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V a s i l i j M e l i k : 

Naselja kot upravno - statistične enote 
Razvoj in struktura števnih oddelkov na Slovenskem 

Dne 17. februarja 1948 je Ljudska skupščina Ljudske republike 
Slovenije sprejela Zakon o imenih naselij in o označbi 

trgov, ulic in hiš. Pojem naselja je v zakonu takole opredeljen: 
»1. člen: Naselje je strnjena ali nestrnjena skupina hiš (stanovanj-
skih, poslovnih in obrtnih poslopij), ki sestavljajo naseljeno zem-
ljepisno enoto (mesto, trg, vas, vasica, industrijsko, rudarsko 
naselje, zdravilišče, letovišče itd.) in ki imajo skupno ime in za-
ključeno numeracijo (zaključeno označbo hiš z zaporednimi šte-
vilkami). — 2. člen: Manjše skupine hiš, ki nimajo lastne numera-
cije ter čisto na samem stoječe kmetije in poslopja (pristave, 
planinski domovi, planšarske koče, obmejne stražnice, železniške 
čuvajnice, meteorološke postaje in podobno) se ne štejejo za na-
selje po 1. členu. Pripadati morajo enemu izmed naselij, imajo pa 
lahko poleg uradnega imena naselja še svoje posebno ime.«1 

Namen naše razprave je, da ugotovi, kakšno dediščino pre-
vzemajo naša nova naselja, kakšne so bile prejšnje enote z zaklju-
čeno numeracijo na našem ozemlju, kakšne so bile njihove značil-
nosti in kakšen je bil njihov razvoj. 

Skoraj celotno slovensko ozemlje je dobilo svojo prvo hišno 
numeracijo leta 1770. Določena je bila po reformi avstrijske vojske 
v prejšnjem letu s cesarskim patentom z dne 10. marca 1770, ki 
je odrejal splošen »popis duš«'. Omogočila naj bi točnejšo statistiko 
prebivalstva in živine, ki je bila državi potrebna predvsem za voja-
ške namene. Patent je veljal za češke, spodnje avstrijske in no-
tranjeavstrijske dežele, torej tudi za veliko večino slovenske 
zemlje: za Štajersko, Koroško, Kranjsko z avstrijskim delom Istre, 
Goriško in Gradišćansko. Zajel pa ni Prekmurja kot dela Ogrske 
in tržaškega ozemlja — v obeh konskripcijski sistem tedaj ni 
veljal —, pa seveda tudi ne Beneške Slovenije in beneškega dela 

1 Uradni list LRS 1948, št. 10, s. 115 (zakon z dne 24. 2, 1948). 
2 F. Zwitter: Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII. stoletja do današnjih 

dni, Ljubljana 1936, s. 28 — tekst patenta glej v Sammlung aller k. k. Verord-
nungen und Gesetze vom Jahre 1740. bis 1780., die unter der Regierung des 
Kaisers Josephs des II. theils noch ganz bestehen, theils zum Theile abgeändert 
s i n d . . . , VI. Band, Wien 1786, s. 170—171 — slovenski tekst po izvodu patenta 
v ljubljanskem mestnem arhivu objavil L. Pipp: Kronika slovenskih mest, I, 
Ljubljana 1934, s. 200—201. 
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Istre, ki sta bila izven meja avstrijske države. Posebej je treba 
pripomniti glede Trsta, da je bila tod izvršena numeracija hiš že 
šestnajst let prej, leta 1754.3 

Numeracijo leta 1770 so izvedli oficirji s sodelovanjem civil-
nih popisovalnih komisarjev. Kakor beremo v navodilih za njihovo 
delo, so bile fare edinice, v okviru katerih se je popisovanje vršilo/ 
Števne enote, to je, vrste hiš s skupno numeracijo od številke 1 
dalje, torej »numeracijske oddelke« ali »števne oddelke«, so tvo-
rila posamezna mesta, trgi in vasi. Kjer je šlo za sklenjena naselja 
z večjim številom hiš, ki so v celoti pripadale isti fari, ni moglo > 
biti pri razmejevanju števnih enot posebnih problemov. Težave pa 
so se začele pri samotnih kmetijah, zaselkih ali tudi na široko raz-
loženih vaseh in takih, ki so bile sestavljene iz več ločenih delov. 
Oficirjem dana navodila za popis so naročala, naj se pri farah z 
raztresenimi hišami postopa prav tako, kakor bi bile vas, mesto 
ali trg; naj samotne hiše in predele dodeljujejo najbližjim krajem 
in pri tem popravijo morebitne prejšnje napačne dodelitve, ki so 
jih napravili učitelji pri svojem dodeljevanju; naj naselja, ki pri-
padajo dvema ali več faram, štejejo kljub temu za eno števno 
enoto.5 Toda taka navodila, izdana iz državnega središča za ob-
širno in po posameznih predelih tako različno ozemlje, pa naj bodo 
splošna ali pa tudi mnogo podrobnejša, nam v tej in še tudi precej 
poznejši dobi mnogo premalo povedo: po njih so se ravnali po po-
sameznih deželah silno različno. Nastajali so torej zelo raznovrstni 
števni oddelki. Posebno, zanimivo vprašanje je, katere že pred 
letom 1770 obstoječe starejše ali mlajše nižje enote so vplivale 
na velikost in meje števnih oddelkov in v koliko5" — vendar se 
tega problema v okviru pričujoče razprave ne bomo dotikali. 

Na j so bili števni oddelki v težavnih primerih že tako ali 
drugače urejeni — naj so šteli manjša naselja, celo posamezne 
kmetije zase in ustvarjali tako neznatne števne oddelke s par hi-
šami, naj so take majhne skupine prištevali bližnjim večjim nase-

3 H. Grossmann: Die Anfänge und die geschichtliche Entwicklung der 
amtlichen Statistik in Österreich, Statistische Monatschrift, N. F. 21, Wien 
1916, s. 363. 

4 Verhaltungsbefehl der konskribierenden Herren Offiziers, po tekstu v 
delu A. Gürtler: Die Volkszählungen Maria Theresias und Josef II. 1753—1790, 
Innsbruck 1909, s. 30—34 — prim. F. Zwitter, citirano delo s. 30. 

6 Verhal tungsbefehl . . . A. Gürtler, c. d. s. 31, 33. 
5a Tako so se n. pr. na Goriškem števni oddelki lahko naslonili na tako 

imenovane pertikacijske oddelke, ki so jih ustvarili v letih 1750—1763 ob geo-
metrijski izmeri in oceni vseh zemljišč — poslu, ki se je izvršil od vseh avstrij-
skih dežel edinole na Goriškem (prim. A. Meli v Erläuterungen zum Historischen 
Atlas der österreichischen Alpenländer, I. Abteilung, 4. Teil, Kärnten, Krain, 
Görz und Istrien, 1. Heft , Wien 1914, s. 271, 274). 
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ljem ali pa jih združevali med seboj v obsežnejše števne enote — 
za različna vprašanja nastajajoče uradne statistike so pomenili ve-
liko in važno oporo. Že pred letom 1770 so šteli hiše, mesta, trge 
in vasi po posameznih deželah in okrožjih; podatke o njihovem 
številu najdemo v vrsti tedanjih uradnih tabel.® To delo je bilo po 
letu 1770 močno olajšano. Na vprašanje, koliko je hiš v posamez-
nem naselju, so odgovarjale zdaj najvišje hišne številke — na 
vprašanje, koliko je naselij na nekem ozemlju, pa je odgovarjalo 
število števnih oddelkov. Kolikor števnih oddelkov — toliko na-
selij: mest, trgov in vasi. Težavno vprašanje, kaj naj se šteje za 
eno vas recimo v področjih samotnih kmetij, je našlo enostavno, 
mehanično rešitev: ena vas — en števni oddelek. Tako so torej v 
uradni rabi začenjali enačiti pojma »naselje«, ali, da govorimo s 
tedanjim izrazom, ki je bil v veljavi vse do naše narodno osvobo-
dilne borbe, »kraj« — in »števni oddelek«. To pojmovanje besede 
»kraj« se je seveda mnogokje zaradi različnih oblik števnih od-
delkov močno razlikovalo od navadnega, v vsakdanji govorici 
uporabljanega pojmovanja — prav tako, kako se tudi razlikuje od 
pomena, ki ga dajemo besedi »kraj« v naši današnji LR Sloveniji 
in celotni FLR Jugoslaviji. Kraji so nam danes najnižje upravno-
teritorialne enote, krajevni ljudski odbori, ki so z vsemi ostalimi 
ljudskimi odbori temeljna pridobitev narodno osvobodilne borbe,7 

pa »organi državne oblasti, po katerih ljudstvo izvršuje svojo 
oblast v teh upravno-teritorialnih enotah«.8 »Ozemlje Ljudske 
republike Slovenije je upravno razdeljeno na Glavno mesto Ljub-
ljano, na Primorsko oblast, na okraje, mestne rajone in kraje,« pra-
vi po dopolnitvah z dne 23. 2. 1949 1. člen Zakona o upravni razde-
litvi LRS z dne 23. 2. 1948." »Vsako zemljišče je v območju kakega 
kraja ali mesta«, je rečeno v 9. členu Splošnega zakona o ljudskih 
odborih.10 Za prejšnji »kraj« uporabljamo danes boljši in točnejši 
izraz »naselje«. Že Zakon o upravni razdelitvi LRS z dne 2. 4. 1946 

« Prim. H. Grossmann, c. d. s. 373, 378, 402; A. Gürtler, c. d. s. 1—27, 
tabela III. v prilogi. 

7 »Ustanovljeni po ustavi so ljudski odbori, ki so se razvili od krajevnih 
ljudskih odborov do skupščin ljudskih republik in Ljudske skupščine FLRJ, 
temeljna pridobitev narodnoosvobodilne borbe.< Splošni zakon o ljudskih od-
borih, 1946 (izdaja Uradnega lista FLRJ št. 50,) s. III. 

8 Prav tam s. 2 (1. člen). 
3 Uradni list LRS 1949, št. 8, s. 56 (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

zakona o upravni razdelitvi LRS) — prim, tudi Uradni list LRS 1946, št. 26, s. 75 
(Zakon o upravni razdelitvi LRS z dne 2. 4. 1946); št. 62, s. 251 (Zakon o spre-
membah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS, z dne 10. 9. 1946); 
1947, št. 5, s. 23 (Zakon o spremembah zakona o upravni razdelitvi LRS, z dne 
23. 1. 1947); 1948, št. 9, s. 39 (Zakon o upravni razdelitvi LRS z dne 23. 2. 1948). 

10 Cit. delo s. 3. 
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in Zakon o spremembah in dopolnitvah tega zakona z dne 
10. 9. 1946 določata ozemlje vseh krajev z navedbo katastrskih 
občin in pripadajočih naselij ter pravita: »naselja po tej razpredel-
nici so s skupno numeracijo povezane naselbinske enote«.11 Ta 
naselja so navedena po Splošnem pregledu Dravske banovine iz 
leta 1939 in so torej ista kakor »kraji« v tem pregledu ter na ta 
način — kakor tudi katastrske občine — za točno orientacijo po-
vezujejo prejšnjo predvojno upravno razdelitev z novo. Da se iz-
ognemo zamenjavam med prejšnjimi in sedanjimi pomeni, bomo 
besedo »kraj« v starem uradnem pomenu števnega oddelka, da-
našnjega »naselja«, stalno pisali v narekovajih. 

Uradni teksti zgodaj po letu 1770 s svojim izražanjem še 
jasno kažejo, da je bilo izraz »kraj« nekako težko uporabljati za; 
vse števne oddelke, za tiste, ki res zajemajo prave vasi, pa za tiste, 
ki obsegajo le na razne načine sestavljene skupine hiš ali naselij. 
Tako beremo v razglasu, datiranem 23. 3. 1771 v Ljubljani: »Ort-
schaften und numerirten Gegenden« in »jedes Ort, oder jede beson-
ders numerirte Gegend, oder Bezirk« in podobno.12 Kmalu pa sta 
ostali v rabi samo še krajši oznaki »Ort« ali »Ortschaft« — med 
katerima se je v 19. stoletju potem predvsem uveljavila druga» 
— »Ortschaft«.13 Slovenski izraz, ki se je za ta pojem uradno upo-
rabljal, je bil že takoj po letu 1770 »kraj«.14 Sredi preteklega sto-
letja ga je za nekaj časa izpodrinila beseda »selišče« (seliše),15 nato 
pa so se spet vrnili k »kraju«, ki je obveljal tudi v stari Jugoslaviji.16 

Na drugi strani so se za »kraj« — števni oddelek17 uporabljale 
v virih in v literaturi tudi razne druge oznake: »konskripcijska 

11 Uradni list LRS 1946, št. 26, s. 75 (5. čleq); št. 62, s. 251 (5. ,člen). 
13 Osrednji državni arhiv Slovenije (ODAS): zbirka cesarskih patentov 

1764—1780, razglas z dne 23. 3. 1771, Ljubljana, posebej 13. in 16. točka. 
13 Prim. Carinthia I, 113, Celovec 1923, s. 15. 
14 Prim, v op. 12 citirani razglas z dne 23. 3. 1771, točka 13 in drugod. 

15 Glej n. pr. Abecedni spisek imen vseh s e l i š , grašin, gradov in 
gradičev v krajnski vojvodini, z ozirom na razdelitev dežele leta 1854 (Deželni 
vladni list za krajnsko vojvodino, Drugi razdélk, Ljubljana 1857, VI. Dél, s. 28). 

16 Glej n. pr. Imenik k r a j e v vojvodine kranjske, sestavljen na pod-
lagi ljudskega številjenja od 31. decembra 1. 1869, Ljubljana 1874, poznejše 
Specijalne repertorije k r a j e v (1890) oz. Specialne k r a j e v n e repertorije 
(1910), Rečnik k r a j e v , Beograd 1927, Splošni pregled Dravske banovine 
(1939) itd. 

17 Nemško Nummerierungsabschnitt; izraz uporabljen že takoj po nume-
raciji 1770 — prim. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des 
II. für die K. K. Erbländer ergangener Verordnungen und Gesetze in einer Si-
stematischen Verbindung, VI. Band, Wien 1786, s. 68. 
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občina« (Conscriptions-Gemeinde),18 pogostoma »konskripcijski 
kraj« (Konskriptionsortschaft),19 »bivališče« (Wohnort),20 po letu 
1918 tudi »naselje«'1 in podobno. 

Ko je bila numeracija izvedena, jo je bilo treba ohraniti in 
dopolnjevati. Kmetske množice, ki jim je bila numeracija bridko 
povezana z osovraženo cesarsko vojaško službo, so pač težile po 
tem, da bi se tako numeraciji kakor sploh vsakemu popisovanju 
kolikor mogoče izognile. Že takoj leta 1770 so bile izdane prve 
uredbe, ki so določale kazni za tiste, ki bi številke, zapisane na 
hiše, izbrisali ali jih napravili nečitljive." Prav tako se v vrsti 
patentov, ukazov in uredb, ki jih tu seveda nima smisla naštevati, 
ponavljajo navodila za numeriranje novih hiš, za postopanje ob 
uničenju starih hiš itd." Večje važnosti v vrsti teh določb je kon-
skripcijski patent z dne 25. 10. 1804,24 po katerem so tudi v naših 
deželah popravili in izboljšali numeracijo ter jo po večini popol-
noma na novo izvedli, ne da bi se pri tem števni oddelki sami po 
svoji obliki in obsegu kaj prida izpremenili.25 Francoska doba je 

18 Glej n. pr. v Ergänzungs-Sammlung der politischen, Cameral- und Justiz" 
Gesetze und Verordnungen, welche für das Herzogtum Krain und den Villacher 
Kreis Kärntens im Königreiche Illirien von dem Zeitpunkte der Wiederbesitz-
nahme bis einschliessig des Jahres 1818 erlassen worden sind, I. Theil, 2. Ab-
theilung, Laibach 1836, s. 142 (iz leta 1814) — prim, že omenjeno CarinSthia I, 
113, s. 15 — izraz »konskripcijska občina« pa se je uporab l j a tudi v plovsem 
drugem pomenu; tako n. pr. enači Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des 
Laibacher Kreises, 1842 (ODAS) konskripcijske občine z glavnimi občinami, 
prevzetimi po francoski razdelitvi: »Haupt- oder Conscriptions-Gemeinde«, enako 
Freyer (v op. 61 citirano delo, Vorwort). 

19 Glej n. pr. Allgemeines Ortschaften-Verzeichniss der im Reichsrathe 
vertretenen Königsreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung 
vom 31. Dezember 1900, Wien 1902, s. III — E. Mischler—J. Ulrich: österreichi-
sches Staatswörterbuch, 2. Aufl., III. Band, Wien 1907, s. 760 — Carinthia I, 
113, s. 15 itd. 

10 Tako n. pr. Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie, VIII. 
Jahrgang, 1835 in naslednji ter vrsta drugih publikacij — izraz se je uporabljal 
včasih tudi v širšem pomenu kot »kraj« — »Ortschaft«: prim. Statistisches Jahr, 
buch für das Jahr 1881, Wien 1884, s. 44 — v slovenščini tudi »prebivališča« 
n. pr. Splošni pregled Dravske banovine, 1939, s. 4. 

21 N. pr. Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937. 
22 Prim, v op. 2 cit. delo Sammlung aller k. k. Verordnungen . . . VI. Band, 

Wien 1786, s. 309 (Hofdekret vom 15. Christmonata 1770). 
23 Prim. n. pr. v op. 2 cit. delo Sammlung aller k. k. Verordnungen . . . 

Vi l i . Band, Wien 1787, s. 311—370 — v op. 17 cit. delo Handbuch a l l e r . . . MI. 
Band, 2. Aufl., Wien 1785, s. 40—141. 

24 Sammlung der Gesetze, welche unter der glorreichsten Regierung des 
Kaisers Franz des Zweyten in den sämmtlichen k. k. Erblanden erschienen sind 
(izdal J. Kropatschek), 19. Band, Wien 1818, s. 395—529. 

