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judsko štetje 15. marca 1948 bo nudilo po objavi rezultatov izredno bogat vir podatkov o prebivalstvu Jugoslavije. Obdelava
popisnega materiala je že v zaključni fazi in bodo publikacije z
definitivnimi rezultati, kakor upamo, kmalu na razpolago.
Že prav kmalu po štetju so bili objavljeni predhodni podatki
o številu prebivalstva po srednjih upraivno-teritorialnih enotah —
Okrajnih LO (2), ki so omogočili interesanten vpogled v gostotne
prilike pri nas (9) in s tem tudi primerjavo s starejšimi stanji. Vendar je mogoče na osnovi takih, upravnim enotam prilagojenih podatkov, izdelati le generalne preglede, ki so dobri za prvo orientacijo, ne morejo pa nadomestiti potrebnih podrobnih proučitev,
katere šele zanesljivo odkrivajo zakonitosti v razmestitvi in strukturi populacije. Med najzanimivejšimi in za geografa najpoučnejšimi problemi je v tej zvezi vprašanje razvoja populacije. Odgovoriti nanj, sem si zadal za nalogo v pričujočem sestavku. Seveda
ne gre pri tem za vprašanje v celoti, razvoj populacije pred 1. 1931
je bil že pogosto obravnavan, zlasti temeljito sta ga proučila za
starejšo dobo Zwitter (20) in za novejšo Melik (6, 21). Moj namen
pa je ugotoviti, kako se je razvijalo prebivalstvo Slovenije med
leti 1931 in 1948, v tem za nas prevažnih dogodkov polnem razdobju,
sestavljenem iz treh tako različnih dob, kakor so mirni razvoj v
pogojih kapitalistične ekonomike v letih 1931—1941, doba narodno
osvobodilne vojne in socialne revolucije v letih 1941—1945 in skoro
tri leta mirne, a vendar živahne in borbene graditve socializma v
letih 1945—1948.
Statistični urad Slovenije mi je že pred objavo omogočil uporabiti definitivne rezultate ljudskega štetja 1948 1. po naseljih, za
kar se mu iskreno zahvaljujem. Razume se po sebi, da je bilo potrebno za primerjavo z 1. 1931, za katero so na razpolago za ves
stari del Slovenije le podatki o prisotnem prebivalstvu (3, 4), vzeti
istovrstne številke. Za oni del Slovenije, ki je bil 1. 1931 pod italijansko okupacijo, so na razpolago podatki o prisotnem in stalnem
prebivalstvu (5). Dasi kriteriji pri obeh štetjih 1. 1931 in štetju
1. 1948 niso bili povsem isti, je samo to dejstvo za našo primerjavo
brez posebne važnosti, važneje je, da so se štetja izvršila v različnih
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družbeno-ekonomskih pogojih, kar se v odnosih omenjenih dveh
kategorij prebivalstva marsikje zelo močno odraža. Pri obravnavanju konkretnih primerov se bo treba na to še povrniti.
V odgovor na zastavljeno vprašanje in na opisani materialni
bazi sem izdelal dvoje kart. Prva (pril. I) ponazoruje v skupinah
relativnih vrednosti podano razliko v številu prebivalstva po najmanjših teritorialnih enotah — katastrskih občinah, druga (pril. II)
pa absolutni iznos razlike po numeracijsko-upravnih naseljih. Razlika med kartama v enotah, na katere se primerjava nanaša, izvira
iz tega, da ni mogoče relativne karte, kjer se morajo znaki nanašati
na neko točno omejeno ploskev, izdelati za naselja, kar bi bilo
sicer najbolje, ker za njih ni mogoče postaviti na karti meje. Brez
dvoma iz tega razloga so vse karte, ki obravnavajo tovrstne probleme s pomočjo relativne metode izdelane na osnovi politično
upravnih enot; nam najbližja Melikova karta o gibanju prebivalstva Slovenije v dobi 1880—1931 je izdelana po političnih občinah
(6, pril. VI). Prav vse so tedaj izpostavljene bistveni pomanjkljivosti, ki je v tem, da zelo pogosto združujejo take enote v sebi
močno heterogene elemente z raznosmernim razvojem. Kot rezultante često ne podajajo najvažnejše smeri, ki jo lahko vidimo ali
v največkrat nastopajoči liniji razvoja (eno samo naselje, ki je sicer
malopomembno, pa je ubralo močno drugačno pot, lahko tu bistveno preobrne sliko) ali v razvojni smeri in potenci najpomembnejšega naselja (množina manjših naselij z drugačnim razvojem
zopet lahko bistveno vpliva na povpreček), marveč nek povpreček,
ki je neresničen, ne nastopa v nobenem konkretnem primeru in je
lahko odvisen od muhavosti razvoja v za nas nevažnih delih
upravne enote. Seveda nastopajo taki primeri samo tam, kjer
združuje politična upravna enota (in obenem statistična) tudi več
naselbinskih. Pri nas je ta pojav zelo pogost tudi v okviru najmanjših enot te vrste — katastrskih občin. Pogojen je v razdrobljeni
naseljenosti in je zlasti očiten na Dolenjskem, kjer posamezne kat.
