ikočevski progi: Slivnica—Račna (7, 10, 17), Turjak (16), Velike Lašče (8), Sušje—Jurjevica—Velike Poljane (4,
3, 4, 11) in Ribnica (21). Kočevsko je dalo le malo, marsikje celo
nič odseljencev. Iz Kočevja samega jih je bilo 7. Smer proti Rakeku je zastopana sledeče: Vrhnika (54), Dolenji Logatec (7),

Karta 6: Hišni uslužbenci v L j u b l j a n i p o rojstnih občinah, i pika — 1 oseba.
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Hotedršica (13), Rakek (13); veliko j e dal Stari trg (23), ki tvori
vez s kočevsko smerjo. Gorenjska smer je precej nejasna in obsega glede enak orne mosti moči širok pas pbčin: Medvode (26),
Škof ja Loka (31), Zminec—Sora (7, 5, Ш), Selca (27), Sorica—Železniki (3, 15, 18), Predoslje (15), Šenčur (14), Cerklje (19), Sv.
Joet—Stražišče (3, 13, 16), Lancovo—Kropa—Kamna gorica (3, 8,
5, 16), Bled (18), Jesenice (25) in Kranjska gora (15). Vstran od
teh občin, ležečih v obližju železniških prog, opazimo v vseh
smereh občine z znatno manjšim številom doseljencev, Morfološka struktura pride pri tem toliko v poštev, za kolikor je pri tem
prizadeta gostota prebivalstva. To j e dobro vidno v majhnem
številu odšel jencev iz visokogorskih občin (n. pr. Srednja vas).
Južnoštajerske občine tvorijo obsežno strnjeno površino precejšnjega odtoka, dočim j e prišlo v severnoležečih občinah do odseljevanja le v posameznih primerih. Od južnoštajerskih občin so
najmočnejše: Sv. Lenart nad Laškim (11), Sv. Jurij pri Celju (7),
Ponikva (7), Šmarje pri Jelšah (9), Bizeljsko (8), Koprivnica (8)
in Škale pri Velenju (8) ; druge so dale manjše število odseljencev.
Važno pa je dejstvo, da je malo južnoštajerskih občin, ki ne bi
dale nobenega odseljenca. Glede Primorske nam podaja karta
podobno sliko kot pri nekvalificiranem delavstvu. Tu poteka zelo
dobro vidna ločna črta na tedanji državni meji. Udeležba občin
je bila majhna in izmed podeželskih ni nobene, ki bi se vidno
odražala, dočim so na ostalem Slovenskem ravno kmečke občine
tiste, ki so dale največ hišnega uslužbenstva. Tri oziroma štiri
občine so vidneje zastopane: Trst (36), Gorica (21), Idrija (17) in
Postojna (11). Toda pri tem moramo vzeti v poštev, da se j e tu
rekrutiralo hišno uslužbenstvo iz gmotno slabo stoječih slojev,
ne pa iz kmečkega prebivalstva, kot drugod. Vzrok temu je bila
gotovo politična ločitev ozemlja. Hišno uslužbenstvo ni imelo
težnje za stalno naselitvijo v določenem kraju, temveč j e precej
gibljivo. Vendar se njegovo priseljevanje vrši v obliki enakomernega stalnega pritoka iz podeželja. Tega pa je onemogočila
državna meja. Isto velja tudi za nekvalificirano delavstvo.
Rojstne občine dijaštva.
Silno poučna j e karta o izvoru dijaštva. Ona nam ne podaja
samo stanja dijaštva v Ljubljani, temveč tudi nekakšno shematično sliko tedanje socialne strukture celotnega slovenskega
ozemlja. Moč odselitvenih občin j e bila zelo odvisna od njihove
moči v materialnem oziru. Podčrtava nam že tolikokrat ugotov-

Karta 7: D i j a š t v o v L j u b l j a n i ,po rojstnih občinah. 1 ipika — t oseba.
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ljeno dejstvo, kako malo je bilo pri nas dijaštva kmetskega in
delavskega stanu, kako se je ono rekrutiralo predvsem iz mestnih oziroma tržnih slojev. Rojstne občine dijakov se krijejo s
političnimi, trgovskimi in industrijskimi centri Slovenije. Njihovi
starši so pač bili večinoma uradniškega stanu, ki so morali dostikrat preskrbeti kruh svojim otrokom le po šolanju, kar je bilo
v večini primerov združeno z velikimi materialnimi žrtvami.