25 Pr imerjaj poročila postojnskega okrožja ODAS, gubernijski arhiv, 
1815, sveženj k aktu 47 — H. G. Hoff: Historisch-statistisch-topographisches Ge-
mälde vom Herzogthume Krain und demselben einverleibten Istrien, Erster 
Theil, Laibach 1808, s. 29 — I. Vrhovnik: Trnovska župnija v Ljubljani, Ljub-
ljana 1933, s. 220. 
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pri števnih oddelkih izvršila le malo sprememb in je njihovo 
prejšnjo hišno numeracijo pustila skoraj povsod neizpremenjeno, 
kakor so ugotavljali Avstrijci po zopetnem prevzemu oblasti v 
Ilirskih provincah." Pri tem pa naj mimogrede omenimo, da so 
imele avstrijske oblasti ob preurejanju uprave v teh deželah nekaj 
časa namen, uvesti numeracijo po novoustanovljenih podobčinah, 
tako, da bi vsaka podobčina predstavljala poseben števni oddelek.27 

Če navedemo, da je bilo v ljubljanskem guberniju 1817. leta 1157 
podobčin in 4384 »krajev« — starih števnih enot,28 potem si lahko 
predstavljamo, kakšna velikanska sprememba bi bila to in zakaj 
se ni izvršila. Števni oddelki so ostali kakor so bili. 

Sredi 19. stoletja, ko je v revolucionarnem letu 1848 padel 
fevdalizem v Avstriji, je bila izvršena splošna reorganizacija 
državne uprave, pa tudi ljudskih štetij28 in s temi povezanega vod-
stva in nadzorstva nad hišno numeracijo. Dočim so dotlej vsebo-
vali določbe o numeriranju hiš konskripcijski patenti, preidejo te 
zdaj v zakone o popisu prebivalstva. Prvi je bil izdan 23. 3. 1857,50 

naslednji pa 29. 3. 186931 in je veljal vse do razpada Avstro-Ogrske, 
seveda le za avstrijsko polovico države; o Ogrski z našim Prek-
murjem tukaj sploh še ne govorimo. V teh zakonih je že določba, da 
imajo večja naselja lahko numeracijo po ulicah. Taka numeracija 
se je v Ljubljani izvedla leta 1876." Zvezo med »krajem« in štev-
nim oddelkom je za celo avstrijsko polovico monarhije formalno 
posebej poudaril ministrski odlok z dne 26. 3. 1899, ki pravi, da je 
»smatrati povezanost zaključene hišne numeracije za na zunaj vide11 

kriterij pripadnosti k kakemu ,kraju'«.33 Po teh navodilih so bili 
sestavljeni naslednji krajevni repertoriji in seznami ter so upošte-
vali kot »kraje« samo tiste naselbinske enote oziroma skupine, ki 
so imele svojo lastno hišno numeracijo. Na slovenskem ozemlju, 
zajetem v avstrijskem delu Avstro-Ogrske, in v večini ostalih av-
strijskih dežel je to načelo praktično veljalo že vse od uvedbe nu-

2e V op. 18 cit.*delo Ergänzungs-Sammlung.. . s. 142 — primerja j v op. 25 
cit. poročila postojnskega okrožja — prim tudi op. 127. 

27 V op. 18 cit. delo Ergänzungs-Sammlung.. . I. Theiles 3te Abteilung, 
s. 299 (iz leta 1814) — pr imerja j v op. 25 cit. poročila postojnskega okrožja. 

28 Haupt-Ausweis über die Eintheilung des Laibacher Gouvernementsge-
b i e the s . . . im Jahre 1817, Laibach (Summarische Wiederhohlung). 

29 F. Zwitter, c. d. s. 54—55. 
30 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, 1857, XV. Stück, 

s. 167—250. 
3* Prav tam 1869, XXXII. Stück, s. 307—314. 
32 V. Fabjančič: Imena ljubljanskih ulic, trgov in cest, Življenje in svet 

1928, knjiga 4., s. 624, 662 in sledeče. 
33 V op. 19 cit. Allg. Ortschaften-Verzeichniss za 1900, s. III — Mischler— 

Ulbrich, c. d., s. 761. 
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Število krajev 

Leto Štajerska Koroška Kranjska Istra Goriška Trst 

1 7 7 1 / 5 5 0 7 3 4 

\ З З 4 5 3 5 

3 7 8 3 4 

1 7 7 7 2 8 3 6 3 6 

1 7 8 2 283637 

1 7 8 4 3 6 0 1 3 8 2 8 3 7 3 8 3 4 7 0 3 8 3 8 4 3 8 
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1 7 9 5 3142* 1 
1 8 0 5 Ј 3 3 8 8 1 » 

\ 3 3 8 0 4 3 

1 8 0 8 3 3 8 1 4 4 

1 8 1 6 2 7 9 9 « 3 2 2 5 4 5 

1 8 1 7 5 2 2 9 4 7 

1 8 1 8 3 6 8 2 « 2 8 0 2 « 3 2 2 4 5 0 

1 8 2 1 / 3 5 5 9 5 1 

^ 3 6 8 2 5 2 
• 

1 8 2 7 3 6 8 3 5 3 2 7 9 1 5 3 3204;>ì 

1 8 3 0 3 6 8 8 5 4 2 7 9 / 5 4 5204M 5 1 2 5 4 < 5 / 5 4 2454 

1 8 3 1 3 6 9 0 5 5 2 7 9 / 5 5 3204* 5 1 2 5 5 4 5 / 5 5 2455 

1 8 3 4 370656 2 7 9 / 5 6 32035в 5125« 4 5 / 5 6 2556 

1 8 3 7 370957 2 7 9 / 5 7 320357 51257 4 5 / 5 7 2557 

1 8 4 0 3 7 0 9 5 8 2 7 9 / 5 8 32035» 5 1 2 5 8 4 5 / 5 8 2558 
1 8 4 2 3 2 2 3 5 8 « 

1 8 4 3 3 7 0 9 5 9 2 7 9 0 5 9 5 2 0 5 5 9 51259 4 5 / 5 9 255» 
1 8 4 6 3 7 1 1 6 0 2790e" 6 2 0 / 6 0 5 1 2 6 0 45460 2560 

2 8 1 0 6 1 3 2 2 1 6 1 5 1 2 6 1 4 6 1 6 1 
1 8 5 0 3 6 2 0 6 2 278062 5 2 0 5 6 « 5 1 2 6 2 4 5 5 6 « 2562 

1 8 5 7 3 5 7 3 6 3 2 9 1 5 6 3 3 2 4 6 6 3 51963 4 9 0 6 3 2563 

1 8 6 9 3 7 9 4 e 4 2 9 4 9 6 4 3 2 3 1 6 4 5 4 3 6 4 4 7 8 6 4 2464 

1 8 8 0 3 9 5 5 6 5 2 9 5 6 6 5 3 2 6 3 6 5 6 0 3 6 5 4 9 4 6 5 2465 

1 8 9 0 3 8 7 8 6 6 2 9 7 8 6 6 3 3 0 7 6 6 5 9 2 6 6 54066 12 66 

1 9 0 0 3 8 3 3 6 ' 286467 329167 60067 48167 /267 
1 9 1 0 3 8 6 6 6 8 2 8 8 8 6 8 3 2 8 6 6 8 5 5 8 6 8 4 8 8 6 8 2568 

1 9 1 6 3 8 6 8 6 9 
1 9 1 7 5 5 8 7 0 4 8 9 7 0 2 5 7 0 

1 9 1 8 2 8 8 1 7 « 3 2 8 3 7 1 

S kurzivnim tiskom so označene nedvomno nezanesljive številke. 

34 Summarium über die Landes Conscription in Herzogthum Crain, dann 
denen beeden Grafschaf ten Görtz und Gradisca v ODAS, škat l ja Šolstvo — 
statistika — iste podatke za Kranjsko ima rokopis Nota ten oder eigentlich Ma-
terialien zu weiterer Ausarbeitung das Herzogthum Krain betretend (ODAS), s. 6. 

35 V op. 34 cit. rokopis N o t a t e n . . . s. 5 — prim, številko 3346, ki jo na-
va j a A. Dimitz: Geschichte Krains, 4. Theil, Laibach 1876, s. 203. 

»• Gürtler, c. d. s. 93 
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meracije; odlok je pomenil dejansko nekaj novega le za Galicijo 
in Bukovino. Navajamo ga torej le za dopolnitev pregleda. 

Vsi zakoni in uredbe, ki smo jih tu našteli, pa prav tako po-
znejši jugoslovanski iz let 1918—1941, ki jih bomo omenili kesneje, 
govore le o izvedbi numeracije, o nadzorstvu in odgovornosti za-
njo, o njenem izpopolnjevanju, o tem, kdo je pristojen za večje 
spremembe, in podobno. Bistva sistema števnih oddelkov iz leta 
1770 pa se ne dotikajo. Kar se tega tiče, je ostala struktura števnih 
oddelkov ista vse od njihovega začetka, tu niso bile izvedene no-
bene splošne reforme. Vsi konskripcijski patenti in zakoni o po-
pisu prebivalstva so določali, da se mora numeracija vršiti po 
»krajih« (in ta izraz v praksi ni mogel pomeniti nič drugega kot 
števne enote, ustvarjene leta 1770 ter zajemajoče deloma resnična 
naselja, deloma umetno ustvarjene edinice) — in končno so v 
pravu in statistiki definirali »kraje« kot numeracijske enote. 

« Carinthia I., 113, s. 37. 
s s Gürtler, c. d. tabela VII v prilogi. 
»• Gürtler, c. d. s. 135—138. 
40 Gürtler, c. d. tabela VIII v prilogi. 
4 1 Schematismus für das Herzogthum Krain 1795, Laibach, s. 187—188. 
« Sešteto po Hoff, c. d. I. Theil, s. 51, II. Theil, s. 1, III. Theil, s. 4. 
43 Liechtenstein, Handbuch der neuesten Geographie des österreichischen 

Kaiserstaates, I. Theil, Wien 1817, s. 370. 
44 Prav tam. 
45 Prav tam. 
" Carinthia I, 113, s. 37. 
47 V op. 28 cit. Haupt -Ausweis . . . 
48 Sešteto po Alphabetische Ortschafts-Tabelle sämmtlicher im Grätzer 

Kreise liegenden Ortschaften, Gratz 1918; Alphabetische Ortschafts-Tabelle über 
alle in den inbenannten Regiments-Conscriptions-Bezirken des Brucker Kreises 
enthaltene Ortschaften, Bruck 1818; Alphabetische Ortschafts-Tabelle über alle 
in den hier oben benannten Conscriptions-Bezirken enthaltene Ortschaften, 
Judenburg 1818; Alphabetische Ortschafts-Tabelle über alle in dem hier oben 
benannten Kreise enthaltene Ortschaften, Marburg 1818: Alphabetische Ort-
schafts-Tabelle über alle in dem oben benannten Conscriptions-Bezirke enthal-
tene Ortschaften. Cilli 1818 (vse v ODAS). 

49 Sešteto po Alphabetische Ortschafts-Tabelle über alle in dem hier 
oben benannten, dem Grossherzog Toskana angewiesenen Conscriptions-Be-
zirke enthaltene Ortschaften, Klagenfurt 1818; Alphabetische Tabelle aller 
Ortschaften des Villacher Kreises, Laibach 1819. 

50 Sešteto po Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des Laibacher 
Kreises, Laibach 1818; Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des Neustädtler 
Kreises, Laibach 1819, Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des Adelsberger 
Kreises, Laibach 1819. 

5 1 C. Schmutz: Historisch Topographisches Lexicon von Steyermark, IV. 
Theil, Gratz 1823, s. 89 (geslo Steyermark). 

52 Sešteto po podatkih za posamezna okrožja v Schmutz, c. d. I. Theil, 
Gratz 1822, s. 157, 221, 594; II. Theil, Gratz 1822, s. 154, 495. 
vom Versuch einer Darstellung der oesterreichischen Monarchie in statistischen 
Tafeln 1828), tabela 7 in 80. 

54 Tafeln zur Statistik, III. Jahrgang 1830, tabela 15 in 92. 
" Prav tam, IV. Jahrgang 1831, tabela 51, 53, 54. 
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Oglejmo si (gl. str. 159) razvoj števila »krajev« po deželah na 
slovenskem ozemlju. Za končno točko pregleda moramo zaradi ve-
likih sprememb v političnih mejah vzeti leto 1918, ki sicer v po-
gledu števnih oddelkov — »krajev« ne pomeni nikakega mejnika 
v razvoju. Dobo od leta 1918 do 1941 bomo obravnavali pozneje. 

Kakšno razvojno sliko nam dajejo te številke? Preden govo-
rimo o tem, moramo povedati par pripomb k številkam samim. 

Prvič je treba poudariti, da so statistični podatki za obdobje 
konca 18. in začetka 19. stoletja, ki nam jih navajajo viri, zelo ne-
zanesljivi.73 Predvsem velja to za neuradne, privatne publikacije 
— pa tudi uradne izdaje in zapisi niso brez težjih napak. Pri tem 
pa ne mislimo samo na to, da cesarski oficirji in uradniki zaradi 
odpora prebivalstva in nezadostnih metod pri štetju niso mogli 
dobiti pravih podatkov in podobno, ampak tudi na to (in to pride 
v poštev ravno pri naših številkah), da so posamezni uradi ali pi-

63 Tafeln zur Statistik der oesterreichischen Monarchie (I. letnik z naslo-
66 Prav tam, VIII. Jahrgang 1835, tabela 50, 51, 52. 
" Prav tam, X. Jahrgang 1837, tabela 52, 53, 54. 
68 Prav tam, XIV. Jahrgang 1841, Wien 1844, tabela 54, 55, 56. 
" a Sešteto po Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des Laibacher 

Kreises. Im Kaiserl. königl. Gubernial-Mappen.Archiv nach den Resultaten der 
Catastral-Vermessung zusammengestellt 1842 ter po enakih tabelah Alphabeti-
sche Tabelle aller Ortschaften des Neustädtler Kreises in Alphabetische Tabelle 
aller Ortschaften des Adelsberger Kreises (vse v ODAS}. 

50 Tafeln zur Statistik, XVI. Jahrgang 1843, Wien 1847, tabela 53, 54, 
Prav tam, XVIII—XIX. Jahrgang 1845—1846, II, Wien 1851, tabela 17—19. 
Uibersicht des bei der im Jahre 1846 Statt gehabten Volkszählung in 

den nachstehenden Provinzen vorgefundenen Bevölkerungs- und Viehstandes, 
zusammengestellt durch Johann Mörk von Mörkenstein, kk Hauptmann, Gratz 
am 15. August 1847 (rokopisna tabela v ODAS, škatlja Šolstvo-statistika) — prav 
toliko za Kranjsko H. Freyer: Alphabetisches Verzeichniss aller Ortschafts- und 
Schlösser-Namen des Herzogthums Krain, Laibach 1846, s. 149—159. 

e2 Tafeln zur Statistik, Neue Folge, I. Band, 1849—1851, Wien 1856, Tafel 
2, s. 1. 

63 Statistische Ubersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von 
Österreich. Nach der Zählung vom 31. October 1857, Wien 1859, s. 100, 108, 
128, 272. 64 östereichische Statistik, V, 3. Heft , s. XXIV. 

65 österreichische Statistik, I., 1. Heft , s. 224. 
e» Prav tam XXXII, 1. Heft , s II. 
67 Prav tam LXIII, 1. Heft , s. XV. 
" Prav tam, Neue Folge I, 1. Heft , s. 66*. 
49 Specialni krajevni repertorij za Štajersko. Izdelan na podlagi podatkov 

ljudskega štetja z dne 31. decembra 1910, Duna j 1918, s. 157. 
7U Spezialortsrepertorium für das österreichisch-illyrische Küstenland. Be-

arbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. 
Wien 1918, s. 66. 

71 Spezialortsrepertorium von Krain. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse 
der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. Wien 1919, s. 108. I 

72 Spezialortsrepertorium von Kärnten. Bearbeitet auf Grund der Ergeb-
nisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. Wien 1918, s. 87. 

73 Prim. F. Zwitter, c. d. posebej s. 27, 33. 
Il 
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satelji nabrani material zelo slabo obdelali, se motili pri seštevanju, 
preračunavanju, bili nekritični itd. — da niti ne govorimo o šte-
vilnih pisnih in tiskovnih pomotah. Tako nam n. pr. rokopis »No-
tateti oder eigentlich Materialien zu weiterer Ausarbeitung das 
Herzogthum Krain betrefend« iz okrog 1780 v Osrednjem držav-
nem arhivu Slovenije, s podatki po uradnih virih, napak sešteva 
številke za prebivalstvo Kranjske 1771,74 pa navaja za isto leto 1771 
ob enakih podatkih za število hiš troje različnih podatkov za šte-
vilo vasi (in nato tudi »krajev«): na str. 5: 3307, na strani 6 (po 
vojaških podatkih, kakor pravi): 3269, na str. 15: 3308. Vzrok 
razliki je številka za vasi dolenjskega okrožja, ki je na str. 5 1839, 
na str. 6 pa 1801. Podatek 5. str. se zdi najzanesljivejši.75 »Schema-
tismus für das Herzogthum Krain« iz leta 1795 med mesti na Go-
renjskem ne omenja niti Radovljice niti Škofje Loke, imenuje 
Tržič, Vače in Belo peč pomotoma »municipalna mesta« in na-
vaja za celotno Kranjsko izredno majhno število »krajev«: 3142 
(3106 vasi)" — številka, ki je ne najdemo v nobenem drugem viru 
ne za prejšnja ne za poznejša leta in ki ji seveda ne moremo ver-
jeti. Schmutz, ki je v splošnem dragocen in zanesljiv vir, ima 
ravno pri podatkih za število »krajev« na Štajerskem vrsto napak. 
Za celotno deželno ozemlje — to številko bo bralec seveda najprej 
iskal — navaja 3559 »krajev«,77 toda to sumljivo nizko številko 
postavijo na laž že podatki za posamezna okrožja, ki dajo vsoto 
368278, kar je, kakor kažejo primerjave z drugimi podatki tistega 
časa, pravilno. Toda če kontroliramo Schmutzove navedbe za 
vsako okrožje posebej, najdemo nova nesoglasja. Za graško 
okrožje, da navedemo en primer, pravi, da ima 5 mest, 9 predmestij, 
24 trgov in 775 vasi, skupaj 1022 krajev — toda če podatke sami 
seštejemo, dobimo vsoto 813; poimenoma pa je naštetih 6 mest 
in 30 trgov80. Freyerjev seznam krajev omenja v predgovoru 928 

74 O tem že Zwitter, c. d. s. 102, opomba 11. Pravilne končne številke, 
kakor jih je postavil za Kranjsko Zwitter (s. 32), da je ; za Kranjsko in Goriško 
že omenjeni (glej op. 34) Summarium über die Landes Conscription. 