občine (v velikolaški okolici, v gričevnatem zaledju Krškega) združujejo včasih po 15 do 20 malih vasic oz. zaselkov. Vendar prav v
teh ekstremnih primerih niso posledice združevanja usmerjene v
prikazovanje nereelnega stanja in je skoro povsod povpreček izraz
dejanskih prilik. Neprijetnejši so primeri v Ljubljanski kotlini, zlasti v okolici mest in na njih se bo treba še povrniti pri podrobnem
obravnavanju posameznih primerov. V Prekmurju, Slovenskih goricah, Halozah, na Dravskem polju, na Kobanskem in po Pohorju
skoro v celoti, po vsej ostali Sloveniji pa tudi v mnogih primerih,
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obsegajo kat. občine eno samo naselje in tam se naša podoba od
zahtevane najidealnejše v ničemer ne oddalji. 1
Karte o relativnih odnosih v populacijski pa tudi drugačni
problematiki, ki imajo za osnovo upravne enote, pogosto trpe na
bistveni pomanjkljivosti, da prikazujejo pojave, ki so omejeni na
razmeroma majhen prostor, v našem primeru na naselja, na vsem
področju upravnega teritorija, ki lahko obsega tudi ogromne, docela
nenaseljene površine. Taki so tudi vsi pravi statistični kartogrami.
Da bi se temu nesmislu izognili, je potrebno na karti upoštevati
le prostor, ki ga lahko smatramo za faktično naseljenega in izločiti
vse neposeljene površine. Dosledno izvajanje tega pravila bi sicer
pripeljalo do absurda, ker bi smeli na karti upoštevati samo zazidane ploskve. Ker je to tudi nemogoč nesmisel, se običajno poišče
kompromis, ki je v izločitvi le večjih visokogorskih, neproduktivnih
in večjih gozdnih kompleksov. Za Slovenijo se je prvi tega načina
poslužil Melik (6, pril. 5) in po originalu njegove karte so izločene
neposeljene površine tudi na prilogi I.
Kakor relativne karte vedno, tako tudi priložena riše le eno
plat razvoja populacije pri nas — in sicer v odstotkih izraženo
stopnjo izprememb po najmanjših teritorialnih enotah in v njih
medsebojni primerjavi. Pri geografskem obravnavanju populacijskih problemov pa je že dolgo časa navada, da se kartografsko ponazarjajo tudi absolutne izmere proučevanih pojavov, kajti le primerjava obojega daje pravo podobo in šele dovoljuje resnici se približujoče sklepanje na zakonitosti v razvoju in odnosih. V dosego
tega cilja služi priloga II, izdelana po metodi absolutnih znakov. Pri
tej karti seveda ni bilo posebej treba označevati večjih neposeljenih
površin in možno je bilo uporabiti za najmanjšo enoto naselje,
vendar tudi tu z nekim pridržkom. V starem delu Slovenije so
namreč naselja, ki služijo za najmanjšo enoto statistiki, s skupno
numeracijo povezane naselbinske enote, ki pa so kljub temu, da so
včasih sestavljene iz več faktičnih naselij odn. zaselkov še kar
smiselne in zadovoljive enote tudi za geografa. Drugačne pa so bile
statistične naselbinske enote v Slovenskem Primorju za italijanske
1
V dveh delih je prikazana na karti edino kat. občina Šujica. Delitev je
omogočila trenutna upravna meja, ki dodeljuje naselje Vrhovci ljubljanskemu
teritoriju. Umestnost delitve pokaže primerjava: Vrhovci so v obravnavani dobi
napredovali zia 895%, vse ostale vasi iz iste kat. občine pa so nazadovale, povprečno za 17%. Radi nejasnosti v statističnih podatkih in v izogib eventualnim
pogreškam sem združil nekaj celih kat. občin, tako: Jesenice, Javornik in Koroško Belo, Farno vas in Prevalje, Spodnji in Zgornji Kamenščiak, Bohovo in
Razvanje, Zgornji Duplek in Završko vas, Zgornjo in Spodnjo Selnico, Veliki
in Zgornji Boč ter Radehovo, Šetarovo in Sv. Lenart.
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okupacije. Tu se podatki za 1. 1931 nanašajo na neke posebne »števne enote« (frazioni di censimento; prim. 7, str. 16), ki združujejo
često tudi več starih oz. novih numeracijskih enot.2
*

*

&

Slovenija je v mejah današnje LR štela 1. 1931 1,339.027,3 1. 1948
pa 1,372.363 prebivalcev. Število se je tedaj v 17 letih pomnožilo le
za 33.336 ali 2.5%. Stagniranje je povprečna smer razvoja populacije v zadnji dobi, iz česar izvira, da niso pojavi napredovanja in
nazadovanja takšni samo v odnosu do matematične sredine, marveč tudi do za vso Slovenijo veljajočega povprečka. Predelov, kjer
je prebivalstvo v resnici stagniralo, je precej, vendar nam bo podrobno premotrivanje odkrilo, da za večino naših naselij stagniranje ni najznačilnejše, da nastopa zelo mnogo in velikih odklonov.