Drugače je bilo na kmečkem podeželju. Čeprav so bile tudi tam
nekatere občine relativno močno zastopane, je bil vendar odtok
dijaštva povsod mnogo manjši kot v neruralnih občinah. Tu nimamo pri dijaštvu več obsežnih področij odseljevanja, kot pri
doslej obravnavanih kategorijah, temveč novo obliko dotoka, ki
jo imenujemo otočno in to radi tega, ker so tvorile glavni dotok
ljubljanskega dijaštva posamezne občine z izrazito premočjo nad
svojo okolico. Važno je tudi dejstvo, da so bili takrat v veljavi
predpisi, ki so omejevali svobodno i^bero kraja šolanja. Glede
dotoka vzamem tri skupine, brez ozira na njih pokrajinsko
lego: 1. mestne in tržne občine, 2. Občine podeželja z relativno
močnim odtokom in 3. občine majhnega odtoka, kamor spadajo
koroške in štajerske. Skupino zase tvorijo Vič (33), Dravjje
(7), Ježica (9), Moste (13), Dobrunje (8) in Rudnik (5). Te
občine so bile že takrat z Ljubljano organsko povezane. Vzrok
majhnemu številu je izredna bližina mesta in s tem šol ter
uradov; dijaki so stanovali doma in hodili dnevno v ljubljanske šole. Tudi pri ostalih olbčinah v bližini Ljubljane ter
onih ob železniških progah, do oddaljenosti 25—30 km, moramo
vzeti v poštev vsakodnevno vožnjo v šolo, kar zmanjša odselitveno jakost teh občin. Največ dijaštva je rojenega v Trstu (339).
Trst je bil izrazit odselitveni center javnega in privatnega uradništva ter kvalificiranega delavstva in zato je tudi razumljivo
izredno veliko število dijaštva, ki izvira predvsem iz uradniških
(Slojev, mnogo manj iz kategorije kvalificiranega delavstva. Posredno važen pa je bil tudi politični vzrok. Gorica (100) je dala
iz istega vzroka toliko dijaštva. Visoko število dijaštva imajo še
Jesenice (51), Tržič (38), Kranj (63), Škofja Loka (27), Kamnik
(34), Vrhnika (33), Idrija (31), Zagorje (21), Trbovlje (31), Novo
mesto (64), Celje (26), Maribor (33) in Celovec (25). Vse te občine
so bile važne v gospodarskem in političnem oziru. Ker se je iz
njih rekrutiralo veliko uradništva, zato je tudi razumljivo visoko število dijaštva. Poleg teh največjih središč pa imamo še
manjša krajevna, ki so dala sicer manjše število dijaštva, vendar
se vidno odražajo od okolice in to radi funkcije, ki so jo imela
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v upravnem in delno v gospodarskem oziru. Sem spadajo: Bohinjska Bistrica (19), Radovljica (22), Bled (17), Postojna (31),
Dolenji Logatec (18), Gornji Logatec (15), Cerknica (17), Ribnica
{21), Velike Lašče (17), Št. Vid pri Stični (16), Žužemberk (15),
Krško (21), Litija (14), Radeče (11), Mokronog (14), Metlika (13),
Črnomelj (14), Št. Peter na Krasu (17), Ajdovščina (15), Divača—
Rodik—Nak'.j (25) in Ilirska Bistrica (13). Kočevje je eno redkih
mest v Sloveniji, ki j e tvorilo izjemo z izredno nizkim številom
(9) ; vzrok temu bo najbrže v narodnostnem oziru. Drugo skupino
tvorijo podeželske občine: Grahovo (21), Sonca—Železniki (1,
9, 10), Borovnica (13), Stari trg (13), Šmihel (12), Trebnje (12), Št.
Rupert (7), Št. Jernej (7), Kostanjevica (8), Sv. Križ pri Kostanjevici (9), Sodražica (14), Šmartno pri Litiji (8), Moravče v kamniškem okraju (7). Te občine imajo sicer ruralni značaj, a so obenem manjša ikrajevna središča. Tretjo skupino tvorijo podeželske občine majhnega odtoka. Sem spadajo n. pr. Žiri (6), Trata
(4), Poljane (3), Preserje (5), Rob (2), Stara cerkev (4), Rovte (3),
Čermošnjice (3), Polšnik (2), Škocjan (4), Trnovo (5), Cerkno (4),
Lužarji (1), Poljane—Smuka (1), Velika Loka (1), Brusnice (1),
Podzemelj (1) itd. Te občine so imele majhno odseli t ev dijaštva,
vendar so prve napram zadnjim relativno še močno zastopane.