75 Število »krajev« za celo Kranjsko se namreč najbol j ujema s številkami 
za. leta 1786 (glej op. 39) in 1789 (gl. op. 40), število »krajev« na Dolenjiskem pa 
s podatki za leto 1803 (1856 »krajev«, 1842 vasi) po Summarische) Uebersicht der 
vorzüglichsten Gegenstände des Unterkrainer oder Neustadtler Kreises im 
Jahre 1803 (ODAS, škatlja Šolstvo-statistika). S številkami na 6. strani se strinja 
podatek v Summarium über die Landes Conscr ip t ion . . . (oit. v op. 34} za isto 
leto 1771. 

7в Schematismus für das Herzogthum Krain 1795, Laibach, s. 187—188. 
77 C. Schmutz; v op. 51 cit. delo, s. 89 (geslo Steyermark) 
78 Glej op. 52. 
79 Schmutz, c. d. I. Theil, Gratz 1822, s. 594. 

Prav tam s. 595. 
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katastrskih občin — to številko so v dobri veri mnogi povzeli — 
zares pa je bilo takih občin 931 in jih tudi sam Freyer v pregledu na 
koncu knjižice toliko našteje.'1 Njegova številka »krajev« (322Q 
v predgovoru, 3221 v pregledu) se ne ujema s podatki v Tafeln 
zur Statistik, ki naštevajo za leta 1827—1850 od 3201—3205 »kra-
jev«; tukaj pa je napaka na strani Tafeln, ki so ves ta čas pozab-
ljala vnesti 20 predmestij kranjskih mest med »kraje«.82 Glede 
predmestij so Tafeln te dobe, pa tudi druge statistike iz kesnejših 
časov nasploh zelo nedosledne.82* Razlik v številu krajev torej ne 
smemo imeti vedno za stvarne razlike, ampak pogosto za napake 
pri statističnih virih, pa tudi mnogokje za nedoslednost pri upo-
rabljanju načela »kraj« = števni oddelek, pri vrednotenju pred-

" Freyer c d Vorwort in s. 149—159; prim, istodobne sezname katastr-
skih občin v šematizmih Provinzial-Handbuch des Laibacher Gouvernement-
Gebietes im Königreiche lllyrien od leta 1842 naprej. 

« Za primer n a j navedemo primerjavo podatkov 1. letnika Tafeln (1828) 
s podatki po v op. 50 cit. Alphabätische Tabelle aller Ortschaften za vsa t n 
okrožja iz leta 1818/19: 

okrožje po Alph. Tabelle po Taieln 
mest predm. trgov vasi skupaj mest trgov vasi skupaj razlika 

918 946 5 5 918 928 18 
1834 1848 7 6 1834 1847 1 
421 430 2 6 421 429 1 

ljubljansko 5 18 5 
novomeško 7 1 6 
postojnsko 2 1 6 

skupaj 14 20 17 

ljubljansko 5 18 5 923 
novomeško 7 1 b 1828 
postojnsko 2 1 6 419 

skupaj 14 20 17 3170 

3173 3224 14 17 3173 3204 20 
1 1 1 Ш „ Ј а Ј Ш „ _ XVIII—XIX letniku Tafeln in podatke po Mör-

kovem nedvomno uradnem Uibersichtu (cit. v op. 61): 
okrožje po Mörkovem Uibersichtu po Tafeln 

mest predm. trgov vasi skupaj mest trgov vasi skupaj razlika 
951 5 5 923 933 18 

1842 7 6 1828 1841 1 
428 2 6 419 427 1 

3221 14 17 3170 3201 20 
, da so Tafeln predmestja na Kranjskem 

enostavno prezrta. 
" a Na Štajerskem šte je jo Tafeln, ki poznajo v tem obdobju v svojih raz-

predelnicah samo tri vrste »krajev«: mesta, trge in vasi, predmestja rodno k 
vasem Leta 1818 je bilo na Štajerskem po okrožnih seznamih »krajev« (Alpha-
betische Ortschafts-Tabelle, glej op. 48) 3682 »krajev«, leta 1827 po 1. letniku 
Tafeln 3683 — obakrat torej praktično isto število: od tega naštevajo okrožni 
seznami »krajev« 20 mest, 27 predmestij, 96 trgov in 3539 vasi; Tafeln pa 20 
mest, 96 trgov in 3567 vasi. — Na Koroškem in Goriškem pa je bilo tako kakor 
na Kranjskem: predmestja so Tafeln tuka j redno sploh izpuščala. Mörk našteva 
na Koroškem 11 mest, 20 predmestij, 25 trgov in 2754 vasi, skupaj 2810 »krajev«, 
Tafeln za isto leto (1846) 11 mest, 25 trgov in 2754 vasi, skupaj 2790 »krajev«. 
Za Goriško navaja Mörk 5 mest, 7 predmestij, 5 trgov in 444 vasd, skupaj 461 
»krajev«. Tafeln pa 5 mest, 5 trgov, 444 vasi, torej 454 »krajev«. Statistische 
Übersichten za štet je leta 1857 (gl. op. 63) pa upoštevajo predmest ja kot »kraje« v 
vseh deželah (uvedena je tudi posebna rubrika za predmestja poleg mest, trgov 
in vasi), tako, kakor je bilo to tudi že ves čas pre j navada pri domala vseh 
drugih uradnih virih. Toda na drugem mestu (n. pr. s. 113) ima ista publikacija 

II* 
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mesti j, itd. — in to ne velja le za starejšo, ampak tudi za no-
vejšo dobo.83 

Najmanj se moremo v prvi dobi, o kateri smo tukaj govorili, 
zanesti na podatke za Kranjsko. Ker se število krajev v tej dobi 
ni dosti spreminjalo, kakor nam jasno kažejo tudi podatki iz 
drugih dežel, moremo zavrniti vse skrajne številke kakor 3470 (za 
leto 1784) in 349084 ali 3142 (za leto 1795) kot popolnoma napačne; 
»Haupt-Ausweis« iz leta 1817 vsebuje dejansko 3225 »krajev« v 
statističnem pregledu pa jih imenuje 3229, ker so pri seštevanju 
pomotoma računali 4 vasi — sestavne dele števnih enot za posebne 
»kraje«85; prav tako lahko korigiramo številke iz Tafeln v letih 
1827—1850, kakor smo že omenili. Na ta način popravljena raz-
vojna slika je precej različna od prvega vtisa, ki ga naredijo šte-
vilke v virih. 

Druga težava so teritorialne spremembe. Teritorij štajerske 
in Koroške se sicer od leta 1770 do 1918 razen v posameznih ma-
lenkostnih primerih (n. pr. Motnik), ki so za nas brez važnosti, ni 
spremenil; toliko večje pa so spremembe v obsegu Kranjske, Go-
riško-Gradiščanske in Istre. Kranjska je obsegala do francoske 
dobe še vso avstrijsko Istro in Devin z zapadnim delom Krasa; 
Goriška je imela vrsto enklav v Furlaniji in na kranjsko-istrskem 
ozemlju. Kakor beremo v literaturi, je leta 1783 odstopila Kranjski 

številke brez predmestij, prav tako Tafeln (N. F. III, 9. Heft , tab. 23—25, ali 
N. F. V, 1. Heft , tab. 2) za isto štetje. 

83 Tako nam navaja, da omenimo še nekaj primerov, österreichische Stati-
stik pri Trstu za leto 1880 število 24 »krajev«, za leti 1890 in 1900 12, za leto 
1910 pa 25. Število 12 je pri tem popolnoma napačno. Gemeindelexikon für das 
österreichisch-illyrische Küstenland, Wien 1906, našteva za leto 1900 docela jasno 
25 krajev na tržaškem ozemlju. — österreichische Statistik I, 1. Heft , s. 66 
smatra Gorico s predmestji in »predkraji« (1880) za en kraj, V, 3. Heft , s. 8 pa 
za 7 krajev. — Različne številke n. pr. za Štajersko navaja ob štet ju 1869 publi-
kacija Bevölkerung und Viehstand der im Reichsrathe vertretenen Königsreiche 
und Länder. Nach der Zählung vom 31. December 1869, 1. Heft , s. 54 (3952 
»krajev«) in 6. Heft , s. 10 (3794 »krajev«). — Drugače šteje »kraje« österr . Sta-
tistik in drugače Allg. OrtschaftenJVerzeichniss n. pr. za leto 1900 (posebno pri 
Galiciji), in podobno. — Pri »krajih«, ki so spadali z nekaj hišami v eno, z dru-
gimi v drugo občino (kot 1. del, 2. del, glej dalje na str. 177, so ravnali različno: 
krajevni repertoriji 1910 so smatrali tak razdrobljen »kraj« za en »kraj«, če so 
bili vsi deli v istem sodnem okraju, pa za dva (ali tri), če so pripadali deli 
dvema sodnima okrajema (ali trem). Splošni pregled Dravske banovine pa je 
štel povsod vsak del »kraja« kot poseben »kraj«, s čemer je seveda končna 
vsota »krajev« precej narasla (v vsej Sloveniji v mejah Jugoslavije je bilo preko 
70 takih deljenih »krajev«), 

84 Hoff, c. d. I. Theil, s. 27 •— številka velja za dobo pred 1805, kerf pa ni 
leto posebej označeno, podatka v p r e g l e d n i c i števila krajev nismo upoštevali. 

85 Tako so šteli posebej enoto Podgrad, Gradovlje, Gostince, enoto Fužine, 
Studenec in enoto Mali Lipoglav, Veliki Lipoglav (vse v ljubljanskem okrožju, 
Bezirksobrigkeit Nro. 2). 
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Idrijo86, toda v statističnih in upravnih virih iz tedanjega obdobja 
virih nikjer ne najdemo sledu take spremembe: Idrija je našteta 
že leta 1771 med kranjskimi mesti", zgornje in spodnje idrijski 
fari sta naštete že leta 1771 med kranjskimi kantoni88, prav tako 
leta 178089, v seznamu fara notranjskega okrožja s podatki štetja 
1778. leta sta prav tako obe idrijski župniji®0, v statistikah o številu 
mest na Kranjskem ni nikjer opaziti kake izpremembe okrog leta 
1873. Vse to nam torej kaže, da je mnenje o priključitvi Idrije 
Kranjski leta 1783 zmotno in da je bila Idrija dejansko pri Kranj-
ski nepretrgoma vsaj v vsej dobi, ki nas tu zanima, to je od začetka 
numeracije leta 1770.90a Francoska doba, iz katere pa nimamo 
številk, in začetek ponovne avstrijske vlade sta prinesla spre-
membe, ki so potem (razen par čisto neznatnih primerov, n. pr. 

86 Czoernig (gl. op. 90a) — S. Rutar: Poknežena grofija Goriška in Gra-
diščanska, Zgodovinski opis, Ljubljana 1893, s. 82 (Cesar Jožef II. odstrani gla-
varstveno svetovalstvo, ustanovi zopet okrožji goriško in gradišćansko ter jih 
podredi novemu namestništvu v Trstu (1783). Teda j je bila Idrija stalno ločeni 
od Goriškega, v cerkvenem obziru pa leta 1792.) — A. Meli v Erläuterungen zum 
Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer, I. Abteilung, 4. Teil, Kärn-
ten, Krain, Görz und Istrien (1. Heft , Wien 1914), s. 261 (Das Territorium von 
Idria, das schon 1490 zum Kapitanate von Tolmein gerechnet wurde, verblieb 
bis zum Jahre 1783 bei dieser Hauptmannschaft) in 276 (Der Bezirk von Idria 
gehörte bis zum Jahre 1783 zur Hauptmannschaft von Tolmein und wurde erst 
in diesem Jahre zu Krain geschlagen) : vsi brez navedbe vira — Hauptmann v 
istih Erläuterungen (glej op. 90a) — Zwitter, c. d. s. 39 — M. Kos: Urbarj i Slo-
venskega Primorja, Ljubljana 1948, s. 18 (po Hauptmannu) — in drugi. 

87 Rokopis N o t a t e n . . . s. 15. 
88 Prav tam s. 14. 
89 Miklavčič, op. 100 cit. delo, s. 36. 
90 Summarium des Population Standes de Anno 1778 von dem Innern 

Creysse im Herzogthum Crain gezogen aus nachbenannten Pfarr und Vicariaten 
(ODAS, škatl ja Solstvo-statistika) in rokopis Notaten . . . s. 13 — prav tako je 
našteta idrijska fara na Kranjskem v Ausweiss der gesamten in Herzogthum 
Krain befindl. Pfarreyen und Sellen in die Kreise eingetheilt iz leta 1782 (ODAS, 
Kamera in reprezentanca, Rubrica Ecclesiastica, Lit. D, Num. 4, Vol. 1). 

9°a Hauptmann se pri svoji trditvi » priključitvi Idrije Kranjski leta 1783 
opira na Miillnerja, Lieberja in Czoerniga: »1509 oder 1513 bekam Idria seinen 
Bergrichter, dem spätestens seit 1607 das gesamte Gericht zustand bis auf das 
Blutgericht, das Tolmein verblieb. Infolge dieser Verselbständigung wurde die 
politische Stellung von Idria unklar: Eine Eingabe der Gewerke vom 4. Februar 
1596 an den kramischen Vizedom rechnet es zu Krain, ebenso gilt es 1640 als 
krainisch. Valvasor zählt es, wenn auch nur mit Vorbehalt, zu Krain, auf der 
Floriantschitsch'schen Karte von 1744 liegt es in Krain, das Directorium in Publi-
cis et Cameralibus hielt es 1758 ebenfalls für krainnisch, und erst ein Hofkam-
mererlass vom 1. Dezember desselben Jahres berichtigte den Irrtum (Müllner). 
Noch 1780 erscheint Idria in Leopold Liebers »Project zur Rectification« der 
Krainer Grenzen infolgedessen als görzisch, erst 1783 wurde es endlich mit 
Krain vereint (Czoernig)« (Erläuterungen, I, 4 (Wien 1929), s. 481). Müllner na-
vaja omenjeni razglas dvorne komore »Da sich aber laut deren von allseitiger 
Behörde hierwegen eingeholten verlässlichen Berichten ganz klar dar thuet , 'dass 
erwähntes, in der Herrschaft Tulmein gelegenes Bergwerk Idria sammt seinem 
kleinen Bezirk nicht 'unter Krain, sondern unter die Grafschaft Görz gehörig 
sei, als hat man solches einem löb. Direct, in Pubi, et Camm. erinern wollen«, 
ne dotika pa se leta 1783 in pravi le »Das Idrianer Bergland gehörte bis in die 
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Brezec91) ustvarile stanje, veljavno vse do prve svetovne vojne. 
Istra, prej deljena na beneško in avstrijsko, se je pojavila zdaj 
kot samostojna edinica. Kranjska se je znatno zmanjšala (Istra, 
Devin), Goriška je deloma pridobila, deloma izgubila. Enklave 
so izginile. Vse to nam seveda otežkoča jasen pregled razvoja 
števnih oddelkov. 

Vendar si moremo kljub težavam, ki smo jih našteli, na pod-
lagi primerjave navedenih podatkov ustvariti glavno sliko. 