Že primerjava med starim in novoosvobojenim delom Slovenije
nam očitno pokaže, da je stagnacija kot najznačilnejši reprezentant
gibanja prebivalstva pri nas le računsko dobljen povpreček in da
še zdaleka ne odgovarja najmočneje zastopani razvojni smeri v
pretežnem delu primerov. Dočim je v Slovenskem Primorju prebivalstvo nazadovalo za 15.6%, je v starem delu napredovalo za
5.6%. Še interesantnejše je primerjanje po okrajih (podoba 1.), ki
nam odkrije, da se v 11 okrajih, t. j. le v dobri tretjini, število prebivalstva ni spremenilo ne navzgor ne navzdol za več od 5%. Posebno značilno je dejstvo, da je večina teh okrajev i z g u b i l a
nebistven del svojega prebivalstva in le štirje med njimi se ponašajo vsaj z majhnim napredkom. Stagnacija kot povprečna razvojna
smer okrajev zavzema predele vzdolž vse vzhodne Slovenije od
severne meje Prekmurja do Bele krajine, v osredju okolico Ljubljane in mozirski okraj, na zapadni meji pa sežanski okraj. To so
predeli s skoro vse doslej izključno agrarno strukturo prebivalstva,
z majhnimi in gospodarsko malopomembnimi lokalnimi središči:
tudi pred 1. 1931 so se slabo razvijali; (6, 11, 14). Oba dolenjska
okraja, novomeški in krški ter sežanski okraj so k temu utrpeli
velike izgube tudi v vojni. Oni štirje okraji, ki zaznamujejo nekaj
prirastka (Radgona, Ptuj, Poljčane, Mozirje) so gospodarsko najmočnejši med njimi, bodisi po večjem deležu boljših kmetijskih
tal, bodisi radi večje udeležbe tako važne kulture kot je vinska trta,
2
Nekatere vasi je bilo treba združiti tudi drugod, radi verjetnosti, da sta
bili pod istim imenom v obeh letih zaipopadeni različni enoti. Razen tega sem
združil tudi nekaj popre je razbitih naselij ob stari jugoslovansko-italijanski meji;
ležala so v področju razložene naseljenosti.
3
Izračunal Statistični urad Slovenije.
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bodisi po boljših možnostih industrijskega udejstvovanja (les in
rudarstvo v mozirskem okraju, več manjših industrijskih centrov v
poljčanskem, Strnišče v ptujskem). Za nad 5% je nazadovalo 9
okrajev (v celoti, če ne računamo stagnacije posebej, pa 16, nad
polovico) in sicer za 5%—15% pet: Trebnje, Grosuplje, Črnomelj,
Ilirska Bistrica in Gorica, za 15%—25% pa trije: Postojna, Idrija

P o d o b a 1.
Gibanje prebivalstva v razdobju 1931—1948 po okrajih LRS
Znaki pomenijo: J. n a z a d o v a n j e za več kot 25°/o, 2. n a z a d o v a n j e za 15%—25°/«,
3. n a z a d o v a n j e za 5°/o—15°/o, 4. n a z a d o v a n j e za 0.1°/o—5%, 5. n a p r e d o v a n j e za
0.1—5%, 6. n a p r e d o v a n j e za 5°/o—15°/», 7. n a p r e d o v a n j e za 15%—25%, 8. napred o v a n j e za več kot 25%.

in Tolmin, 28.2% preb. pa je izgubil kočevski. Razen primorskih
so med njimi samo še notranjski in nekateri dolenjski okraji. Velika prizadetost v vojni, izostanek večjih, v industrijski razvoj
usmerjenih mest in izselitve, so povzročili nazadovanje teh predelov. Prav poučna je razporedba na Primorskem, kjer je nazadovanje v okrajih vzdolž stare meje večje'kakor ob današnji, kar
ponuja zaključek, da ima tu važno besedo tudi premaknitev obmejnega aparata.
Za več od 5% je napredovalo 10 okrajev (med njimi vsi trije
mestni), v celoti pa 14, pod polovico. 5%—15% napredka zaznamujejo mariborska okolica, dravograjski okraj, celjska okolica, pa
okraja Trbovlje in Kamnik. Njih razlike in prednosti v gospodar5

.
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ski strukturi napram prejšnjim okrajem so na dlani. Prav isto, le v
stopnjevani meri velja za okraja, ki sta napredovala za 15%—25%:
Jesenice in Kranj. Največji pa je prirastek treh naših poglavitnih
mest, Ljubljane, Maribora in Celja, ki so napredovala nad 25%,
največji je dvig Ljubljane, ki znaša skoro 32%.