Vzrok temu je, da leže prve v obližju večjih krajev, pod katerih
gospodarskim in kulturnim vplivom se delno nahajajo, dočim so
zadnje vstran od njih in izključno ruralnega značaja. Področje
zase je tudi pri tej skupini Štajerska. Tu imamo manjše komplekse občin, odkoder se j e dijaštvo doseljevalo. Prištevamo jih
k zadnji skupini najmanjšega odtoka. Največ so dala še krajevna središča' in bogate podeželske občine, n. pr. v Savinjski dolini.
Koroška j e dala le malo dijaštva.
Rojstne občine žensk.
Ta karta na zunaj neaktivne skupine ljubljanskega prebivalstva podaja značilno sliko in obenem zelo nazorno poudarja
gotove zakonitosti, ki smo jih podcrtavali že pri drugih poklicnih
skupinah. Videli smo različne smeri dotoka v različnih poklicih,
kako in zakaj so se med seboj razlikovale, videli smo izvor in
potek doiseljevanja, ki sta imela naznačene subjektivne ali
splošno veljavne pogoje, odvisne od rojstne občine ter občine
doselitve, Ljubljane. Pri odseljevanju žensk vidimo sodelovati
vse že večkrat omenjene momente, tako gospodarsko strukturo,
kot tudi gospodarsko moč odselitvene občine, njeno vlogo v
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upravn o-pol i t i čn e m oziru, prometne vezi ter splošno povezanost
z Ljubljano. Zato so na naši zadinji karti b o l j kot na vseh ostalih
združeni učinki vseh teh činiteljev. Na n j e j so poudarjene smeri
dotoka, važnost prometnih linij, otočna oblika, moč posameznih
občin in vloga čisto ruralnih predelov. Ne bom podrobneje omenjal posameznih primerov in našteval vzrokov, kajti s karto j e
podana jasna slika. Važna pa so naslednja dejstva: Izredna premoč občin severnega ljubljanskega polkroga ima svojo utemeljeno v svoji bližini in možnosti zaposlitve, četudi brez stalnega
bivanja. Potek prometnih črt j e dobro viden; poudarek ima v
posameznih krajevnih središčih otočne oblike. Vloga južnoštajerskih občin naraste, zlasti Savinjske doline. Moč primorskih
občin j e ista kot pri javnem uredništvu. Nekoliko višje j e tudi
število na Koroškem rojenih. Karakteristično je, da so izmed ruralnih občin dale največ žensk ravninska področja, čim pa pridemo v višje predele, j e njihovo število manjše; pri tem j e neposredne važnosti tudi gostota prebivalstva.
Ostali poklici.
Obdelal sem podrobno šest najvažnejših poklicnih skupin
ter jih ponazoril, razen pri privatnem uradništvu, s kartami. Za
ostale skupine jih nisem i zgotovi] spričo majhnega števila pripadnikov. Ugotoviti j e možno le malo zakonitosti radi maloštevilnosii, ki pa se vse nahajajo v doslej obdelanih primerih.
T r g o v s k i n a m e š č e n c i so bili rojeni predvsem v občinah, ki so večji ali manjši trgovski centri. Močno so udeležena
mesta, ki so dala temu razredu n a j v e č j o praktično izobrazbo.
Glede obroča občin okoli Ljubljane moram omeniti, da j e relativno slabo zastopan. Največ so dale občine, organsko povezane
z mestom (n. pr. Glince —Vič).
Pri o b r t n i k i h in t r g o v c i h j e vidna vloga večjih
obrtnih in trgovskih središč, dočim imajo prometne črte le podrejeno vlogo.
S v o b o d n i p o k l i c i so bili glede rojstnih občin vezani
na splošne zakonitosti. Pri njih j e bilo sorazmerno še n a j b o l j
enakomerno zastopano celotno slovensko etnično ozemlje, s prevlado kranjskih občin.
Rojstne občine o t r o k so bile vezane na občine službovan j a staršev in v veliko primerih na rojstne občine matere. Značilno je, da so bili otroci rojeni v veliki večini primerov na sedežih občin.
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Pri u p o k o j e n c i h moramo pripomniti, da je bil njihov
izrvor vezam na iste pogoje kot državno in privatno uredništvo.
Užitkarji so bili večinoma doma iz občin v bližini Ljubljane in
to predvsem barjanskih in dolenjskih.