Jasno se nam kažeta dve razvojni razdobji: prvo sega od 
uvedbe numeracije 1770 do leta 1848, ki je zaključilo fevdalno ob-
dobje v stari Avstriji; drugo gre od leta 1848 naprej. Prvo razdobje 
je, kar se tiče sprememb v številu števnih oddelkov, mnogo mir-
nejše: nekaj več preureditev je bilo izvršenih le tedaj, ko so po 
konskripcijskem patentu iz leta 1804 na novo izvedli oz. popravili 
numeracijo. Čas pred tem (1770—1804) in po tem (1805—1848) 
pozna izredno malo sprememb, prav lahko rečemo, nič. Za dežele, 
kjer so gospodovali Francozi, je tfeba seveda računati tudi na nji-
hove preureditve, ki pa so bile, kot smo že omenili, neznatne. Leto 
1848 pomeni v upravni zgodovini nasploh važen mejnik: kaže se 
tudi v razvoju števnih oddelkov. Med leti 1850—1857, na Štajer-
skem pa že prej, pred 1850, pride do prvih večjih izprememb. Od-
slej se številke od štetja do štetja neprestano spreminjajo; ta raz-

Regierungszeit Maria Theresias zu der im Görzer Gebiete gelegenen Herrschaft 
Tolmein und wurde nachweislich erst nach 1758 zu Krain geschlagen« (Geschichte 
des Eisens in Krain, Görz und Istrien, Wien-Leipzig 1909, s. 610). Czoernig za 
svojo trditev »Auch der Bezirk von Idria gehörte als ein Bestandtheil der 
Hauptmannschaft von Tolmein zu Görz und wurde von demselben erst 1783 
getrennt und zu Krain geschlagen« (Das Land Görz und Gradisca, Wien 1873. 
s. 807) ne navaja nikakega vira ter govori na istem mestu popolnoma zmotno 
tudi o izgubi goriških enklav Ostrožna brda, Hrušica, Razdrto i. dr. ( takoj v 
naslednjem stavku: Dasselbe geschah mit den ehemals (noch 1782) görzischen 
Enclaven Ostrosnaberda, Cruschizza. . (prim, o teh enklavah Erläuterungen I, 
4 r s . 2 7 8 — 9 ) . Lieber (Mittheilungen des historischen Vereins für Krain, 18 , 1 8 6 3 , 
s. 13 in Blätter aus Krain, 9 , Laibach 1 8 6 5 , s. 1 1 9 — 1 2 0 ) govori, da je bil rudnik 
Idrija pod goriško jurisdikcijo (Das Bergwerk Idria stand ebenfalls unter Görzer 
Jurisdiction), ko pa opisuje meje Kranjske, pravi » . . . G r e n z e . . . g e h t . . . an den 
Trebeuschzabach über den Berg Sleme, weiterhin nach dem Grundbesitz der 
Herrschaft Idria, welche von der Grenze vom Berg Dui bis Kladnik umschlossen 
wird, über die Anhöhe Vendoverh und Kladnik bis auf Anhöbe und Dorf Ro-
bidenske berdo«. Ker je Bendijski vrh na meji med idrijskim in goriškim ozem-
ljem, je jasno, da vključuje Lieber Idrijo Kranjski, ne pa Goriški. N jena sodna 
podrejenost Gorici je bila torej v nasprotju z dejansko upravno podreditvijo 
Kranjski, nedvomno vsled stare pripadnosti Tolminskemu — izraz nekoliko 
zamotanega, nejasnega položaja Idrije v času od 16. do 18. s toletja {prim, zgor-
n je navedbe pri Hauptmannu). i 

e l Kraji Brezec, Betanija in Gradišče so med leti 1843 in 1846 prešli s 
Kranjskega na Goriško — prim. Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des 
Adelsberger Kreises, 1842; Freyer, c. d. s. 159; spremembo v številu krajev za 
Goriško in Kranjsko po Tafeln zur Statistik za leti 1843 in 1846 (gl. op. 59. 60). 
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gibanost — ki pa, kakor bomo še videli, vendarle nikjer ne pri-
naša bistvenih izprememb v strukturi števnih oddelkov — je zna-
čilna potem za vso nadaljnjo dobo do leta 1918, ki smo ga zaen-
krat vzeli za mejo razpravljanja, pa potem do leta 1941 — to je 
kapitalistično obdobje. N a splošno se število »krajev« po posa-
meznih deželah najprej dviga in doseže višek pri štetjih 1880. (Šta-
jerska, Istra) in 1890. leta (Kranjska, Koroška, Goriška); nato pa 
prevladuje na skoraj celotnem avstrijskem ozemlju tendenca, spet 
zmanjšati število »krajev«.92 

To splošno razvojno sliko nam podpro številke naslednje 
tabele (upoštevali smo le zanesljive podatke iz prejšnje pregled-
nice): ' » ! 

a) razlika 
med najniž-
jim in najviš-
jim številom 

krajev 
1770 — 1848 

b) razlika 
med najniž-
jim in najviš-
jim številom 

krajev 
1770 — 1804 

e) razlika v 
številu kra-

jev 
1804 —liOš"3 

d) razlika 
med najniž-
jim in najviš-
jim številom 

krajev 
1805 —1848" 

e) razlika v 
številu kra-

jev 
1 8 « —1857" 

f) razlika 
med najniž-
jim in najviš-
jim številom 

krajev 
1857 — 1918 

Kranjska ? 6 33 495 21 76 

Goriška ? 6 ? . 395 36 62 

Istra ? ? ? 095 7 84 

Koroška 38 1 38 11 132 114 

Štajerska 130 23 101 29 138 382 

Seveda je število sprememb, posebno v zadnjem razdobju, še 
večje, kakor pa to kažejo podatki za razlike med najvišjimi in naj-
nižjimi števili »krajev«, saj so v istih obdobjih ustvarjali ponekod 
nove kraje, obenem pa drugje v isti deželi ukinjali stare. Toda 
četudi zato število sprememb v številu števnih oddelkov primerno 
zvišamo, bomo kljub temu opazili, da je numeracija iz leta 
1770 ostala v svojih bistvenih potezah kljub vsem spremembam 
ista vse do leta 1941 (razdobja 1918—1941 se bomo pozneje dotak-
nili). Nič nam tega ne pokaže jasneje kakor primerjava, koliko hiš 
je odpadlo povprečno na en kraj v posameznih deželah v različ-
nih letih. Vzemimo za primer leto 1784 iz prvega razdobja razvoja, 
leto 1846 tik pred koncem fevdalne dobe, pa leti 1880 in 1910 iz 

92 Prim. Mischler-Ulbrich, c. d. s. 761. . 93 Kjer ni podatkov za ti dve leti, so upoštevani za primerjavo številke 
najbližjega mlajšega oziroma starejšega leta ' ; „ 

94 Za mejo je upoštevano pri Štajerski leto 1846, p n ostalih deželah pa 1850. 
^ Zaradi teritorialnih sprememb v letih 1805—1814 smo mogli za te de-

žele upoštevati le podatke iz let 1814—1848. 



168 VASILIJ MELIK: 

bolj razgibanega razdobja kapitalistične Avstrije. Da bo primerjava 
bolj zanimiva, bomo poleg slovenskih dežel primerjali tudi ostale 
avstrijske dežele (vse v vsakokratnih deželnih mejah).96 

Število ,,krajev" Število hiš na 1 „kraj" 

1784 1846 1880 1910 1784 1846 1880 1910 

Koroška 2837 2810 2956 2888 18 17 15 16 

Zg. Avstrija 6514 6075 6649 6276 15 18 16 18 

Kranjska 3345 3221 3263 3286 22 22 23 26 

Salzburška — 758 859 759 — 28 25 33 

Štajerska 3601 3711 3955 3866 44 44 43 49 

Sp. Avstrija 4576 4580 4153 4043 34 36 46 59 

Češka 11969 12646 13286 12743 35 47 51 63 

Tirolska - Predarl. 1003 1477 2075 2169 68 83 63 65 

Goriška 384 461 494 488 52 57 67 80 

Istra — 512 603 558 — 74 77 107 

Moravska s Šlezijo 3739 3974 4095 3984 60 78 90 112 

Dalmacija — 879 841 876 — 79 95 116 

Galicija — • 6060 6652 6660 — 110 139 183 

Bukovina — 285 526 364 — 204 208 416 

Povprečje 36 52 65 75 

Trsta kot izrazito mestnega področja nismo vzeli v primer-
javo. Številke, ki smo jih dobili, nam ob vseh spremembah in raz-
likah (ki so jih povzročili različen razvoj gospodarstva in populacije 
v posameznih deželah, mejne spremembe, pa tudi nezanesljivost 
podatkov za prvo dobo), kažejo, da je ostalo razmerje med posa-
meznimi deželami, kar se tiče velikosti števnih oddelkov, bistveno 
isto vse od leta 1770. Iste dežele so na vrhu tabele leta 1784 kakor 
leta 1910; isto je še posebej razmerje med deželami s slovenskim 
prebivalstvom: Koroško, Kranjsko, Štajersko, Goriško in Istro. 

Sliko, ki smo jo dobili z zgornjo primerjavo, bomo lahko do-
polnili in podprli s primerjavo odstotka »malih« in »velikih« »kra-

9S Podatki po: Gürtler, c. d., tabela VII v prilogi za leto 1784 (za Kranjsko 
previsoko število krajev 3470 smo zamenjali s pravilnim 3345 po drugih virih iz 
bližnjih let) — Tafeln zur Statistik, XVIII—XIX. Jahrgang, 1845—1846, Wien 
1850 Erster Theil, tabela 2 za leto 1846, toda za Koroško, Kranjsko in Goriško 
po Mörkovem Uibersicht (op. 61) — E. Mischler: Die Ansiedelungs- und Wohn-
verhältnisse in Oesterreich, Statistische Monatschrift IX, 1883, s. 518 ter Öster-
reichische Statistik I, s. 224 za leto 1880 — Österreichische Statistik, N. F. I, s. 67 
za leto 1910. 
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jev« po posameznih deželah. »Male kraje« bomo imenovali tiste 
števne enote, ki štejejo samo od 1 do 9 hiš, »velike kraje« pa tiste, 
ki imajo nad 100 hiš. Statistika iz leta 1910 nam bo pokazala sle-
deče razmerje:97 

„Krajev ' 
Malih „kra j rv" Velikih „krajev" 

„Krajev ' 
absol v absol. v % 

Koroška 2881 1172 40 7 % 40 1.4% 

KraDjska 3283 817 24 9 U 87 2.6 % 

Štajerska 3868 122 3 2°/» 362 9.4 % 

Goriška 489 40 8 2 % 128 26 2 % 

Istra 558 15 2 .7% 187 33 5 % 

Iz vsega tega povzemamo tedaj dvoje: prvič, da se strukturna 
značilnost števnih oddelkov v vsem dolgem času od ustvaritve nu-
meracije ni bistveno prav nič izpreminjala, in drugič, kako silno 
različna je bila od vsega začetka oblika števnih oddelkov po posa-
meznih deželah. Medtem ko se v nekaterih naših in sosednjih alp-
skih deželah pojavljajo majhne skupine hiš kot samostojne števne 
enote, kot samostojni »kraji«, so n. pr. v goratih predelih severnih 
dežel nekdanje Avstrije numerirali večinoma cele občine kljub ve-
likosti ozemlja in po naravi različnim delom kot eno celoto, kot 
en sam »kraj«.98 Če označimo slovenske dežele: Koroška in Kranj-
ska, pri čemer pa močno prednjači Koroška, sta ves čas deželi z 
izrazito majhnimi »kraji«. Odstotek »malih krajev« je silno velik, 
ravno tako pa je zelo nizek odstotek »velikih krajev«. Štajerska 
ima povprečno približno še enkrat večje »kraje«; odstotek »malih 
krajev« je že silno majhen, velikih krajev je mnogo več kot na 
Kranjskem in Koroškem, toda še pod eno desetino. Goriška in 
Istra imata vseskozi zelo velike »kraje«. Odstotek »malih krajev« 
na Goriškem sicer ni tako neznaten, narobe, je celo precej višji 
kakor na Štajerskem, zato pa je zelo visok odstotek »velikih kra-
jev«. Istra ima najmanj »malih krajev«, »velikih krajev« pa ima 
še več kakor Goriška. 

Opisana razlika med posameznimi deželami ima svoj zače-
tek v letu 1770, ko so se števni oddelki prvič ustvarjali. Pri tem 

97 Izračunano po Specialnih krajevnih repertorijih za Štajersko, Primorsko, 
Kranjsko in Koroško po stanju iz leta 1910 (cit. v op. 69—72). 

98 ös terre ichische Statistik, NF I, s. 65*. 
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pa niso bili »kraji« različno zasnovani samo po deželah, ampak 
marsikje po še manjših enotah, n. pr. po okrožjih. Primerjajmo 
številke za okrožja na Kranjskem leta 1817:" 

Okrožja „Kra 
„Malih 

kra je»" 
„Kralev" 

s 5 - 9 hiš. , 
"Krajev* 

z 1—4 hiŠ. 
„Krajev" hišami 

- C « 

£ S 
a> co Okrožja 

absol. v °/o aosol. V % absol. v°/„ 4. Л 2 1 t 

Ljubljansko 947 208 22.0% 172 18.2% 36 3.8% 18 15 3 — 12 

Postojnsko 428 102 23.8% •61 14.2% 41 9.6% 9 11 15 6 10 

Novomeško 1850 734 39.7% 477 25.8% 257 13.9% 115 91 49 2 9 

Cela Kranjska 3225 1044 32.4% 710 22.0% 334 10.4% 142 117 67 8 31 

Toda ta tabela nam še ne da pravega rezultata; med letom 
1770 in 1817 so se medsebojne meje kranjskih okrožij že predru-
gačile — če hočemo dobiti tedaj pravo sliko, moramo te podatke 
prilagoditi mejam, kakor so bile ob uvedbi numeracije leta 1770. 
Zato moramo odšteti od postojnskega okrožja, kakor je bilo leta 
1817, tedanjo glavno občino Žiri (37 »krajev«, med temi 16 »ma-
lih«) in jo prišteti gorenjskemu okrožju, pa glavno občino Bloke 
razen podobčine Topol (66 »krajev«, med temi 55 »malih«) in pod-
občini Studeno ter Volčji potok iz glavne občine Lož (4 »kraji«, 
med temi 1 »mali«) ter jih prišteti dolenjskemu okrožju.100 Slika, 
ki jo dobimo, je naslednja (meje so iz leta 1770, vendar v okviru 
kesnejše Kranjske, število krajev po letu 1817): 

Okrožja „Kra-
jev 

„Malih 
krajev" 

„Krajev" 
s 5—9 hiš. 

„Krajev" 
z 1 - 4 hiš. 

„Krajev" s hišami "S ° 
Okrožja „Kra-

jev 
absol. 1 v °/o absol. v absol. V »/o 4 3 s i 

Ljubljansko 984 224 22.7°/o 187 19-0°/» 37 3 8% 18 15 4 — 12 

Postojnsko 321 30 9.35°/o 22 6.7°/0 8 2.6% 3 2 2 1 10 

Novomeško 1920 790 41.2°;. 501 26.i°;„ 289 15.1% 121 100 61 7 9 

Dolenjska kaže podobo, kakor je na sploh značilna za Ko-
roško, Notranjska pa se približuje tvorbam števnih oddelkov na 
Štajerskem ali na Goriškem. 

Različnost števnih oddelkov, kakor smo jo opazili po posa-
meznih deželah, je precejšnega pomena za razumevanje marsika-

99 Izračunano po Haupt-Ausweis (cit. v op. 28). 
100 Razlika v krajih ob spremembi okrožnih mejâ izračunana po podatkih 

v M. Miklavčič: Predjožefinske župnije na Kranjskem v odnosu do politične 
uprava GMS 25—26, 1945, s. 3—64 in po Haupt-Ausweis. 
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terifi tvorb naše upravne zgodovine. Naj se dotaknemo tukaj samo 
enega takega primera, vprašanja nastanka jožefinskih davčnih (ka-
tastrskih) občin. 

Cesarska odredba z dne 2. 11. 1784 je določala, naj se izvede 
katastrska regulacija po občinah — za eno občino pa naj se sma-
tra pri tem tisti okoliš hiš in zemljišč, ki ga obsega numera-
cijski oddelek. Odredba sicer pravi, da so se verjetno tu pa tam, 
zlasti v goratih krajih, stvorili premajhni numeracijski oddelki in 

naj se v takih primerih združi v eno občino več numeracijskih od-
delkov, kakor to pač zahtevajo krajevne razmere in potrebni ozir na 
udobnost prizadetih. Tej občini bi bilo potem nadeti ime »kraja«, 
ki je v tej edinici najmočnejši. Taka združena občina more torej 
obsegati, če ni razdalja prevelika, 40 ali 50 hiš in posestev101 — 
vendar so pisci, ki so obravnavali razmere n. pr. na Kranjskem, 
vse preveč sledili splošnemu smislu odredbe in vse premalo iz-
jemni določbi, ki pa je bila prav na Kranjskem skoraj edino ve-
ljavno pravilo. Tako postavlja torej Polec enačbo »oddelki za nu-
meriranje = konskripcijske občine = davčne občine«102 in povze-
majo drugi njegove navedbe n. pr.: »Popisni oddelki v mejah 
predjožefinskih župnij, t u p a t a m (podčrtal V. M.) nekoliko 
preurejeni, a nikdar ne izven župnijskih mej, so postali v tem 
katastru davčne občine; vsaak naj bi obsegala približno 40 do 50 
hiš.«103 Toda prav na Kranjskem davčne občine, že če so hotele 
šteti 40 do 50 hiš, niso mogle biti le t u p a t a m preurejeni 
števni oddelki, ampak enote, p r a v i l o m a sestavljene iz po 
več števnih oddelkov. Primerjajmo podatke za leto 1805:104 

„Krajev" Jožefin. 
davč. obč. 

Nald.obč. 
„krajev" Hiš 

Na 1 krij 
hiš 

Nald.obč. 
hiš 

Gorenjska 9 6 8 2 8 8 3 , 4 2 2 . 2 5 3 2 3 7 7 

Dolenjska 1 8 7 1 3 7 3 5 , 0 2 8 . 2 3 7 1 5 7 6 

Notranjska (z avstr. Isfro) 5 4 9 2 1 8 2 , 5 2 0 . 7 7 2 3 8 9 5 

Kranjska v celoti 3 8 8 8 8 7 9 4 , 4 7 1 . 2 6 2 2 1 8 1 

101 V op. 17 cit. Handbuch a l l e r . . . s. 67—69 — prim, tudi J. Polec: Kra-
ljestvo Ilirija, Ljubljana 1925, s. 135. 

102 Polec, c. d. s. 135. 
103 Miklavčič, c. d. s. 6. 
104 Podatki po Hoff, c. d. I, s. 29, 30, 51; II, s. 1; III., s. 4; s popravkom za 

število hiš na Dolenjskem, ki je po Hoffu 20.772, torej ista številka kot za Not-
ranjsko; pravilno vsoto za Dolenjsko smo dobili iz vsote za celotno Kranjsko in 
iz podatkov za ostali dve okrožji (vse po Hoffu). 
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Iz teh podatkov pa ne vidimo samo tega, da je izjemna do-
ločba cesarske odredbe veljala na Kranjskem kot pravilo, ampak 
tudi to, da so obsegale jožefinske davčne občine na Kranjskem 
povprečno znatno več kakor 40—50 hiš. Ta primer nam lepo kaže, 
kako je treba za dobo 18. in prve polovice 19. stoletja proučevati 
patente, razglase in odredbe pa njih praktično izvedbo kot dvoje 
povsem različnih stvari.104a 

Jožefinske davčne občine predstavljajo torej na Kranjskem — 
da tako rečemo — neko od števnih oddelkov višjo edinico: ena 
jožefinskih občin, le 168 takih, ki so oklepale samo po en števni 
števni oddelek — toda zadnjih primerov ni veliko. Leta 1817 je bilo 
od 886 podobčin, naslednic — seveda izpremenjenih — prejšnjih 
jožefinskih občin, le 92 takih, ki so oklepale samo po en števni 
oddelek.105 Primerjava z drugimi deželami nekdanje Avstrije po 
statistiki franciscejskih davčnih občin, ki so v dvajsetih do štiride-
setih letih 19. stoletja zamenjale jožefinske, bo tudi podprla ugoto-
vitev, kako je treba pri takih vprašanjih, kakor so naša, razlikovati 
med posameznimi deželami (in še nižjimi enotami), čeprav gre za 
ista navodila in zakone.10" 

Kat. občin 
1880 

Število hiš na Število „kra-
j e v n a lk. o. 