Razumljivo je, da je razpon med največjim napredovanjem in
nazadovanjem posameznih naselij oz. kat. občin veliko večji, kakor
pri okrajih. Vendar je vredno posebnega poudarka, da je bistveno
večji od razpona v razdobju 1880—1931. Svoj izraz je dobilo to
dejstvo tudi v karti, kjer ni bilo mogoče uporabiti razporeditve in
znakov prve take karte za naše ozemlje (6, pril. VI), kar bi bilo
sicer radi primerjave najprimerneje, marveč je bilo treba izdelati
nekoliko drugačno grupacijo še posebno za negativne vrednosti.
*

*

*

Največje nazadovanje, preko 60% do 100% je zadelo predvsem
kočevska naselja, iz katerih so se 1. 1942 izselili potomci nemških
priseljencev. V številnih naseljih okrog Roga so imeli preje absolutno večino. Vendar niso roške vasi tako opustele samo radi njih;
bistveno je sodelovalo tudi totalno uničenje, povzročeno od italijanskih okupatorjev istega leta (prim. 9), ko so bili pobiti ali pa
so odšli oz. so bili odgnani z domov še tisti, ki se niso izselili. Stanje ob osvoboditvi bi brez dvoma pokazalo stoodstotno izpraznitev
cele pokrajine, podatki iz marca 1948 1. pa že registrirajo številne
klice novega življenja, ki se bo tu prav gotovo kmalu razmahnilo.
Kočevsko je bilo vedno področje velikega izseljevanja in njegovo
prebivalstvo je v razdobju 1880—1931 močno upadlo. V pogojih
nove, socialistične ekonomike, bo na tem, gospodarsko po večini
malo ugodnem področju, delovna sila razmeščena pač pod vidikom
novih, racionalnejših pogledov, zato je verjetno, da staro stanje
ne bo prav kmalu dosbženo.
Nad 60% prebivalstva je izgubil drugje edino še Kobarid, kjer •
moramo tako nazadovanje pripisati izostanku ogromne italijanske
garnizije (prim. 6, str. 608). Od 1. 1910 je Kobarid nazadoval le za
28%, kar ga iz povprečnega nazadovanja naselij na Primorskem
bistveno ne dviga.
Tudi izguba polovice prebivalstva (skupina 40%—60%) je izredno velika in je v glavnem plod izjemnih razmer v obravnavani
dobi. Tolikšno je nazadovanje mnogih naselij na Kočevskem, ne
več samo v okolici Roga. V še večji meri in še v več primerih gre
tu med vzroke uvrščati poleg izseljevanja posebne kazenske eks-

STANEZRIMEC:G I B A N J E P R E B I V A L S T V A S L O V E N I J E V R A Z D O B J U 1931—1948

pedici j e okupatorja, ki je prav iz teh in sosednjih področij odvajal
največ ljudi v taborišča, odkoder se premnogi niiso več vrnili. Prvenstveno posledicam vojne moramo pripisati tolikšno nazadovanje naseljenosti na Bloški planoti, v Loškem potoku, v Iški in
okrog Mokreca. Tudi v Slov. Primorju se sem uvrščajo v vojni
najbolj prizadeta naselja kot n. pr. Merečje in Podstenje nad notranjsko Reko, naselja na južnem robu Trnovske planote in deloma
še pod njo, naselja okrog Vremskih gozdov, znani Črni kal in Gabrovica, pa Morje nad Sočo, Lokve in Čezsoča. Brez dvoma ne
leži v vseh naštetih primerih krivda samo v posledicah vojne, bolj
ali manj so povsod sodelovali tudi razlogi, ki so povzročili upadek
prebivalstva v vsem Primorju. Že v tej kategoriji je v gornjem Posočju nekaj vasi, ki so jih po vsej priliki privedle sem sekundarne
posledice vojne. To so vasi pod Predilom, ki se imajo za nazadovanje zahvaliti tudi novi meji, ki je prekinila njih redno zvezo z
rudnikom onstran Predila, kamor je velik del domačinov hodil
dnevno za zaslužkom. Ker pa je razdejanost tudi tu zelo velika, je
težko presoditi, kateri od obeh vzrokov je bil na delu tehtnejši.
Drugod je polovico prebivalstva izgubilo le malokatero naselje.
Med njimi so Grčarevec ob stari meji, ki je prvi in najizrazitejši
reprezentant naselij, ki so nazadovala predvsem radi izgube obmejnega aparata, v kolikor ne smemo sem prištevati že Kobarida. (Na
italijanski strani stare meje je bil obmejni pas, t. j. pas naselij, ki
so bila kakor koli udeležena pri obmejnih funkcijah, znatno širiši
kakor na jugosl. strani.) Dalje spadajo sem požgane, pobite in izseljene Dražgoše, pa prekmurski Fikšinci, iz katerih se je izselil
tujerodni živelj (prim. 19). Kaj je privedlo v to kategorijo Veliki
Boč na Kobanskem in Trbonje ob Dravi, je težko reči. Pri Trbonjah
se ponuja zai razlago razlika v obsegu naselja, ker so najverjetneje
šteli pri zadnjem štetju raztresena dela Trbonj, Dravče in Reko,4
pri sosednjem Sv. Danijelu, ki naj je, dasi razložena hribovska vas,
napredoval kar za prekp 30%.