P o s e s t n i k o v je bilo malo; nekaj jih je tudi pravih
kmečkih. Vsi so bili iz občin v kotlini Ljubljanskega barja.
Doseljevanje iz Istre.

Na karti posameznih socialnih plaisti sem vnesel tudi podatke severno ležečih istrskih občin, to je tistih, ki tvorijo prehodno jezikovno ozemlje in pa onih, južno od tega. Migracija v
slovenske predele, zlasti v Trst in Gorico, je bila iz teh občin
relativno močna in tako je ve led politične spremembe bila posredno prizadeta tudi Ljubljana, kajti številni Istrani iz Trsta in
drugih primorskih občin so prišli po tej spremembi s primorskimi
Slovenci tudi v Ljubljano. Pa tudi število Slovencev iz teh občin
je precejšnje. Saj so pred prvo svetovno vojno mnogi službovali
tamkaj. Istrskim občinam dado poudarek mestna naselja, ki vrše
kakršnokoli pdlitično-upravno funkcijo ali so gospodarsko važne.
Podeželske občine so zastopane le malo. Glede socialnih razredov
moramo poudariti, da je največ žensk, javnega uradništva in
dijakov. Najbolj je zastopan Pulj, kar je razumljivo vzsled njegove funkcije, ki jo je opravljal v bivši avstro-ogrski monarhiji.
V splošnem so v severnem predelu zastopane poleg krajevnih
središč tudi ruralne občine, toda čim bolj prehajamo proti jugu,
tem bolj so to le izjeme.
Doseljevanje iz ostale Jugoslavije.

V Ljubljano se je prebivalstvo deloma doseljevalo iz ostale
Jugoslavije. Izmed vseh nekdanjih banovin je bila najbolj zastopana Savska, ki je najbližja. Število doseljencev iz te banovine je relativno visoko (499) in to najraznovrstnejših poklicev.
Najmočneje so bili zastopani javni in privatni uradniki (59, 31)
ter kvalificirani delavci (55). Zelo visoko število so dosegle tudi
ženske (143), otroci (67) in dijaki (46), predvsem visokošolci.
Druga po moči je bila Primorska banovina (151). Tudi tu so bili
javni in privatni uradniki ter kvalificirani delavci najmočnejše
Skupine (20, 10, 11). Visoko je bilo število dijaštva (38), kar gre
na rovaš ljubljanske univerze, predvsem tehnične fakultete. Na
tretjem mestu je bila Moravska banovina (107). Izrazito premoč
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je imelo javno uradništvo (31), dočim so bili drugi poklici relativno slabo zastopani. Le dijaštvo (14), ženske (34) in otroci (11)
so dosegli nadpovprečno število. Drinska banovina je bila četrta; žensik (24) in dijaštva (21) je bilo največ, slede jim javni
(16) in privatni (13) uradniki. Ostale banovine so dale mnogo
nižja števila. Zetska (59) je prispevala istotaiko največ javnih
uradnikov (10), dijaštva (15) in žensk (15), Donavska (57) največ
privatnega uradništva (4), žensk (17) in otrok (14), dijakov pa
zelo malo (7). Beograd s Pančevom in Zemunom (46) je bil zelo
slabo zastopan. Izmed aktivnega prebivalstva je bilo največ javnih uradnikov (5), ženske (19) so močno nadkriljevale otroke (7)
in dijaštvo (9). Vrbaska (43) je dala največ javnih uradnikov (5),
kvalificiranih delavcev (4), žensk (14) in dijakov (11). Zelo nizko
je bilo število odšeljencev iz Vardarske banovine (14). Izseljenci
iz Savske banovine so bili do 80% Hrvati, dočim moramo pri odšel jencih iz drugih banovin vzeti v poštev tudi dejstvo, da je bilo
tam v službah zelo veliko Slovencev, ki so se kasneje vrinili domov s tam rojenimi otroci. Število tamkajšnjih domačinov je bilo
relativno majhno. Skoro pri vseh banovinah je bilo relativno zelo
visoko število javnega uradništva, kar gre na račun vojaštva.
Glede visokega števila žensk moramo pripomniti, da so se mnogi
Slovenci za časa tamkajšnjega službovanja tam poročili in se
pozneje vrnili domov. Število dijaštva gre na račun tehnične fakultete, posebno montanistike. Rojstne občine Hrvatov in Srbov
ter ostalih narodov so najrazličnejše; od čisto ruralnih do mestnih in industrijskih. Slovenci so rojeni po ogromni večini v mestih ali industrijskih občinah.