Kat. občin 
1880 1 „kraj" 1 k. o. 

Število „kra-
j e v n a lk. o. 

Zgornja Avstrija 1194 16 90 5,6 
Koroška 807 15 57 3,7 
Kran j ska 931 23 76 3,5 
Salcburška 368 25 58 2,3 
Tirolska s Predarlslto 1175 63 114 1,9 
Goriška 275 67 122 1,8 
Istra 353 77 132 1,7 
Bukovina 320 208 342 1,6 
Š ta je rska 2690 43 60 1,5 
Češka 9010 51 69 1,5 
Spodnja Avstrija 3180 46 52 1,3 
Šlezija 585 96 116 1.2 
Moravska 3126 89 94 1Д 
Dalmacija 744 95 107 1,1 
Galicija 5932 139 156 1,1 

104a Za Koroško pravilno: Erläuterungen zum Hist. A t l a s . . . I Abt., 4. 
Teil, s. 22. 

105 Izračunano po Haupt-Ausweis. 
106 Podatki po Mischler, Die Ansiedelungs- und Wohnverhäl tn isse . . . (cit. 

v op. 96) s. 486. 
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Spet moramo opozoriti na razliko, ki obstoja, kar se tiče od-
nosa med Katastrskimi občinami in »kraji«, med Koroško in Kranj-
sko na eni ter Goriško, Istro in Štajersko na drugi strani — kakor 
smo podobno razliko opazili prej pri strukturi »krajev«. 

Toda vrnimo se k števnim oddelkom! Podatki za leto 1910 
nam služijo lahko še za mnogo podrobnejšo statistiko. Predvsem 
lahko oddelimo, kar nam pri večini starejših podatkov ni mogoče, 
slovenske predele narodnostno mešanih dežel od neslovenskih. 
Zaradi enakosti splošne slike v vsem časovnem razdobju 1770 do 
1941 veljajo izsledki prav lepo tudi za celotno dobo. Razvrstili 
bomo vse sodne okraje po mejah in stanju leta 1910, ki so imeli 
v celoti ali deloma slovensko prebivalstvo, po padajočem odstotku 
»malih krajev«, pa upoštevali pri tem celotno Kranjsko (31 okra-
jev), celotno Goriško-Gradiščansko (13 okrajev), Trst (1 okraj), 
4 istrske okraje (od 16 v vsej Istri: Koper, Piran, Buzet, Podgrad), 
24 štajerskih okrajev (od 65: Brežice, Kozje, Sevnica, Celje, Gornji 
Grad, Laško, Šmarje pri Jelšah, Vransko, Konjice, Arvež, Lipnica, 
Gornja Radgona, Ljutomer, Maribor, Slovenska Bistrica, sv. Le-
nart v Slov. Goricah, Ormož, Ptuj, Rogatec, Cmurek, Radgona, 
Marenberg, Slovenj Gradec, Šoštanj) in 13 koroških (od 28: Šmo-
hor, Borovlje, Celovec, Svinec, Podklošter, Rožek, Trbiž, Beljak, 
Pliberk, Dobrla vas, Železna Kapla, Velikovec, Šentpavel). Od 
celotnega slovenskega ozemlja ostane tedaj izven primerjave samo 
Prekmurje in Beneška Slovenija, ki sta bili izven avstrijskega dela 
Avstro-Ogrske.107 (Glej tabelo str. 174-5 in karto str. 176). 

Slika je zelo zanimiva, na vseh prvih mestih vodijo kranjski 
in koroški okraji — pri tem pa so od kranjskih na prvih mestih 
spet dolenjski okraji; treba je namreč računati meje iz leta 1770, 
prav deli z »malimi kraji« v cerkniškem in ložkem okraju pa so 
spadali 1. 1770 v dolenjsko okrožje. Prvi gorenjski okraj je na sed-
mem mestu, prvi notranjski pa šele na 31. Prvi goriški okraj je na 
20., prvi štajerski na 41., prvi istrski na 44. mestu. Med 19 okraji 
brez »malih krajev« pa je le 1 koroški, 2 sta kranjska, 6 je goriških 
(vseh goriških je 13!), 1 tržaški in 9 štajerskih (od vseh 24). 

107 Izračunano po Specialnih krajevnih repertorijih za Štajersko, Primor-
sko, Kranjsko in Koroško po stanju iz leta 1910 (cit. v op. 69—72). 

107a Na karti je pomotoma upoštevan tudi motovunski okraj v Istri (s 
št. 74) zato sledi v tem pregledu številki 73 št. 75 in nosi zadnji okra j et. 87 
namesto 86. 
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De- Kra-
„Malih 

krajev" .Krajev ki imajo po hiš Vel. 
..kra-

žela jev ab-
sou » °/o 

Vel. 
..kra-

žela jev ab-
sou » °/o 9 8 ? 6 5 4 з 1 « 1 1 jev" 

1. Velike Lašče Kr. 127 81 63,8 8 9 12 11 15 14 8 4 0 1 
2. Cerknica Kr. 63 35 55,6 4 3 5 5 3 2 4 6 3 4 
3. Šmohor Kor. 96 48 50,0 2 4 4 2 5 6 6 10 9 3 
4. Celovec Kor. 411 202 49,2 23 18 26 30 27 26 26 18 8 2 
5. Trebnje Kr. 149 56 37,6 5 11 10 10 7 3 3 6 1 — 

6. Svinec Kor. 72 27 37,5 2 4 6 4 6 2 2 1 0 1 
7. Brdo Kr. 151 54 35,8 7 8 9 8 5 7 3 5 2 — 

8. Lož Kr. 66 23 34,9 3 3 2 3 3 2 3 0 4 2 
9. Kočevje Kr. 186 60 32.3 5 5 6 11 10 11 7 5 0 3 

10. Dobri a ves Kor. 112 36 32,2 5 5 3 5 9 7 2 0 0 1 
11. Krško Kr. 154 48 31,2 7 10 8 6 8 4 4 1 0 3 
12. Novo mesto Kr. 258 80 31,0 13 16 8 9 8 7 8 9 2 3 
13. Tržič Kr. 29 9 31,0 3 1 1 0 0 1 2 1 0 3 
14. Velikovec Kor. 136 41 30,2 5 6 8 8 5 3 2 3 1 1 
15. Kostanjevica Kr. 140 42 30,0 4 5 7 8 2 6 3 6 1 — 

16. Višnja gora Kr. 142 42 29,6 10 4 9 8 6 3 2 0 0 2 
17. Kamnik Kr. 159 42 26.4 5 7 3 6 7 8 6 0 0 5 
18. Železna Kapla Kor. 21 5 23 8 1 0 0 3 0 1 0 0 0 2 
19. Škofja Loka Kr. 175 41 23,4 5 8 10 11 1 2 3 1 0 2 
20. Sežana Gor. 82 19 23,2 4 4 0 4 3 1 1 2 0 4 
21. Žužemberk Kr. 90 19 21,1 4 6 0 1 0 1 2 5 0 1 
22. Borovlje Kor. 54 11 20,4 4 1 3 1 2 0 0 0 0 1 
23. Beljak Kor. 160 32 20,0 4 6 6 4 5 0 7. 0 0 4 
24. Krmi u Gor. 55 11 20,0 4 4 1 1 0 0 1 0 0 8 
25. Ribnica Kr. 68 13 19,2 1 0 2 2 1 2 3 2 0 5 
26. Črnomelj Kr. 136 26 19.1 5 3 4 5 2 3 2 2 0 1 
27. Metlika Kr. 79 15 19.0 0 1 3 1 2 4 3 1 0 2 
28. Litija Kr. 145 24 16.6 11 3 4 3 2 1 0 0 0 3 
29. Podklošter Kor. 44 7 15,9 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 
30. Kranj Kr. 120 19 15,8 2 3 2 4 0 3 4 1 0 2 
31. Idrija Kr. 57 9 15,8 1 2 2 3 0 0 1 0 0 1 
32. Rožek Kor. 73 11 15,1 1 2 1 5 1 1 0 0 0 1 
33. Radovljica Kr. 106 15 14,2 1 4 4 1 2 3 0 0 0 5 
34. Ljubljana Kr. 232 31 13.4 8 7 6 2 2 3 3 0 0 7 
35. Šentpavel Kor. 87 11 12,7 4 1 3 0 1 2 0 0 0 — 

36. Vrhnika Kr. 67 8 11,9 1 1 1 1 2 0 0 2 0 6 
37. Radeče Kr. 54 6 11,1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 
38. Mokronog Kr. 126 12 9,5 1 6 3 1 0 1 0 0 0 — 

39. Logatec Kr. 22 2 9,1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
40. Pliberk Kor. 102 9 8,8 5 0 0 2 0 2 0 0 0 3 
41. Celje St. 218 18 8,3 6 3 4 1 1 2 1 0 0 10 
42. Komen Gor. 51 4 7,8 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 
43. Rogatec St. 53 4 7,5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
44. Piran Ist. 14 1 7,1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
45. Konjice St. 122 8 6,6 2 2 2 2 0 0 0 0 0 6 
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„Malih 
D e Kra- krajev" .Krajev", ki imajo po hiš Vel. 

„kra-
žela j e v ab-

Siil 

Vel. 
„kra-

žela j e v ab-
Siil T °/o 9 8 7 6 5 4 S 2 1 

jev" 

4 6 . Gradišče Gor. 3 1 2 6 , 5 0 1- 0 0 0 0 1 0 0 7 
4 7 . Podgrad 1st. 6 3 4 6,4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 
4 8 . Šmarje Št. 1 2 3 7 5 , 7 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 
4 9 . Koper 1st. 7 4 4 5 , 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 5 
5 0 . Ilirska Bistrica Kr. 4 2 2 4 , 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
5 1 . Vipava Kr. 4 3 2 4 , 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 
5 2 . Gor. Radgona Št. 6 8 3 4 , 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 
5 3 . Tržič Gor. 2 7 1 3 , 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
5 4 . Slov. Bistrica Št. 8 5 3 3 , 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
5 5 . Senožeče Kr. 3 0 1 3 , 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
5 6 . Gorica Gor. 6 0 2 3 , 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
5 7 . Sv. Lenart Št. 7 7 2 2 , 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
5 8 . Ptuj Št. 2 0 7 5 2 , 4 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 6 
5 9 . Tolmin Gor. 4 5 1 2 . 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 
6 0 . Laško Št. 9 7 2 2 , 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
6 1 . Vransko Št. 5 1 1 2 , 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6 2 . SoštaDj Št. 5 3 1 1 , 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
6 3 . Ljutomer št . 5 4 1 1,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
6 4 . Brnet 1st. 7 7 1 1 , 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 
6 5 . Ormož Št. 8 4 1 1 , 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
6 6 . Lipnica Št. 95 1 1,1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 
6 7 . Maribor Št. 1 4 5 1 0 , 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
6 8 . Trbiž Kor. 1 4 6 
6 9 . Bovec Gor. 15 4 
70. Cerkno Gor. 1 5 5 
71. Kanal Gor. 2 0 1 2 
7 2 . Ajdovščina Gor. 20 13 
73. Kranjska Gera Kr. 2 1 8 
7 4 . Trst 107a Trst 2 5 2 0 
76. Kobarid Gor. 3 0 5 
77. Slovenj Gradec Št. 3 8 6 
7 8 . Červiiijan Gor. 3 8 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
79. Marenberg Št. 4 0 2 
80. Arvež Št. 4 1 10 
81. Radgona St. 4 5 3 
8 2 . Postojna Kr. 4 6 2 
83. Sevnica Št. 4 7 3 
8 4 . Gornji grad Št. 56 5 
85. Cmurek št. 7 3 7 
86. Brežice St. 7 4 4 

87. Kozje St. 81 

• 

2 
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Kaj bomo ugotovili, če primerjamo razporeditev »malih kra-
jev« s karto tipov kmetskih naselij na Slovenskem?108 Nesmiselno 
bi bilo trditi, da števni oddelki po svoji strukturi prav nič ne od-
ražajo strukture dejanskih naselij — gotovo n. pr. prevladujejo v 
splošnem po goriškem ali po postonjskem okrožju (v mejah 1770. 
leta) sklenjene vasi, podlaga za večje števne oddelke, mnogo bolj 

Odstotek »malih krajev« na Slovenskem po sodnih okrajih 1910 
(številke označajo okraje, kakor so razvrščeni po preglednici na str. 174-5) 

kakor po dolenjskem okrožju ali na Koroškem, ki sta tako značilna 
po »malih krajih«. Gotovo imajo »mali kraji« povsod svoj izvor v 
razširjenosti samotnih kmetij in zaselkov po dotičnem področju. 
Toda če primerjamo gornjegrajski pa n. pr. škofjeloški okraj: v 
obeh je obilo samotnih kmetij, pa vendar nimamo v gornjegrajskem 
okraju niti enega samega »malega kraja«, v škofjeloškem okraju 
pa jih je skoraj ena četrtina. Ali pa primerjajmo brežiški, sevniški, 
kozjanski, laški okraj z velikolaščanskim in cerkniškim! Zaselki 

108 Prim. A. Melik: Slovenija, 1/2, Ljubljana 1936, s. 542 in naslednje s pri-
logo V—A. Melik: Kmetska naselja na Slovenskem, Geografski vestnik IX 1933, 
s. 129—165. 
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prevladujejo ali pa so v veliki meri zastopani prav povsod — toda 
dočim sta zadnja dva okraja po številu »malih krajev« najmoč-
nejša na celotnem slovenskem ozemlju, so od prvih štirih trije 
sploh brez »malih krajev«, eden pa jih ima cela dva odstotka! Ti 
primeri nam jasno kažejo, kako varljivo sliko dejanskih razmer daje 
število »krajev«, kako je neporabno za presojanje položaja po po-

• sameznih predelih. Sodeč po številu »krajev« in njih velikosti bi 
n. pr. za slovensko Štajersko dobili docela napačen vtis. Leta 1770 
so ustvarili po posameznih deželah, okrožjih itd. števne oddelke, 
»kraje« po različnih vidikih — in isto neenotno podobo so ohranili 
»kraji« vse do danes. Če imamo tedaj opravka s predeli samotnih 
kmetij, zaselkov, pa tudi razloženih naselij, se moramo zavedati, 
da struktura »krajev« v njih mnogo bolj odgovarja nekdanji pri-
padnosti področja k tej ali oni deželi, temu ali onemu okrožju in 
podobno, kakor pa dejanski strukturi naselij. Zato pa lahko govo-
rimo o nepovezanosti »krajev«, dediščine iz leta 1770, z dejanskimi 
geografskimi naselji. 

Pri tej različni strukturi števnih oddelkov, pri vseh teh raz-
likah med njimi in dejanskim stanjem je bilo pač nujno potrebno 
uvesti še neko od »kraja« nižjo enoto, neko pomožno enoto, ki naj 
povezuje formalno, uradno, kolikor se da, z resničnim. Že Freyer 
v svojem seznamu ni navajal samo »krajev« ampak poleg gradov 
in graščin tudi mnogo naselij (kolikor je pač, kakor pravi, mogel 
dobiti zanje podatkov), ki niso :mela samostojne numeracije in so 
bila priključena drugim v eno števno enoto. Imenoval jih je »Ort-
schafts Parzellen« in jih je označil z abecednimi črkami poleg »kra-
jevne« številke. Tako našteva recimo, da omenimo en sam primer, 
naselje Britih (3149b), Dolenja vas (3194c), Gorenja vas (3194d), 
Koboli (3194e — oznaka e mu je v tekstu pomotoma izpadla), Mar-
ci (3194f), Štrancarji (3194g), Guštini 3194h), ki so bila vsa nesa-
mostojna in so pripadala »kraju« Planina pri Vipavi (3194).109 Tudi 
»Abecedni spisek«, ki je izšel leta 1857, vsebuje razen »krajev« tudi 
vrsto nesamostojnih naselbin, z opombo »Gehört zur Ort-
schaft . . .«108a. V specialnih krajevnih repertorijih posameznih av-
strijskih dežel od leta 1880 naprej (z leksikoni občin za 1900 vred) 
se navajajo »krajevni deli« (Ortsbestandteil), definirani kot deli 
numeracijskih enot, ki leže posebej in imajo svoje lastno topograf-
sko ime, naj si bodo to potem mesta, trgi, vasi, skupine hiš, zaselki, 
tovarne, kolonije, raztresene hiše, samotne kmetije, mlini, gradovi, 

io» Freyer c. d. Vorwort in seznam. 
i09a y 0 p 15 c i t . Abecedni spisek . . . 

12 
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planinske in lovske koče itd.,, s podatki o številu hiš in prebival-
stva.1091" Podatki za »krajevne dele« so zaradi opisane strukture 
števnih oddelkov naravnost bistveni del vsakega seznama naselij, 
(t. j. »krajev«), brez njih je mnogokrat onemogočena primerjava, 
onemogočeno vsako podrobnejše raziskovanje statistiku, geografu 
in zgodovinarju. Kako moti n. pr. dejstvo, da za dobo od leta 1910 
naprej nimamo niti enega takega podrobnega seznama! Seveda pa ' 
»krajevni deli« še nikakor ne razrešujejo vseh problemov: tudi tu 
se pojavljajo po posameznih ozemljih razlike v pojmovanju, kaj 
vse naj bo »krajevni del« — ali naj bo to vsaka samotna kmetija? 
ali kje je meja v daljavi za pojma »narazen« in »skupaj«? Zato so 
krajevni seznami z navedbami »krajevnih delov« tu bolj, tam manj 
popolni, natančni in porabni. Ponekod je navedeno z enim samim 
skupnim imenom to, kar tvori v resnici dve ali tri naselja, pa tudi 
več109°, včasih so upoštevane samotne kmetije vsaka zase s svojim 
imenom, včasih so naštete kar sumarično z znakom »in raztresene 
hiše« in podobno. 