V naslednji skupini so naselja odn. kat. občine v katerih je
prebivalstvo nazadovalo za 25%—40%. Tudi tu temelji upadek
predvsem v posledicah vojne. Najpogosteje nastopa tako nazadovanje ob gorenji Kolpi, v nekaj primerih v Ribniškem polju, mnogo
naselij je zajelo na Bloški planoti, v Ložki dolini ter v okolici Krima
in Mokreca. V Slov. Primorju spadajo sem številna naselja v Breginjskem kotu, na sev. robu Banjške planote, ob Bači, nad Idrijco
* Ti dve razloženi naselji vključuje v Trbonje Spezialtirtsrepertoriuin za
Štajersko za 1. 1910. V e r j e t n o so jih 1. 1931 šteli še pri Trbonjah.
S'
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in na Trnovski planoti. Zlasti mnogo naselij je v tej kategoriji na
Krasu in ob spodnji Reki, redkost pa niso niti po Pivki in v Vipavski dolini. Naselja po visokem alpskem svetu in po njegovih predgorjih so doživela tedaj isti proces, kakor ona na Krasu ali v rodovitnih dolinah in kotlinah. Zato smemo nekje bolj dolžiti vojno,
drugje pasivnost, ki je imela za posledico znatno nazadovanje že
v prejšnjih dobah, pa izselitev za časa več kot dvajsetletne okupacije priseljenih Italijanov, poleg premaknitve meje daleč proti
zapadu.
Drugje je zastopana ta kategorija znatno redkeje. V Beli krajini so tu vasi okrog Vinjega vrha in Maverlena, po ostali Dolenjski
pa nekaj vasi v Suhi krajini, Žužemberk z okolico, vasi okrog Male
in Velike Gobe, Krmelja in vasica Glinek. Večino teh imen srečamo v zgodovini NOB bodisi kot torišča okupatorjevih uničevalnih akcij, bodisi kot prizorišča večjih (Žužemberk) ali manjših
zmag NOV. Iz tega smemo zaključiti, da v teh primerih ne gre za
neko stalno razvojno smer, marveč za pojave, ki so posledice enkratnih vzrokov.
Onkraj Save je v tej skupini še manj naselij, med njiimi pa so
predvsem taka, ki leže v goratem ali vsaj hribovitem svetu, kot je
n. pr. jugovzhodno bočje Menine, najvišji del povirja Savinje, povirje Pake, Kobansko; na Pohorju spadata sem Planina in Puščava,
na Strojni Črneška gora, nekaj jih je tudi v vzhodnem delu Posavskega hribovja in v Slovenskih goricah (predvsem na severni meji
in na skrajnem jugovzhodu). V Prekmurju so v tej skupini Kramarovci, Ocinje in Topolovci, kraji, kjer je bilo preje nekaj nemške
manjšine. Nekatera med naselji v naštetih področjih srečamo med
močno prizadetimi v vojni dobi (Sv. Duh, Solčava, naselja po Menim in JV delu Slovenskih goric, Planina na Pohorju), na Kobanskem in drugod, kjer tega ni, pa jim je očividno skupna odročna,
za uspešen razvoj kmetijstva in za namestitev kakršnekoli druge
gospodarske panoge neprikladna lega (Velka, Črneška gora, Srednje, Javnik, Bukovje, Selce, Dovško i. pd.). V Posavskih hribih gre
predvsem za naselja na področju, iz katerega so izselili okupatorji
vse prebivalstvo. Podoba je, da se je v nekatera izmed njih vrnilo
posebno malo ljudi.
V ravninah je teh primerov malo, pojavijo se v Apaški kotlini,
ki je tudi v obliki izselitve izgubila velik del svojega predvojnega
prebivalstva, na Dravskem polju spada sem Sv. Marjeta, v Brežiški
kotlini pa Rakovec ob Sotli, ki je med kraji, ki so v vojni utrpeli
znatnejše izgube stanovanjske površine (prim. 9, str. 283).
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Nazadovanje za 15%—25% je za tako kratko dobo še vedno
zelo veliko. Zadelo je mnogo naselij zlasti v Slov. Primorju, katerega povpreček je tudi v tej kategoriji. Zelo je razširjeno v
Škofjeloških hribih, pa po Notranjskem in Dolenjskem. Dosti bolj
od prejšnje je ta kategorija zastopana po osrednji in vzhodni Sloveniji. Zlasti imnogo je v njej belokranjskih naselij, za katere je
poleg naslednje, nižje, sploh najznačilnejša. Pogosto nastopa v Posavskem hribovju, zlasti v vzhodnem delu pa v centralnih, najvišjih
in najbolj gozdnatih delih. Na severu in vzhodu Slovenije spada
toliko nazadovanje še med najmočnejša in je omejeno na agrarna
področja s slabšimi prirodnimi pogoji. Večje dimenzije zavzema
še v vzhodnem Prekmurju. V celoti je nazadovanje za 15%—25%
' še vedno izjemno, razširjeno najbolj v južnem in zapadnem delu
Slovenije, ki sta v vojni najbolj trpela, ki sta pa obenem gospodarsko najmanj razvita. Dasi spad'ajo v to kategorijo tudi nekatera
manjša mesta (Tolmin) in marsikatero naselje v dolini ali celo v
plodnih ravninah (Vipavska, Ribniško polje, Pivka), je vendarle
razširjena najbolj v višjih, odročnih, poljedelstvu manj naklonjenih
predelih. V vzhodnem Prekmurju pa je očividno še vedno na delu
razlog, ki ga omenja že Melik (6, str. 637), ko opozarja na zvezo z
evangeličanskim področjem, saj se Baševa karta (18) s priloženo
še bolj ujema kakor njegova.