Delež inozemcev v ljubljanskem prebivalstvu.

Radi male pomembnosti ljubljanske trgovine in industrije
je bilo število inozemcev v Ljubljani le majhno. Še te doseljence
moramo debti v dve skupini, ki so jih vodili pri doselitvi povsem
Tazlični nagibi. Razlikujeta se po moči in značaju dotoka ter po
njegovih vzrokih. Najmočneje je bila zastopana Avstrija (959)
in Č. S. R. (484), vendar sta glede načina doselitve različni druga
od druge. Pri Avstriji moramo vzeti v poštev, da je imelo nad
polovico tam rojenih za starše naše ljudi, ki so pred ustvarjenjem Jugoslavije službovali na današnjem avstrijskem ozemlju.
V socialnem oziru zavzemajo ti naši ljudje najrazličnejše poklice. Kar je bilo pravih Nemcev, so bili uslužbeni po večini v
trgovskih poklicih, samostojno ali pa kot eksponentje inozem-
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skega kapitala. Č. S. R. pa ima zopet dvojne odseljence. Prvi so
službovali v naših krajih že za bivše Avstrije in so ostali tu tudi
pod Jugoslavijo ter se delno naturalizirali, drugi pa so prišli kot
eksponenti češkega kapitala šele v povojni dobi. Tretja najmočneje zastopana država je bila Rusija (207). Ruska naselitev v
Ljubljani pa ni imela naravnih osnov, temveč je bila izključno
političnega značaja. Bili so to emigranti najrazličnejših poklicnih skupin, največ svobodnih poklicev in dijakov. Nemčija (173)
ima zopet dvojino vrsto odšel jencev : naše ljudi, ki so bili tamkaj
zaposleni večinoma v industriji in rudnikih, ter so se vrnili domov s .svojimi otroki. Ti doseljenci niso napredovali v socialnem
cziru in so zavzemali v ljubljanskem prebivalstvu, z redkimi izjemami, nižje plasti. Drugo vrsto tvorijo pravi Nemci, ki so bili
tu zaposleni kot zastopniki inozemskega kapitala. Italija (67) je
kot mejna država le slabo zastopana. Zelo visoko število pa dosežejo ženske (29), toda te so večinoma poročene s Slovenci, ki so
bili v službah na Primorskem, posebno v Trstu (italijansko naseljevanje v Trstu). Radi slabih gospodarskih stikov pa je bilo
tudi eksponentov italijanskega gospodarstva pri nas le malo.
Druge države so dale le malo odseljencev. V večini primerov gre
za zastopnike inozemskega kapitala, nekateri so se udejstvovali
tudi v raznih svobodnih poklicih. Omeniti moramo še Brazilijo
in Argentino (1, 8). od koder so bili izključno naši, tamkaj rojeni
izseljenci, nižjih poklicnih skupin.

Приток населенин в Лгебллну.
Краткое содержание.
Зта работа опираетсн на точнуго личнук» переписБ населешш города
Лгобллнн 31 лнварл 1928 года. Ha основании данннх o месте рожденил и
o профессии жителеи автор определлет структуру Лгоблннского населенил
и закономерноств притока в Лгобллну жителеи из других краев. Обозначение всех политически-административнБ1х единиц в настолшеи статве
соответствует положеник1, сушествовавшему в 1928 году. Из всего населонил Лкбллнн, насчитБшавшего в 1928 году 58.471 жителеи, в Лгобллне бвшо
рождено 29.115 (49.8%), на словенсксШ зтническои территории 25.389 (43.3%),
в осталБНои ГОгославии 1080 (1.8%), в Истрии 552 (0.9%) и за границеи 2.335
(3.9%). И относителБно и абсолготно в лгобллнском нас-елении силБнее всего
представленн обвдини, непосредственно овружакицие Лгобллну (картБ!
NN 1 и 2).