V predelih velikih sestavljenih »krajev« so bili »krajevni deli« 
ponekod zelo močne enote, znatno večje od cele vrste »krajev«. 
»Krajevni deli« obsoškega »kraja« Deskle so bili n. pr. leta 1900 
poleg samih Deskel s 55 hišami vasi Britof s 35, Paljevo z 10, Plave 
na levem bregu Soče z 21, Zagora z 11 hišami in še manjši deli.109d 

Pri tem pa pomislimo, da so obsegali kranjski »kraji« leta 1910 
povprečno po 26, koroški pa po 16 hiš! V področjih samotnih 
kmetij, zaselkov ali razloženih vasi velja na splošno, da je toliko 
več »krajevnih delov«, kolikor manj je »krajev«. Idrijski sodni 
okraj — da navedemo s tem še en primer za neskladnost »krajev« 
in dejanskih naselij ter za pomembnost mej iz leta 1770 — je imel 
leta 1910 49 »krajev«: od teh jih je bilo v delu, ki je bil letal770 na 
Notranjskem (Idrija) 9, med njimi niti enega »malega kraja«, zato 
pa še 92 »krajevnih delov«; v delu, ki je bil leta 1770 na Go-
renjskem (Žiri), pa je bilo 40 krajev, od teh 8 malih, ki pa jim je 
zadostovalo 14 »krajevnih delov«;109e samotne kmetije so močne 
v obeh predelih. 

Če si sedaj tabelo za leto 1910, ki smo jo zgoraj navedli za 
celotna deželna ozemlja, priredimo tako, da bo obsegala le sloven-

109b Prim. Mischler-Ulbrich, c. d. s. 761. 
109c A. Melik: Kmetska n a s e l j a . . . s. 131. 
109d Gemeindelexikon für das österreichisch-illyrische Küstenland za 1900, 

s. 10. 
1 0 ' e Spezialortsrepertorium von Krain za 1910, s. 63—65. 
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ske sodne okraje, kakor smo jih označili, bo dobila naslednjo 
podobo:110 

1 „Kra jev" 
Malih „krajev" Velikih „krajev" 

1 „Kra jev" 
absol. v % absol. v % 

Slovenska Koroška 1 3 8 2 4 4 0 3 1 . 8 »/o 2 5 1 . 8 % 

Kranjska 3 2 8 3 8 1 7 2 4 . 9 % 8 7 2 . 6 »/o 
Slovenska Štajerska 2 0 2 7 5 8 2 . 9 % 1 5 3 7 . 5 % 

Goriška 4 8 9 4 0 8 . 2 % 1 2 8 2 6 . 2 % 

Sloveuska Istra 2 2 8 1 0 4 . 4 % 4 1 1 8 . 0 % 

Število „k ra jev" z Odstotek 
„kra-

jev" » 
1 — t 

hišami 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Odstotek 
„kra-

jev" » 
1 — t 

hišami hišami 

Odstotek 
„kra-

jev" » 
1 — t 

hišami 

Slovenska Koroška 5 7 5 0 6 0 6 4 6 2 5 2 4 5 3 2 1 8 1 0 . 6 »/« 

Kranjska 1 1 5 1 2 9 1 2 3 1 2 3 8 9 9 1 7 7 5 7 1 3 7 . 3 % 

Slovenska Štajerska 1 9 1 4 1 2 5 2 2 3 1 — 0 . 3 °/o 

Goriška 1 2 1 0 2 5 3 1 4 3 — 1 . 6 % 

Slovenska Istra 1 2 2 2 1 1 — — 1 0 . 9 °/o 

Slovenski deli narodnostno mešanih dežel se po svojih zna-
čilnostih v glavnem ujemajo z značajem celotnih deželnih ozemelj. 
Slovenski del Koroške ima manj »malih krajev« kakor nemški, 
nemški del štajerske ima več »velikih krajev« kot slovenski, v slo-
venskem delu Istre pa je več »malih« in manj »velikih krajev« 
kakor v hrvatski Istri. Celotne slike pa te razlike seveda ne izpre-
minjajo. 1 

Oglejmo si zdaj razvoj »krajev« še od leta 1918 naprej! 
V Jugoslovansko Slovenijo je prišlo po letu 1918 iz delov 

prejšnje Kranjske, Koroške in Štajerske ter Prekmurja skupaj 5123 
»krajev«. Število teh »krajev« se je potem še pomnožilo, kakor nam 
kaže naslednja tabela:111 

110 Izračunano po specialnih krajevnih repertorijih (gl. op. 97). 
111 Izračunano po specialnih krajevnih repertorijih za leto 1910 (za 1918) 

in po Splošnem pregledu Dravske banovine (za 1931) — podatek za 1921 po 
Prethodni rezultati popisa stanovništva u kraljevini SHS 31. januara 1921. go-
dine, Sarajevo 1924, s. XIII z upoštevanjem sprememb po definitivni razmejitvi 
v Prekmurju. 
12* 
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bivša 
Koroška Prekmurje 

69 170 

76 178 
Računano je ozemlje Slovenije iz leta 1921, to je ob državnih 

mejah, kakor so bile do leta 1941, in ob meji do Hrvatske izpred 
1918.112 V bistvu pa ni vsa ta doba do leta 1941 prinesla prav 
nobene izpremembe in pomeni samo nadaljevanje prejšnjega raz-
dobja, kakor smo ga že označili. »Kraji« so ohranili svojo različno 
strukturo po starih deželnih ozemljih. 18. 2. 1930 je bil izdan Zakon 
o imenih krajev in ulic in o oznamenovanju hiš s številkami,"3 ki 
pa ni prinesel za naše slovenske pokrajine ničesar novega. Hišna 
numeracija in »kraji« so povezani tudi po tem zakonu, kakor so 
bili poprej. 

Ce primerjamo strukturo »krajev« po različnih predelih stare 
Jugoslavije, bomo ugotovili, da je Slovenija predstavljala daleko 
najmanjše »kraje«. Po statistiki leta 1921 dobimo sledeče razmerje 
(meje pokrajin so iz leta 1921) :114 

Število 
„krajev" 

j Število hiš 
N» 1 

„kraj" 
1 pride hiš 

Slovenija 6 1 6 6 1 8 6 . 1 7 9 3 6 

Črna gora 7 9 4 3 9 . 8 8 3 5 0 

Bosna in Hercegovina 5 6 4 2 3 2 2 . 9 7 3 6 3 

Hrvatska in Slavonija 7 5 4 4 4 8 7 . 5 7 1 6 5 

Srbija in Makedonija 6 9 5 9 7 0 7 . 0 0 5 1 0 1 

Dalmacija 8 7 5 1 1 6 . 9 0 5 1 3 4 

Vojvodina 3 2 7 2 6 1 . 8 3 7 8 0 0 

V sami jugoslovanski Sloveniji se je razmerje med številom 
»krajev« in hiš takole spreminjalo:115 

leto na 1 „kraj" pride hiš 

1921 36 
1939 34 

112 Na ozemlju Dravske banovine po mejah 1933—1941 je bilo leta 1939 
5580 »krajev« (Splošni pregled . . . ) . 

113 Uradni list kr. ban. upr. Dravske banovine 1930, 45. kos. 
114 Izračunano po podatkih v Prethodnih rezul ta t ih . . . (cit. v op. 111). 
115 Izračunano po podatkih v Prethodnih rezultatih in v Splošnem pregledu. 

skupaj 

1918 5123 
1921 5161 
1931 5395 
1939 5540 

bivša bivša 
Kranjska Štajerska 

3071 1813 

3291 1995 
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Med področji, ki so po letu 1918 pripadli jugoslovanski Slo-
veniji, moramo posebej omeniti Prekmurje. Upravna ureditev 
Madžarske pred letom 1918 je bila drugačna kakor pa v avstrijskem 
delu Avstro-Ogrske, prav tako tudi nastanek in razvoj numera-
cije. Sistem »krajev«, kakor smo ga opisali, se je zdaj razširil tudi na 
Prekmurje in je navezal »kraje« na prejšnje madžarske »velike 
občine« (nagykôzség, mn. -ek) in »male občine« (kiskôzség), ki jih 
je bilo na Jugoslaviji pripadlem ozemlju leta 1918 170, med njimi 
169 malih občin in samo 1 velika (Dolnja Lendava).116 »Malih kra-
jev«, kakor smo jih označali, med temi »občinami« ni bilo, pač pa 
62 »velikih krajev« (36.5%). Na en »kraj-občino« je prišlo pov-
prečno 98 hiš.117 Seveda se tudi za te »občine« ne da reči, da bi 
vsako dejansko naselje imelo svojo »občino«, svoj »kraj«. Mad-
žarski krajevni repertoriji so pri posameznih »občinah« naštevali 
tudi »zraven spadajoče naselbine« in »prebivališča« raznih vrst 
(telep, mn. -ek; lakóhely, mn. -ek), ki bi nekako odgovarjala av-
strijskim »krajevnim delom«. Za vse Prekmurje so jih imenovali 
leta 1910 49, od teh 43 v kesnejšem lendavskem okraju; med njimi 
so bila nekatera večja od manjših »občin« (tako n. pr. Trije mlini 
pri Dolnji Lendavi, Mrzli studenec in še par drugih pri Dolgi 
vasi itd.).118 V času pred 1941 so število »krajev« v Prekmurju po-
večali za 8, skoraj vse v lendavskem okraju.119 

Slovenska Koroška, ki je po letu 1918 ostala pod Avstrijo, 
je obdržala isto strukturo »krajev«, kakor smo jo opisovali za vso 
staro avstrijsko dobo. Nov zakon o popisu prebivalstva, ki je za-
menjal (25. 6. 1930) onega iz leta 1869, in nova navodila za izvedbo 
štetja (1934), niso prinesla ničesar novega.120 Na celotnem ozemlju 
avstrijske Koroške je ostalo po prvi svetovni vojni 2808 »krajev« 
po statistiki leta 1910, od teh 10 samo deloma, t. j. da jih je nova 
državna meja sekala.121 31. 12. 1929 je znašalo število »krajev« na 
istem teritoriju 2799.121a 

Spet drugačen sistem kakor v avstrijskih ali ogrskih deželah 
je obstojal v pokrajinah, ki so pripadale Italiji, torej pred prvo 

116 Prekmurje, Seznam občin, Murska Sobota 1927 (2. izdaja) in A Magyar 
Szent Korona Orszâgainak Helységnévtâra 1913, Budapest, s. 31—34, 39, 40, 42. 

117 Izračunano po Prekmurje, Seznam občin, s. 12—13. 
118 Cit. Helységnévtâra, s. 39, 40. 
119 Splošni pregled Dravske banovine s. 131 in sledeče. 
120 Die Ergebnisse der österreichischen Volkszählung vom 22, März 1934, 

Bundesstaat, Textheft , Wien 1935, s. 1. 
121 Izračunano predvsem na podlagi opisov mejnih sprememb v Ortsver-

zeichnis von Österreich, Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung 
vom 7. März 1923, Wien 1930 pri podatkih za Koroško. 

121a Prav tam, s. XVI. 
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svetovno vojno od slovenskega ozemlja tudi za Beneško Slovenijo. 
Posamezne občine so se tu delile na frakcije (frazione di comune). 
Tako ureditev je prevzela in obdržala že avstrijska oblast v Bene-
čiji (do leta 1866).122 Po zasedbi Slovenskega Primorja in Istre je 
italijanska vlada prenesla ta sistem tudi na to prej avstrijsko 
ozemlje in sicer tako, da so postale frakcije prejšnji »kraji«. Že 
od početka pa so frakcije močno preurejali in njihovo število ob-
čutno zmanjšali, kakor nam najbolje kaže naslednja preglednica:1120 

število frakcij 
a b 

1918 979 
1921 766 985 
1931 627 856 
1936 549 758 

Upoštevani so na eni strani (a) vsi predeli nekdanje Goriške-
Gradiščanske, Kranjske in Koroške, ki so pripadli Italiji, od Istre 
pa tisti 4 sodni okraji iz leta 1910, ki so imeli slovensko prebival-
stvo (Koper, Piran, Buzet, Podgrad), na drugi strani (b) pa celotno 
ozemlje dobljenih pokrajin (s celo Istro, Reko in Zadrom). 

Tendenco po zmanjševanju števila frakcij, dasi seveda ne v 
tako veliki meri kakor tu, kjer je šlo za zamenjavo dveh različnih 
sistemov, opažamo tudi v vrsti starih italijanskih provinc, n. pr. 
v videmski (furlanski) z Beneško Slovenijo. Primerjajmo številke:1220 

število frakcij 
a b 

1921 140 829 
1931 132 803 
1936 112 751 

122 Tistodobna avstrijska statistika ni vselej enačila frakcij s »kraji« v 
avstrijskih deželah. Pogostoma je štela v skupnih tabelah in primerjavah »kra-
jev« kot »kraje« beneške občine, kar je imelo seveda za posledico nesorazmerno 
majhno število in silno velik obseg (po prebivalstvu in površini) »krajev« na 
Beneškem ali v Lombardiji (prim. Tafeln zur Statistik, Neue Folge, 1. Band, Ta-
fel 2, s. 24). 

122b Izračunano po: Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 
10 dicembre 1921, III. Venezia Giulia, Roma 1926 — VH Censimento generale 
della popolazione 21 aprile 1931, Vol. II, Parte prima: Italia Settentrionale, Roma 
1933 — L. Čermelj: Julijska Krajina, Beneška Slovenija in Zadrška pokrajina, 
Beograd 1945 — Vi l i Censimento generale della popolazione 21 aprile 1936, Vol. 
II, fase. 32—34, Roma 1937. 

122c Izračunano kakor zgoraj (op. 122b). 
i22đ Prim. Občinski in deželni zakon, enotno besedilo, potr jen s kr. odlo-

kom. 4. febr. 1915. št. 148, Gorica 1923, s. 38—39 — Testo unico della legge co-
munale e provinciale, Roma 1934, s. 19—21. 
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Prve (a) se nanašajo na ozemlje občin s slovenskim prebivalstvom 
v starem delu videmske pokrajine, druge (b) pa na celotno videm-
sko pokrajino v mejah do leta 1923. 

Pri obravnavanju frakcij je treba razlikovati dve vrsti: eno 
so frakcije, kakor jih je predvideval italijanski občinski in provin-
cialni zakon (med dvema svetovnima vojnama prvi z dne 4. 2. 1915, 
predvsem v § 121, drugi z dne 3. 3. 1934, predvsem v § 37) — to so 
frakcije, ki uživajo v razmerju do celotne občine neko samostoj-
nost, ki ločeno upravljajo svoje patrimonialne dohodke in izdatke 
i. pod.;221d drugo pa so frakcije, kakor jih navajajo publikacije z re-
zultati popisov prebivalstva, tako imenovane »popisne frakcije« 
(frazione di censimento). Te frakcije so določale občine po navo-
dilih za popis prebivalstva, kontroliral in v posameznih primerih 
popravil pa je razdelitev centralni statistični urad. Navodila za 
posamezna štetja niso bila vedno enaka, zato se tudi popisne frak-
cije posameznih štetij razlikujejo med seboj. Pri štetju leta 1936 
so bile frakcije na splošno označene kot večji deli občinskega ozem-
lja, katerih meje se navadno ujemajo z naravnimi mejami : držav-
nimi ali občinskimi cestami, vodami, razvodnicami, vzpetinami, in 
ki vsebujejo vsaj po eno »središče«, z okoliškimi raztresenimi hi-
šami, ki imajo s tem »središčem« najčešče stike in najlažje zveze. 
Popisne frakcije pa tvorijo na vsak način, četudi ne obsegajo niti 
enega »središča«, frakcije zgoraj omenjene prve vrste in ozemlja, 
ki so se priključila občini po letu 1921.122e Pri štetju leta 1931 je 
bila za delitev na frakcije močno poudarjena važnost vpoštevanja 
zgodovinskih in upravnih razdelitev.122' 

Pododdelki frakcij pri vseh italijanskih štetjih so »središča 
prebivalstva« (centro di popolazione). Te bi sicer mogli na nek 
način primerjati s »krajevnimi deli«, vendar se od njih bistveno 
razlikujejo. Za to, da se neko naselje imenuje »središče«, je bilo 
po določbah za štetje leta 1936 potrebno predvsem, da obstoji v 
njem vsaj eno zbirališče (cerkev, v kateri se večkrat mašuje, šola, 
železniška, tramvajska ali avtobusna postaja, javen urad, trgovine 
itd.), kjer se shajajo prebivalci sosednjih krajev zaradi bogoslužja» 
pouka, opravkov itd. Poleg tega pa je potrebno upoštevati še take 
momente v okolju, kakor so vodovje, ceste, križišča, reke, oddalje-
nost od velikih »središč« in podobno, ki lahko vplivajo na značaj 

i22e v i n Censimento generale della popolazione 21 aprile 1936, Vol. II, 
fase. 33, Roma 1937, s. 3 — Čermelj, c. d. s. 16. 

i22f v u Censimento generale della popolazione 21 aprile 1931, Vol. I, Re . 
lazione preliminare, appendici, Roma 1933, s. 183 — isto, Vol. II, Parte prima, 
Roma 1933, s. V. > 
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naselja kot »središča«. Osamljene hiše, samotne kmetije in majhne 
skupine hiš, ki nimajo nikakega zbirališča (v kolikor ni v njih za-
slediti nastajajočega ali oblikujočega se »središča«), se štejejo v 
italijanskih štetjih v rubriko »raztresene hiše« (case sparse)12211 

Prebivalstvo frakcij, občin ali višjih enot se deli vedno na prebi-
valstvo, ki živi v »središčih« in ono, ki živi v »raztresenih hišah«. 
Vsota prebivalstva posameznih »središč« torej nikakor ne da pre-
bivalstva frakcije, občine ali pokrajine, ampak samo del celotnega 
prebivalstva — ostali del moramo iskati med prebivalstvom »raz-
tresenih hiš«, ki je našteto za vsako frakcijo, občino ali pokrajino 
posebej. V tem je velika razlika med sistemom »krajev« in itali-
janskim sistemom: samotne kmetije, žage, mlini in podobno so 
lahko »krajevni deli«, ne morejo pa biti »središča«. Vsota prebi-
valstva »krajevnih delov« da vselej celotno prebivalstvo dotičnega 
»kraja«. V italijanskih statističnih obdelavah pa imajo »središča« 
veliko vlogo, dočim se v avstrijskih »krajevni deli« sploh niso po-
javljali. Števila, razporeditve, i. pod. »krajevnih delov« nam 
avstrijske statistike nikjer ne navajajo — za število, velikost, raz-
poreditev, višinske značilnosti »središč« pa imamo v italijanskih 
statistikah pogosto več podatkov kakor za frakcije. 