Najmanjšo mero nazadovanja (5%—15%) izkazujejo z izjemo
Kočevske, katere pretežni del je močneje nazadoval, isti predeli, ki
so bili na prvih mestih doslej. V Slovenskem Primorju, kjer moremo smatrati to stopnjo nazadovanja že za nekaj pozitivnega, saj
je pod povprečkom za področje v celoti, so v njej mnoga naselja
ob gorenji Soči, a le od Trnovega navzdol, dalje naselja v Cerkljanskem (in Škofjeloškem) hribovju, v hribih in po planotah na obeh
straneh srednje Soče, v Vipavski dolini, v zapadnem deliu Krasa,
v Brkinih, v Pivki, tedaj na vseh površinskih tipih. Na Bloški planoti so razen par izjem v tej kategoriji še vsa ona naselja, ki niso
nazadovala bolj. Na Dolenjskem je poleg stagnacije najpogostejša,
razen obsežnih planih področij zavzema tudi večji del Dolenjskega
gričevja. Prav na široko je zastopana ob spodnji Krki, v Krškem
polju ter v Beli krajini. Zlasti mnogo je v n j e j naselij še v vzh.
Prekmurju, zlasti na Goričkem. Povsod drugje je nazadovanje te
vrste redkejše, omejeno na osamljene primere, dasi nastopa med
negativnimi kategorijami najpogosteje. V bolj ali manj osamljenih
primerih nastopa povsod, tako v visokogorskem področju vzh.
Savinjskih Alp, kot v hribovju — zlasti Posavskem, ali v gričevju
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- - na Bizeljskem, v Halozah, pa tudi v goricah in v ravninah je v
tej meri nazadovalo marsikatero naselje. Nekoliko značilnejše je
za zapadno Pohorje in zapadno Kobansko.
Stagniranje (v okviru razpona + 5 do —5%) je najbolj zastopano po osredju in vzhodu Slovenije. V nekaterih predelih (Slovenske gorice, Haloze) je stagniralo relativno celo največ naselij. Prav
redek pojav pa je stagnacija (z izjemo vzhodne Dolenjske in Ljubljanskega barja) na vsem ozemlju južno in zapadno od Save. Stagnirala so naselja na vseh površinskih tipih, velika in majhna, celo
nekaj manjših mest je vmes (Krško, Ptuj), pa n. pr. danes tako
v važen rudarski kraj kot so Petišovci. Tudi v Slov. Primorju, kjer
je prebivalstvo pretežne večine naselij nazadovalo, ni stagnacija
kot relativno pozitiven pojav pridržana naseljem v najugodnejših
legah, industrijskim krajem ali mestom, nego je stagniralo po nekaj
naselij v najraznovrstnejših pogojih: na Krasu, v Brkinih, v Vipavski dolini in na Banjški planoti.
Seveda niso v vseh področjih, ki so na karti označena kot mirujoča, dejansko vsa naselja stagnirala. Vendar primeri velikih odklonov niso prepogosti. Da pa so lahko v posameznih slučajih hudo
izdatni, dokazuje primer kat. občine Dobovec, ki je kot celota
stagnirala, medtem, ko je Dobovec sam (po vsej priliki na račun
tistega svojega dela, ki se vleče ob Savi), napredoval za 184% in
so ostale štiri vasi močno nazadovale.
Iz vsega prav jasno izhaja, da je gotovo najtežje tolmačenje
geneze mirovanja. Kakor že svoj čas omenjeno (10, str. 323) je
17 letno razdobje 1931 do 1948 razdeljeno na tri, na razvoj populacije bistveno različno učinkujoče dobe: prvo dobo mirnega razvoja v pogojih kapitalističnega gospodarstva predvojne Jugoslavije
in fašistične Italije, drugo dobo narodno osvobodilne vojne in socialistične revolucije in tretjo dobo, ki obsega le nekaj let graditve
socializma. Vsaka od teh dob je učinkovala na razvoj populacije
različno. V prvi dobi so bili običajni pojlavi beg z dežele, izseljevanje, sezonsko izseljevanje, majhen prirodni prirastek; druga
doba je učinkovala izrazito negativno a po vsej priliki po posameznih predelih z različno intenzivnostjo (prisilno izseljevanje,
neposredno po vojni prizadeti kraji: požgani domovi, talci in pd.);
v tretji dobi pa vračanje izseljencev, nova kolonizacija, pojačana
planska notranja migracija. Na žalost nikakor ni mogoče rekonstruirati stanj na prelomih med temi dobami. Tako ostane zabrisano, kateri elementi so bili v razvoju bolj na delu, kateri manj in
često lahko ostane vsled enkratnih vzrokov docela zabrisana nor-
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nialna razvojna smer, ki jo bo moglo ugotoviti šele nadaljnje opazovanje oz. primerjava z novimi podatki, ki bo obsegalo le dobo
normalnega razvoja.