C точки зренил распределенин no главнвм профессилм, картина населенил лвллетсн следукнцеи: квалифицированнв1е рабочие (карта N 3)
происходдт преимувдественно из обвдин с развитвм ремесленнБш промБ1слом, индустриеи и торговлеи, a также из обвдин, расположенннх no лининм сообвденил. Чисто селБские О6ГЦИНБ1 давали мало вБ1ходцев. Всего
силБнее представлеиБ1 обвдинн северного полукруга, охватнваклцего Лгобллну (Шент Вид y Лмбллнн, Ежица, Шишка итд.), которБ1в уже в то времл
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бнли жизненно свлзанм c городом. Много бнло вБ1ходцев и из некоторнх
городских обвдип (Триест, Горица, Ново Место, Кранв). Из штирииских обшин
рекрутировалосв мало жителеи Лкбллнн в виду отхода их в ближаишне
местпне центрн (Марибор, Целве), a также в Загреб. Служашие государC T B G H H b i x и других публичнмх учреждении (карта N 4) происходнт из краев,
имекицих админисгративное значение. Слабее представленн в зтом отношении промвшленнне и торговв1е центрн. Селвские крал обнаруживагот
болћшуго равномерноств. Важнуго ролв играет раопространение школ. В
отношении притока в Љоблнну следует различатв две области: более
значителвнуго представлнкуг Верхшш и Нижннн Краина и Приморве, a
менее значнтелвнуго Штирин с Прекмурвем и Каринтил. HacTHbie служаицие переселллисв в Лкбллну, главннм образом, из краев и раионов
с развитоб торговлеи н промишленностви. Важное меето занимагот в зтом
смБгсле все крал, даклцие квалифицированнБ1Х рабочих. НеквалифицироBaHHbie рабочие (карта N 5) стекалисв в Лкбллну преимушественно из ее
ишрокого окруженин, идувдего в северо-западном (верхне-краинском) и
иго-восточном (нижне-краинском) направленилх. ОсталвнБ1е обвдинвг представленн равномерно. Домашние служасдие (карта N 6), состоншие, главннм
образом, из женскои прислуги, переселллисв в Лгобллну более всего из
НижнеА, Верхнеи и Среднеи Краинн. За ними следугот кжио-штирииские
обшинн, далее приморские обвдинн, a на последнем месте обвдинн севернои Штирии, Карннтии и ПрекмурБн. Состав учашихсп (карта N 7) отражает на себе социалБнуго структуру провинции. Они рекрутировалисв из
жнтелеи городов и местечек. КрестБлнскии и особенно рабочии слои представленвг в их составе весвма слабо. Наиболее зиачителБНБ1в обвдиш>1
совпадакт с политическими, торговБши и промншленннми центрами (Триест, Горица, Марибор, Кранв). Жен1ЦинБ1 без профессии (карта N 8) прибнвали в Лгобллну из всех областеи внше указаннв1х категориА. Обвдинв!,
расположеннне около Лгобллнн, с ответвлением в сторону ВерхнеЗ, Нижнеи li Среднеи Крабнн, представленв1 всего силвнее. ToproBbie с л у жашие преисходлт из обадин, где бнло возможпо получение коммерческого
образованил. Из торговвк и ремесленннх центров происходлт торговцБ! и
ремесленники. В притоке лиц свободншх профессии замочаетсл наиболвшал равномерноств. Обгцинн места рожденин детеи совпадашт с ободинами
места службБ! их родителеб. ПенсионерБ! подчинлгатсл TOÖ же закономерности, как и публичнвш и частнне служагцие.
ИсклгочителБно внсоким лвллетсл число виходцев из Триеста (1175)
и Горицн (575) no П О Н Л Т Н Б Ш политическими причинам. Истрские обцишл,
главнвш образом, из смешапнои хорватско-словенскоИ територии, давали
много иммигрантов в Триест. В свлзи с политическими измененилми зтн
061ЦИНБ1 дагот доволвно значителвное число переселенцев в Лшблнну.
Из всех бнвших шгославских бановнн более всего представлена Савскал
бановина (прежде всего в лице публичнБ1х и частнБ1х служавдих). При
зтом следует иметв в виду, что значителвнук) частв прибнванлцих составллкт словешцЈ, родители которнх состолли там на службе. Из иностраннв1х государств всего болвше ввкодцев давали Австрил (959) и Чехословакил (484). В отношешш внходцев из иностранннх государетв следует различатв две групшд государетв. K первои относнтсн те, откуда
происходлт прежде всего наши амигрантн, вернувшиесн позднее домои,
A ко второи-государства, ВБ1ХОДЦБ1 из которв1х нашли себе занлтие в Лшбллне, как зкспонентБ1 иностранного капитала. Наши лгоди принадлежат
преимуодественно к низшим социалБнвш слолм, a иностранцв1 бнли заннтн
почти исклгочителвно в торговле и промвппленности.
Владимир Лебан.