Spremembe, ki so se v vsem dolgem času od leta 1770 pa do 
1941 izvrševale v obliki posameznih »krajev« v njih drobljenju ali 
združevanju, da se vrnemo k pravemu predmetu našega razprav-
ljanja, so bile v glavnem dveh vrst. 

Spremembe prvega tipa so imele svoj vir v neprestani borbi 
med obema načeloma pri urejevanju števnih oddelkov v področjih 
samotnih kmetij, zaselkov ali še drugače razloženih naselij — med 
načelom velikih umetnih števnih enot in med načelom majhnih 
enot s par hišami. Ti dve načeli sta se borili, kot smo videli, že leta 
1770 in ustvarjali razlike v strukturi »krajev« po posameznih de-
želah. Borili pa sta se tudi ves čas pozneje in ustvarjali posamezne 
lokalne preureditve števnih oddelkov, zdaj v tej, zdaj v drugi 
smeri. Tako je n. pr. v občini Dekani v Istri obstojalo leta 1880 43 
»krajev«, med temi 18 »malih krajev«.123 Do leta 1900 so ustvarili 
še en nov »kraj«, Vrtine, s 6 hišami.124 Do naslednjega štetja 

122к Glej op. 122e. 
122h V op. 122e cit. VIII Cens imento . . . s. 4. 
123 Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss der im Reichsrathe vertretenen 

Königsreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezem-
ber 1880, Wien 1882, s. 157. 

124 Gemeindelexikon für das österreichisch-illyrische Küstenland, bearbei-
tet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Wien 
1906, s. 50—53. 
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leta 1910 pa so skrčili število »krajev« na tem področju s 44 na 16. 
23 »krajev«, ki so prej skupaj tvorili eno katastrsko občino Sv. 
Anton (n. pr. »kraji« Buškarji, Gregoriči, Kavaliči, Kocjančiči, 
Škofari, Tomažiči, Turki i. dr.), so zdaj združili v en sam »kraj« Sv. 
Anton. 7 drugih »krajev« so združili v en »kraj« Rožar.125 Ta 
primer pa nam tudi razloži, kako so razlike v številu »krajev«, ki 
smo jih opazili od štetja do štetja v našem statističnem pregledu, 
kljub na prvi pogled razmeroma visoki številki v celem samo re-
zultat par lokalnih sprememb. V celotni Istri se je zmanjšalo šte-
vilo »krajev« od leta 1900 do 1910 za 42; k tej številki pa so samo 
naštete spremembe v občini Dekani, torej v eni sami dd 54 istr-
skih občin, prispevale dve tretjini (28). Pa si oglejmo drug primer: 
razvoj »krajev« na ozemlju katastrskih občin Brezje, Čemšenik, 
Hrastnik, Trojane, Blagovica in Šentožbolt. L. 1784 je tu 33 »kra-
jev«, med njimi 18 »malih krajev«. Značilno za te prve, nam ohra-
njene krajevne sezname je, da posameznih sestavljenih števnih enot 
še ne poznajo pod enotnim imenom, kakor pozneje, ampak imenu-
jejo še vse njihove sestavne dele. Tako je n. pr. označen en tak 
»kraj« z imenom »Gorenje, Suša, Javorje, Podmilj, Samoglav« 
(skupaj 23 hiš), drugi »Zgornji in Spodnji Zlatenik, Hrastje in 
Jelše« (skupaj 17 hiš) itd.126 Leta 1811 že najdemo na tem ozemlju 
samo še 11 »krajev«:127 to reformo so izvedli bodisi ob numeraciji 

125 Spezialortsrepertorium für das österreichisch-illyrische Küstenland, be-
arbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910, 
Wien 1918, s. 33. 

126 Tabella und Ausweyss über die in nachgesetzten Diaecesen und Archi-
diaconaten des Laybacher Creysses im Herzogthum Crain allschon dermahlen 
befindlichen Pfarreyen, und dazu gehörige Vicariaten nebst denen, dahin einge-
pfarrten Filial-Kirchen, und Or t s cha f t en . . . (v 6 rokopisnih sešitkih, iz leta 1784, 
ODAS, fase. Ecclesiastica) 1. sešitek, 2—4 dvostranska preglednica, 5. sešitek, 8. 
in 9. dvostranska preglednica. 

127 Po pregledu francoske upravne razdelitve v Télégraphe Officiel, 1811 
s. 402 — kakor je dokazala podrobna primerjava imen, ki so navedena ob novi 
upravni razdelitvi leta 1811 v Télégraphe Officiel, s seznamom krajev leta 1817 
(Haupt-Ausweis) in s seznamom jožefinskih davčnih občin, kakor ga navaja 
Miklavčič (Predjožefinske ž u p n i j e . . . s. 29 in sledeče), so za novomeško okrožje 
res navedene katastrske občine (dasi z razlikami od seznama, objavljenega pri 
Miklavčiču), za ljubljansko in postojnsko pa vsi »kraji« brez izjeme (prim. S. 
Puchleitner: Die Territorialeinteilung der Illyrischen Provinz Krain unter fran-
zösischer Verwaltung, Mitt. d. Mus. Ver. f. Krain XV, 1902, s. 129—144; F. Zwit-
ter: Socialni in gospodarski problemi Ilirskih provinc, Gl. muz. dr. za Slov. XIII, 
1932, s. 59). Za ljubljansko in postojnsko okrožje predstavlja torej pregled v 
Tel. Off. pravi seznam »krajeve, ki je sicer poln strahotnih tiskovnih napak, iz-
virajočih iz neznanja slovenščine in nemščine, ter malomarnosti, toda vendarle 
odlično uporaben. Primerjava s stanjem 1817 pokaže le prav malo razlik, od ka-
terih je več v francoskem seznamu izpuščenih »krajev« verjetno posledica tis-
karjeve malomarnosti. Glavne izpremembe v času od 18. stoletja pa do leta 1817 
je prinesla torej doba pred letom 1811: ali numeracija leta 1805 ali (najbrže v 
manjši meri) francosko preurejevanje do 1911. 
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po konskripcijskem patentu iz leta 1804, bodisi v prvem razdobju 
francoskih Ilirskih provinc v letih 1809 do 1811. Povsem ne-
izpremenjeno stanje vlada zdaj še preko leta 1880. Samo »kraj« 
Hrastnik je v letih 1869—1880 izpremenil ime v Šentgotard.128 Do 
leta 1890 pa se je število »krajev« silno povečalo: razbili so velike 
enote, ki so jih bili stvorili kakih osemdeset let prej in spet ustva-
rili majhne, topot še mnogo manjše kakor leta 1770. Iz »kraja« 
Blagovica, ki je štel leta 1817 120, leta 1869 pa 140 hiš, so ustvarili 
15 števnih enot: novi »kraj« Blagovica šteje zdaj samo 27 hiš, torej 
toliko, kot leta 1784 (26). »Kraj« Šentožbolt so razdelili na 10, 
»kraja« Šentgotard in Zaplanino na 9 števnih enot. Prej je bil na 
tem ozemlju samo 1 »mali kraj« (Zaplanina), zdaj jih je 26. Ce-
lotno število krajev se je dvignilo od 11 na 48.129 Tudi te lokalne 
spremembe na ozemlju dveh občin so pri vsem narastku Kranjske 
v desetletju 1880—1890 tvorile več kot dve tretjini.130 Vrsta dro-
bitev raznih »krajev« je bila izvedena tudi v času med obema sve-
tovnima vojnama v stari Jugoslaviji. Tako je bil n. pr. »kraj« Bočna 
razdeljen na 8 »krajev«, »kraj« Žetale na 5 itd.131 Hitro ugotoviti 
nove »kraje« med leti 1910—1939 nam pomaga napaka v Splošnem 
pregledu Dravske banovine, ki zaznamuje z znakom — na splošno 
vse take po letu 1910 ustvarjene števne enote, ki jih zadnji avstrij-
ski repertorij še nima, ne pa »zaselkov ali raztresenih hiš«, kakor 
je zabeleženo v Znakih in okrajšavah.132 Prav tako se krožeč, O, 
znak za vas, uporablja v pretežni meri za stare, že v avstrijskem 
repertoriju označene »kraje«, pa naj potem že pomenijo resnično 
vas ali pa ne. Tako so n. pr. označeni kot »vasi« s krožcem »kraji« 
Maini z 1, Godičevo s 3, Ograda s 6 prebivalci (vse na Blokah), ali 
pa Bohinjski Ukanec z 12 prebivalci133 — vsi ti pa so že bili samo-
stojni »kraji« leta 1910. Novi kraji pri prej omenjeni občini Žetale 
pa so vsi označeni s polkrožci kot »zaselki ali raztresene hiše«, pa 
naj to že bodo ali ne.134 Pravilo, ki smo ga postavili, sicer ne velja 
v vseh primerih, toda kot splošno vodilo je prav lepo por ab no. 

128 Prim. Hauptausweis, Abecedni spisek (cit. v op. 15), Imenik krajev 
vojvodine Kranjske, sestavljen na podlagi ljudskega številjenja od 31. decembra 
1. 1869, • Ljubljana 1874; Vollständiges Ortschaften.Verzeichniss za 1880 (cit. v 
op. 123). 

129 Specijalni repertorij krajev na Kranjskem. Na novo predelan po rezul-
tatih popisa ljudstva dne 31. decembra 1890, Wien 1894. 

130 Leta 1880 3263 krajev, leta 1890 3307 (gl. op. 65, 66). 
131 Prim. Specialne krajevne repertorije za leto 1910 s splošnim pregle-

dom Dravske banovine (s. 107, 187). 
132 Splošni pregled s. 88. 
133 p r a v t a m > g 1 4 7 i 1 7 5 
134 Prav tam, s. 187. 
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Ob lokalnih spremembah, kakor smo jih zdaj orisali, pa osta-
jajo v celem števni oddelki trdoživo pri prvotnih oblikah. Tako se 
n. pr. »kraj« »Lisičje in Vrh« iz leta 1784135 ohranja v vseh nasled-
njih krajevnih seznamih vse do leta 1941, samo da pod enotnim 
imenom »Vrh«, dočim je Lisičje zabeleženo le kot krajevni del.136 

Toda posebno lepe primere za stalnost števnih oddelkov imamo 
pri najmanjših »krajih«. Na Kranjskem, ki je bilo leta 1918 vklju-
čeno v Jugoslavijo, je bilo leta 1817 7 »krajev« s po eno hišo. Pet 
od teh jih najdemo kot enake samostojne »kraje« v vseh krajev-
nih seznamih do leta 1941. Maini na Blokah imajo leta 1931 eno 
hišo in enega prebivalca, prav tako so ohranjeni z neznatnim šte-
vilom prebivalcev in eno ali dvema hišama Ograda, Lahovo, Ži-
bovnik, Gošič.137 V vseh krajevnih seznamih najdemo edini istrski 
»kraj« z eno samo hišo, Odolino, ali pa celo vrsto koroških eno-
hišnih krajev, n. pr. Leše v občini Moše pri Šmohorju.138 

Drugo vrsto sprememb števnih oddelkov je povzročal splošni 
razvoj gospodarstva in populacije. Brez ozira na uradne enote, na 
»kraje«, katastrske občine in politične občine in njihove meje so 
nastajala in rasla nova naselja, so se združevala obstoječa ali pro-
padala stara. Iz tega je izvirala nova napaka uradnih »krajev«, 
namreč, da so, navezani na uradno tradicijo, zaostajali za časom. 
Kljub vsej težnji, ne izpreminjati preveč, ostajati kolikor mogoČ6 
pri starem, ki je bila značilna za uradno reguliranje, je bilo ven-
darle treba tudi s pravne, z uradne strani slediti dejanskim spre-
membam, jih vsaj deloma upoštevati, se po njih ravnati. Na ta 
način nastajajo novi »kraji«, n. pr. Tezno, ki ob štetju 1869 še pri-
pada »kraju« Radvanje, pa šteje potem leta 1880 že 226 prebival-
cev, leta 1900 506, leta 1931 pa 1680 prebivalcev.139 Planica na Go-
renjskem leta 1910 niti še ni »krajevni del«, po štetju leta 1931 pa 
postane samostojen »kraj«.140 Leta 1924 je bila iz dela »kraja« 

135 Tabella und Ausweyss . . . (op. 126), 1. sešitek, 2. dvostranska pre-
glednica. 

136 Prim. Hauptausweis in vse naslednje krajevne sezname do 1910 ter 
Splošni pregled. 

137 Glej Hauptausweis in Splošni pregled. 
138 Odolina: glej Alphabetisches Verzeichniss der Städte, Märkte und 

Dörfer im Gebiete des k. k. Illyrisch-Küsten-Guberniums iz leta 1815 v ODAS in 
vse krajevne sezname do 1910, prav tako še ob italijanskem štetju 1921 (Censi-
mento della popolazione del Regno d'Italia al 10 dicembre 1921, III Venezia Giu-
lia Roma 1926, s. 67), pozneje nič več — Leše: glej Hauptausweis in vse kra-
jevne sezname do 1910, Ortsverzeichniss von Österreich za 1923, Kärnten s. 42, 
Sienčnik-Grafenauer: Slovenska Koroška, Ljubljana 1945, s. 31. 

139 Ortsrepertorium des Herzogthumes Steiermark. Auf Grundlage der 
Volkszählung vom 31. December 1869, Graz 1872; Vollständiges Ortschaften-Ver-
zeichniss za 1880, Gemeindelexikon za 1900, Splošni pregled za 1931. 

140 Spezialortsrepertorium von Krain za 1910, Splošni pregled s. 177. 
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Glince »ustanovljena« (kot pravi naredba velikega župana ljub-
ljanske oblasti) »samostojna vas z imenom Rožna dolina« — že 
leta 1935 pa je spet izginila kot samosvoj »kraj« s priključitvijo k 
Ljubljani.141 V zvezi z rastjo mest in mestnega teritorija je sploh 
povezana cela vrsta »krajevnih« sprememb. Predmestja so od vse-
ga začetka numerirana ločeno od mesta v najožjem smislu besede 
in vsako zase. Tako tvori torej Ljubljano še leta 1869 10 »krajev«: 
mesto, 7 predmestij in 2 »vasi«; Kurja vas in Karolinška zemlja,142 

ki je bila postala števna enota z izločitvijo iz Trnovega nekaj pred 
letom 1840.143 Šele po izvršeni prenumeraciji po ulicah leta 1876 
postane Ljubljana en sam »kraj«. Podobne spremembe se izvrše 
tudi v drugih mestih s predmestji. Edinole Trst je vse do italijan-
skih preureditev po prvi svetovni vojni obdržal predmestja kot 
posebne »kraje«.144 Ob širjenju mest izgubljajo samostojnost razni 
okoliški »kraji«: tako n. pr. Spodnja Šiška leta 1914, Moste, Vod-
mat, Zgornja Šiška itd. leta 1935 ali pri Kočevju leta 1896 Gnaden-
dorf in Hutterhäuser, in podobno.145 

Ob rasti naseljenosti na Ljubljanskem Barju je bil leta 1888 
iz delov Tomišlja, Vrbljen in Strahomera ustvarjen nov »kraj« 
Lipe. Pri tem primeru pa opozorimo lahko še na en značilen pojav, 
ki ni tako redek. »Kraj« Lipe namreč nikakor ni obsegal vseh tistih 
hiš, ki jih prebivalstvo šteje k Lipam. Del dejanskega naselja Lipe 
je spadal vseskozi k mestu Ljubljani, k Črni vasi in ni bil'priklju-
čen »kraju« Lipe, ker je bil pač tostran mestne meje, ki je uradno 
poslovanje nikakor ni moglo prestopiti.14" Podobno Jelični vrh, 
Srednja Kanomlja in Spodnja Kanomlja nikakor niso bili samo 
samostojni »kraji«, ampak poleg tega tudi »krajevni deli« »kraja« 
Idrija.147 Primerov za te vrste neskladnost med uradnim in dejan-
skim položajem bi lahko navedli še več. 

»Kraj« Rudnik pri Ljubljani je štel v petdesetih letih prete-
klega stoletja 22 hiš in je stal v celoti na ozemlju katastrske občine 

141 Uradni list Ljubljanske in mariborske oblasti, 1924, kos 99, s. 624 — 
Splošni pregled s, 89. 

142 Imenik krajev vojvodine Kranjske za 1869, s. 1. 
143 A. Melik: Kolonizacija Ljubljanskega barja, Ljubljana 1927, s. 31. 
1 , 4 Še leta 1910 ima Trst : mesto (1 kraj), predmestja (13 krajev) in oko-

lico (11 krajev). (Spezialortsrepertorium s. 1—4); leta 1921 sta v celem samo še 
2 popisni frakciji: Trst in Okolica (Censimento 1921 s. 56), prav tako 1931 (VII 
Censimento generale della popolazione 21 Aprile 1931, Vol. II, Parte prima, Ro-
ma 1933, s. 678), dočim je bilo leta 1936 9 popisnih frakcij (Vil i Censimento 
generale della popolazione 21 Aprile 1936, Vol. IL Fase. i34, Roma 1937, s. 11). 