Tudi v prvi kategoriji napredujočega razvoja (5%—15%) so v
glavnem še agrarna področja, med njimi mnogo v površinsko manj
ugodnih legah, nekaj pa je tudi urbanskih naselij in njih okolic.
V Beli krajini, kjer je v znatnejši meri napredoval edino Črnomelj,
sta za okrog 10% povečali število prebivalstva Metlika in Kanižarica (Kanižarica leži v kat. občini Dobliče, v kateri pa je v tej meri
napredovala le ona, Jerneja vas in Dobliče sta nazadovali. Doblička
gora pa je napredavala za 52%. Napredek Kanižarice je razumljiv,
pripisati ga je rudniku, ki je eno največjih podjetij Bele krajine.
Ni pa razumljivo, odkod tak porast Dobličke gore. Najverjetneje
gre tu za pojav, ki ga bomo opazovali še marsikje, namreč, da je
sredi nazadujoče okolice, ki je utrpela v vojni veliko opustošenje
stanovanjske površine, neko naselje dokaj znatno napredovalo.
Ljudje iz porušenih vasi so se umaknili v sosednja naselja, odkoder
hodijo obdelovat svojo zemljo in odkoder so v času popisa obnavljali svoje vasi. V ostalem je Doblička gora prav majhno naselje,
razlika znaša le kakih 7—8 družin). Na Kočevskem je v tej kategoriji razen Kočevja in bližnjega Mahovnika še Koprivnik. Slično
so napredovale Ribnica, bližnja Gorica vas in Hrovača (oddaljenejši Nemška vas in Otavice, ki sta s prejšnjima dvema v isti kat.
občini, sta nazadovali, tako da jih v povprečku reprezentira stagnacija). Na Bloški planoti spadajo sem Velike Bloke. V Slovenskem Primorju je napredovanje zelo redko, kolikor ga je, je najbolj zastopana prva kategorija, v kateri so naselja Trnovo, Koseze,
Mala Bukovica, Zajelšje, Topolec, Zabiče, Brce, Dobro polje in Zarečica. Razen Trnovega, ki je pravzaprav del industrijsko razvite
Ilirske Bistrice, so vsa ostala naselja pretežno kmetska, a z izjemo
Zajelšij leže v dolini Reke ali na položnih pobočjih nad njo, skoro
vsa v bližini Ilirske Bistrice. Ali je bila za njih izjemno rast odločilnejšia plodna ravan ali bližina razvijajočega se mesta (Ilirska
Bistrica je med najbolj razvijajočimi se mesti v Slov. Primorju)
ali kombinacija obojega — intenzivno kmetijstvo na račun preskrbovanja mesta, ali bližina železniške proge, ni in ne more biti jasno
brez proučitve poklicne sestave prebivalstva oz. splošne podrobne
regionalne proučitve. V ostalem Primorju so v tej kategoriji še
Gorenja in Dolenja Košana, kat. občina Zagon (na račun Vel.
Otoka, ki pa je napredoval bolj), Šentpeter in Gradec (na njun
račun kat. občina Petelinje, čeprav je Petelinje samo nazadovalo).
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V obeh Košanah je napredovanje najbolj presenetljivo, morda gre
za začasno preselitev prebivalstva iz okoliških vasi, ki so bile v
vojni zelo porušene? V vasi veliki Otok leži vhod v Postojnsko
jamo, okrog katerega se je namestilo nekaj obratov, ki so hitro
povečali število prebivalstva sicer nevelike vasi. Šentpeter je važno
železniško križišče in prav istemu razlogu se ima za enak porast
zahvaliti Divača. V vsem ostalem Primorju so za 5%—15% napredovala naselja: Stara gora; brez dvoma na račun izgube Gorice,
katero pomaga za silo nadomeščati, dasi leži močno vstran od bodočega novega mesta; pa Bukovica v Vipavski dolini in Čiginj pod
Kolovratom. Tudi na Dolenjskem je v tej kategoriji malo naselij,
vendar jih opazimo na najrazličnejših, često presenetljivih mestih.
V Grosupeljski kotlini se drže predvsem obrobja, podobnih je nekaj primerov na obrobju gornje Temeniške doline, ob spodnjem
toku Temenice pa spadajo sem nekatera naselja v široki danji
ravnini. Tudi Novo mesto z vključenimi predmestji ni napredovalo
bolj, k čemur je pripomoglo bistveno zmanjšanje njegove stanovanjske površine (prim. 9). V slični procentualni meri so napredovala Sela pri Hin j ah in Rat j e v Suhi krajini, kar nas sme zelo
začuditi, zlasti če primerjamo to področje s Krškim poljem. Napredovanje se zopet pojavi šele na pobočjih Gorjancev, kjer so se
povečale vasi nad Kostanjevico ter navidez okolica Čateža in Bregane (navidez zato, ker je napredoval samo Čatež za 33.5%, dočim
sta Mrzlava vas in Velike Malence v kat. občini Čatež izgubili
precej prebivalstva, v kat. občini Bregana pa gre prirastek izključno
na račun doma onemoglih v Mokriškem gradu, pripadajočem vasi
Rajec, ki se je zato povečala kar za 128%).