145 Deželni zakonik 1896, s. 52—53 (zakon z dne 19. 4. 1896). 
146 Prim. A. Melik, Kolonizacija, s. 33. 
147 Spezialortsrepertorium von Krain za 1910, s. 63—65. 
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Orlje,148 potem pa je ob svojem naraščanju segel tudi na ozemlje 
sesednje katastrske občine Štepanja vas. Ko se je torej v devetde-
setih letih ustanovila nova občina Rudnik in je ta po veljavnih 
predpisih mogla vsebovati samo cele katastrske občine, je bilo treba 
»kraj« Rudnik razdeliti: del je pripadel občini Rudnik (27 hiš), del 
pa občini Dobrunje (21 hiš).149 Na podoben način je bila cela vrsta 
»krajev« razdeljenih na dve ali več občin, časih celo okrajev. V 
avstrijskih krajevnih repertorijih najdemo na ta način vedno več 
»krajev« naštetih na dveh ali treh mestih kot »1. del«, »2. del« itd. 
Pa ne samo, da so se »kraji« širili preko več katastrskih občin, ki 
svojega obsega, razen prav izjemoma, niso izpreminjale (in kata-
strske občine, ne pa »kraji«, so bili podlaga političnih občin) ampak 
tudi že ob ustvarjanju franciscejskega katastra so ponekod števne 
oddelke že presekali s katastrsko mejo.150 

Razen katastrskih in občinskih mej so vplivale še najrazno-
vrstnejše druge meje na oblikovanje števnih oddelkov: župnijske 
meje, meje nabornih okrajev in kantonov, meje glavnih občin, okraj-
ne, okrožne, deželne in državne meje. Kolikor pomembnejše so bile 
te meje, toliko večji je bil njihov vpliv. Fužine pri Ljubljani, postav-
ljene na obeh bregovih Ljubljanice, so bile prvotno en sam »kraj« — 
toda že zelo zgodaj, najbrže za francoske vlade, so jih uradno raz-
delili — saj je tekla po Ljubljanici meja med francoskimi občinami, 
poznejšimi glavnimi občinami. Leta 1817 najdemo del Fužin (na 
desnem bregu) kot »kraj« Fužine, drugega pa kot kraj »Studenec-
Fužine«, pozneje samo Studenec.151 Ko so leta 1811 določali mejo 
med Avstrijo in Ilirskimi provincami, je glavni del »kraja« Zapla-
nina pripadel Štajerski.152 Dotlej enoten »kraj« se je na ta način 

148 Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des Laibacher Kreises, 1842 — 
Abecedni spisek, izdan 1857. 

149 Leksikon občin za Kranjsko za 1900, s. 108, 112. 
150 Takih primerov je bilo na Kranjskem po krajevnih seznamih iz leta 

1842 48 (od 3223 krajev): v ljubljanskem okrožju 6, v novomeškem 18, v postojn-
skem pa 24, od tega razen 4 vsi v idrijskem okraju (žirovska in idrijska glavna 
občina), k je r so si več krajev delile ne le po dve, ampak tudi po 3, največ po 5 
katastrskih občin. Mnogo več krajev, ki so pripadali dvema ali več katastrskim 
občinam, je bilo na Koroškem, v celovškem okraju (nad 100); tu so bile namreč 
katastrske meje navezane na meje jurisdikcij, ki so se rade držale rek, potokov 
ali cest ter tako sekale naselja; numeracija pa leta 1770 jurisdikcijskih mej v 
takih primerih ni upoštevala (prim. Carinthia I, 113, s. 15). Tako so torej tu isti 
kraj i spadali ne le v dve ali več katastrskih občin, ampak — do leta 1848 — tudi 
v več okrajev: tako n. pr. je pripadal »kraj« Šentjurij leta 1842 katastrski občini 
Šentjurij in katastrski občini Marola (in tako še leta 1923), pa okrajema Gospa 
sveta in Žrelec, da navedemo le en primer iz neštetih. 

151 Hauptausweis, Abecedni spisek. 
152 Polec, c. d., s. 48 — Télégraphe Officiel 1811, s. 402, ima pri kraju Za-

planina opombo »en partie«. 
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razdelil v dva: eden, Zaplanina, pozneje Zgornja Zaplanina ime-
novan (4—2 hiši), je bil kranjski, drugi, Zaplanina (21 hiš 1910. 
leta), je bil štajerski.153 Po letu 1918 je izginila deželna meja in 
pozneje tudi občinska meja na tem predelu (štajersko Zaplanino 
so priključili trojanski občini), toda »kraja« sta vseeno ostala dva: 
Zgornja Zaplanina in Zaplanina.154 Če dodamo, da je en del Za-
planine pripadal kot »krajevni del« »kraju« in katastrski občini 
Ločica,155 postane slika usode tega naselja šele popolna. Deželna 
meja med Kranjsko in Koroško, da navedemo še en primer, je 
ustvarila »kraj« Jezersko s par hišami na Kranjskem pa »kraja« 
Spodnje in Zgornje Jezersko na Koroškem.158 

Župnijskim mejam, in sicer tistim, ki so obstojale leta 1770, 
pripada še posebej velika vloga pri razmejevanju števnih oddel-
kov, »krajev«. Tako obstojata še danes dve Bučki (Stara Bučka, 
prej samo Bučka, v škocijanski predjožefinski fari, in Bučka v 
predjožefinski fari Raka), dve Davči (Davča v predjožefinskem 
vikariatu Sorica in kuraciji Novaki, in Leskovška Davča v predjo-
žefinskem vikariatu Leskovica), dvoje Tunjic (Tunjice, nekdaj 
Tunjice pri Sv. Ani, v predjožefinski fari Komenda, in Tunjiška 
Mlaka, noter v drugo polovico 19. stoletja imenovana Tunjice pri 
Košicah, v predjožefinski kamniški fari), itd.157 Tisti del Radovne, 
ki je spadal k blejski fari, tvori še danes »kraj« Radovno — tisti 
del pa, ki je spadal k fari Dovje, spada k »kraju« Mojstrana.158 

Zdi se torej, da oficirji in uradniki, ki so izvrševali prvo nume-
racijo, niso kaj dosti upoštevali navodila, naj naselja, ki spadajo k 
več faram, obravnavajo za eno števno enoto. Ravnali so se po 
njem le v nekaterih redkih primerih, ko je šlo za resnično skle-
njeno naselje, ki ga je rezala farna meja. 

Tak primer bi bila vas Podreča, ki je pripadala deloma župniji 
Smlednik, deloma župniji Šmartin pri Kranju.159 Toda tudi skle-
njena naselja so se večkrat delila. Suhi dol, naselje z nekaj skupaj 
stoječimi hišami, je bil leta 1770 na meji dveh škofij, goriške (fara 
Poljane) in ljubljanske (fara Polhov gradeč in njen vikariat Sv. 
Jošt).160 Hiše, pripadajoče goriški škofiji, so povezali v eno števno 

153 Prim, vse krajevne sezname do 1910. 
164 Splošni pregled s. 113. 
165 Specialni krajevni repertorij za Štajersko za 1910, s. 36. 
158 Glej Specialne krajevne repertorije za 1910. 
157 Prim. Miklavčič, c. d. s. 28 in drugod in razne krajevne sezname. 
158 Spezialortsrepertorium von Krain za 1910, Krajevni leksikon Dravske 

banovine, Ljubljana 1937, s. 536. 
159 Tabella und Ausweys (cit. v op. 126), 2. sešitek, 10. dvostranska pre-

glednica. 
160 Prim. Miklavčič c. d. s. 50, 52 in zemljevid. 
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enoto z Golim vrhom kot kraj »Goli vrh in Suhi dol«, pozneje samo 
Goli vrh.161 Hiše na drugi strani poti, ki so spadale k ljubljanski 
škofiji, pa so prišteli deloma kraju Planina, deloma pa »kraju« 
Sv. Jošt. V krajevnem repertoriju leta 1910 (ali pa v Splošnem pre-
gledu iz leta 1939) bi torej zastonj iskali »kraj« Suhi dol, pa tudi 
kot krajevni del ga najdemo le pri Golem vrhu, torej le za del res-
ničnega naselja, medtem ko sta oba ostala dela neupoštevana.1®2 

Tu se nam še posebej jasno kaže nasprotje med dejanskim in urad-
nim stanjem. 

Развитие и состав »населеннмх мест« как административнмх и статистических 
единиц в Словении 

(Краткое содержание) 

В свнзи с приннтием в лародном парлам^нте Народнои республики Сло-
вении, закона o наименовании населетшх мест и огначении плопдадеи, улиц 
ti домов авгор разбирает развитие тех административнБ1х и статистических еди-
нид, которБГе назБшажзгсл >населеннне места« (naselje, прежде kraji).1 

В 1770 году произвели первук» нумерадик» домов в болБшинстве обласгеи 
тогдашне0 австрииско0 монархии, a также на почти делои словенскои терри-
тории (исшшчал Триест, Венецианскуга Словеник» в то времл венецианскуго 
Истриго и венгерское Прекмурве). ОтделБнвге города, cena и деревни составлнли 
единидБИ домов с обш;еи нумерадиеи от номера 1 и далее, назБшаЈовдиесн »счетнне 
отделенил« <Nummerierungsabschnitt|). Где зто касалосв компактнмх поселении 
с болБшим количеством домов, то там не могло бввгБ каких либо болБших затруд-
ненжи: при разграничении счеттшх отделении. При особнлках, поселках или 
широко раскинутБК селах постутали весвма различно no отделБнвт провинцилм 
или же no низшим управнШм единидам (напр. окрутам). Иногда соединлли в 
одно »счетное отделение« с болБшим числом домов несколвко владениА особнл-
ков, поселков: так поступалк в провиндии Горицн, в Штирии, a также во Вну-
тренем округе КарниолБИ (Notranjsko!) с Истриеи. В других случалх насчитБшали 
маленвкие поселки или неболБшое количесгво особнлков за одно »счетное отде-
ление«' с весБма малнм числом домов: тако0 способ ранвше всего применнли в 
Карантии и Карниоле (в частности в Нижнем округе (Dolenjsko}. Местности с 
одинаковБШ географическим составОм крествлнских поселениА таким образом 
долучиди болБшие или малвге »счетсше отделении« в зависимости ог того к 
какои провиндии ОГНОСИЛИСБ. 

В статистике, которал регисгрировала число »населеннБГх мест« в какоИ 
кибудБ месгносгн совершенно механжчески стали упогреблнтБ дравило: одно 
»населенное месго« одно »счетное отделение«. Таким образом в течении времени 

161 Tabella und Ausweiss, 4. sešitek, 11. dvostranska preglednica — Haupt-
ausweis in naslednji krajevni seznami. 

162 Spezialortsrepertorium von Krain za 1910, s. 38. 
1 по-немецки Ortschaft, по-игалБлнски frazione di comune. 
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»населенное месго« в горидическом и статистическом огношении сгали дефини-
ровагБ как группу домов, свжшгшлх между собок» одинаковои нумерациеи. 

В теченин продолжителБного времени с 1770 года до самои народно-осво-
бодителБно& борвбн 1941 года состав »счетних отделении« в супџшсти совсем 
не изменилсљ В Каринтии среднее число домов в одном »счетном отделении,« в 
1884 году составллло 18, в 1910 шду 16, в Карниоле 21 и 26, в Шгирин 44 и 49, 
в провинции ГорицБ1 52 и 80. Рлд »счетнБИх отделешш« с одним илн двумл 
домами с 1770 года до второи мирово0 вошш оставалсл без каких либо изме-
нении. Таким образом, сохранили »счегнБЈе отделенил« назнвакмциесл »населек-
НБ№ места« в разнлах официалнн|х статистиках и регистрах до ближаишего вре-
мени их состав, которнА значителБно более огвечает давншпнеи принадлежности 
территории к Toft, или инои бнвшеи провинции или округу как насгошцему 
географическому составу поселениА. Число »населеннБ1х мест« в том или ином 
pafioHe, число домов в одном »населенном мебте«, взнтое no регистрам »населен-
НБ1Х мест«, и подобнБК даннБге не дагот нам насголзцеА картиш^ распределенил 
li величшш! настошдих пооелениа или типа самого заселенил. 

Все переменн в числе »счетннк отделени0« за времл 1770—1941 гг. бБШти 
ЛИШБ местного значенил; весвма мало их бнло во времл феодализма до 1848 года, 
a немногим болБше во времл капигализма. 

Зтн переменБГ с однои сторонн ЛВЛЛЛИСБ, как резулБтат борБбБГ между 
обеими принципами при устровсгве »счетннх отделснии« в местах с особнлками 
и поселками: между принципом 6ОЛБШИХ искусствешњк »счеишх отделени0« 
и между принципом малБЕ единиц с малнм количеством домов — c flpyroii 
сторонБИ ЛВЛЛЛИСБ резулБтатом обшего развитил хозлАства и народонаселениЛ; 
образованил НОВБГХ поселениА, соединенил между собок) поселенни, особенно no 
близости от городов и индустри&ских центров и т. п. 

ВолБшое значение, в распределении отделвгшх »счепшх отделепии« 
играли с самого начала различнне грапвцБ1 и внзмвали зтим массу НОВБГХ СПО-

ров между фактически ЖИВБИМИ границами поселенив: и между служебно уета-
новленнБКми границами »счегнБК отделениА«. Te спорБ! сугцествугот и до насто-
лгтгего времени. В 1770 году такуго ролБ прежде всего играли церковно-приходские 
границм, a также в разное времл различние другие границБЈ: государственшЉ, 
областтше, окружвљие, городские, обвдинские и другие. Так например гтоселок 
Сухи Дол офкциалБно евде и до сегоднлшнего днл не считаетсл как »населенное 
место« и разделен на три различнне no близости лежагдих поселенил, так как 
в 1770 году здесБ проходила епархиалБпал и приходскал гранида. 

Василии Мелик 

Summary 

Development and Structure of »Inhabitated Places« as Administrative and 
Statistical Units in Slovenia 

When the Bill on the Denomination of Inhabitated Places, Town squares, 
Streets and Houses was passed in the People's Assembly of the People's Republic 
of Slovenia the author found it opportune to throw light upon, and discuss, the 
development of the administrative and statistical units called »inhabitated places« 
(naselje, formerly kra j ) 1 which heretofore had taken place in Slovenia. In 1770 
buildings had for the first time been provided with consecutive numbers in most 
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provinces of the former Austrian Monarchy and simultaneously on nearly the 
whole of the Slovene territory with the exception of Trieste ) Venetian Slovenia, 
then Venetian Istria, and Hungarian Prekmurje. Units of buildings provided 
with running numbers were called »numbered sections« (Numerierungsabschnitt) 
and formed by single towns, market towns and villages. In unbroken settlements 
with a large number of buildings there arose no real difficulties in defining such 
»numbered sections«, while with lone farmsteads, hamlets or straggling villages 
the procedure in one province or district differed widely from that in others. In 
some provinces large streches of lone farmsteads or hamlets were merged in one 
»numbered section« with a large number of buildings, as for example in the Pro-
vince of Gorica (Gorizia), in Styria and in the Inner district (Notranjsko) of 
Camiola with Istria. Elsewhere again small hamlets or small numbers of lone 
farmsteads were taken to constritute one »numbered section« with a very small 
number of buildings as for example, in Carinthia and Carniola, especially in her 
Lower district (Dolenjsko). Thus regions with the same geographical structure 
of settlements were divided in either small or large »numbered sections« accor-
ding to whether they belonged to this or that province. 

In statistical dealing with the total number of »inhabitated places« in a cer. 
tain region the principle: 1 »inhabitated place« = 1 »numbered section« was auto-
matically observed. In the course of time an »inhabitated place« itself was being 
defined legally and statistically as a group of buildings bound together by con-
secutive numbers. For the space of more than 170 years, from 1770 till the be-
ginning of the National Liberation Struggle in 1941, the structure of »numbered 
sections« had undergone no real change. In Carinthia the everage number of buil-
dings per »numbered section« amounted in 1784 to 18 and in 1910 to 16, in Car-
niola to 22 und 26, Styria 44 and 49, and in the Province of Gorica (Gorizia) to 
52 and 80, respectively. Quite a number of »numbered sections« with one or two 
buildins had remained unaltered from 1770 till the World War II. Thus it hap-
pened that up to the present time »numbered sections«, called »inhabitated pla-
ces« in varions official statistics and registers, preserved the structure correspon-
ding to that of the province or district to which the region belonged in 1770 rather 
than to the real geographical structure of the settlements. Thus the number of 
»inhabitated places« in a certain region, the number of houses in a certain »inha-
bitated place« and such like data found in the registers of inhabitated places do 
not represent the true picture of the situation and size of settlements nor do they 
say anything about the type of settlement. 

All changes as to the number of »numbered sections« between 1770 and 
1941 bore merely a local character and whilst being but few in the times of Feu-
dalism up to 1848, they increased during the Capitalistic period. The changes 
were, on the one hand, the consequence of the contest between the two trends of 
grouping »numbered sections« in regions with lone farmsteads and hamlets: the 
principle of large artificial 'numbered sections« and the principle of small units 
with few houses — whilst on the other hand they were due to the general eco-
nomic development and the fluctuation of the population: the setting up of new, 
or merging of old, settlements and the like, especially in the close proximity of 
towns and industrial centers. 

1 »Ortschaft« in German, »frazione di comune« in Italian. 
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From the very beginning an important rôle was played in the demarcation 
of »numbered sections« by various boundaries to which further discordances were 
due, between actual boundaries of settlements and official boundaries of snum-
bered sections«. These discrepancies survived up to the present day. In 1770 such 
rôle was mainly played by parochial boundaries and later on by various state, 
provincia^ district, municipal, and other administrative boundaries. Thus, for 
example, the hamlet Suhi Dol is officially not considered as being an »inhabitated 
place« and is even to-day merged in three near-by settlements just because in 
1770 a diocesan and a parochial boundary were running trough it. 

Vasilij Melik 