V ostalih delih Slovenije ni prva stopnja napredovanja redkost
nikjer, je pa v nekaterih predelih (Slovenske gorice, Haloze) posebno močno zastopana. Obsega mnogo agrarnih naselij na različnih površinskih tipih, dasi v večjih višinah predvsem primere,
kjer se kmetijskemu načinu preživljanja pridružujejo druge možnosti, ki jih nudijo bodisi gozd ali tujski promet ali v lokalnih surovinah temelječa mala industrija, obsega pa tudi marsikatero urbansko ali primestno naselje.
Naslednja stopnja napredovanja (15%—25%) je že toliko odmaknjena od slovenskega povprečka, da zasluži vso pozornost. Pogosteje nastopa razen v Ljubljanski kotlini le severno Save. V Beli
krajini, na Kočevskem in Notranjskem, v Škofjeloških hribih in v
Bohinjskem kotu je ne opazimo nikjer. V Silbv. Primorju obsega
vsega štiri primere: Ilirsko Bistrico, katere lesna industrija je med
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najpomembnejšimi v Sloveniji in kateri se je po osvoboditvi močno
povečala upravna funkcija; kat. občini Sežana in Herpelje, docela
po zaslugi istoimenskih naselij, ki sta radi novih upravnih in obmejnih funkcij, ki jih vršita, napredovali znatno bolj, pa jih druga,
nazadujoča naselja potiskajo v to kategorijo. Prvačina se ima za
svoje mesto v tej skupini zahvaliti prometnemu križišču.
Le malo gosteje je zastopana ta kategorija na Dolenjskem, kjer
spadajo vanjo kat. občina Stranska vas (sama Stranska vas, ki je
pravzaprav del podobno napredujočega Grosuplja, novega upravnega centra SZ Dolenjske in važnega železniškega križišča, je napredovala za kategorijo bolj, vsa ostala naselja v bližnji okolici pa
so nazadovala ali stagnirala). Podoben primer je Stična (sama je
napredovala na račun Ivančne gorice za nad 36%) ter Šmihel pri
Novem mestu. Šmiihel je prvi med številnimi primeri, da je naselje
v okolici mesta napredovalo relativno bolj od centra samega. Ostali
primeri, ki so v tej skupini deloma po zaslugi obsežnih kat. občin,
leže ob Savi: Kresnice (same 29%) in Kresniške poljane, Litija
(30%), Podkraj nasproti Hrastnika in Log nasproti Sevnice. V vseh
primerih temelji napredovanje na industriji v kraju samem ali v
bližji okolici.
Kategorija 15%—25% je najpogostejša v Ljubljanski kotlini in
v njenem podaljšku ob Savi Dolinki. Obsega majhna in velika naselja, tako v osredju kakor na obrobju (Spodnje Jezersko, Bohinjska Bela, Prevoje), docela kmetijska (Praše) in taka, ki imajo nekaj industrije (Grad, Dvorje), ali prava mesta (Škof j a Loka). V
gorenji savski dolini obsega naselja, ki imajo znaten tujskoprometni
pomen (Mojstrana, Kranjska gora). To so poleg že omenjenega
Čateža prvi od številnih primerov močnega napredovanja tujskoprometnih krajev, pri katerih gre za pojav posebne prirode: napredovanje namreč ni izraz dejanskega napredovanja domačega
prebivalstva, dasi je verjetno tudi to napredovalo, marveč bistvenih razlik v množini začasno prisotnih, h katerim so prišteti letoviški in zdraviliški gostje. Dasi sta se obe štetji (1. 1931 in 1948)
vršili v istem mesecu marcu, je vendar med njima ogromna razlika,
utemeljena v ekonomsko družbenih spremembah, ki so se izvršile
v tej dobi. Letoviški in zdraviliški gostje, ki so bili preje redki,
rekrutirali so se pretežno iz vrst izkoriščevalskega razreda, so posečali te kraje le ob »sezonah«, danes pa so tujsko prometni centri
odprti vsem delovnim ljudem, ki se morajo radi podedovanega
skromnega aparata razvrstiti v njih skozi vse leto. V zdraviliščih,
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ki zaznamujejo še večjo razliko, je ta pojav še značilnejši in
poučnejši.
Prav redko so sejana naselja s to stopnjo napredovanja v Posavskem hribovju. Le Zagorje, Laško, Loka pri Zidanem mostu,
Sevnica in Veliki Kamen med Senovim in Podsredo moremo ugotoviti. Kakor je pri Zagorju, Laškem in Sevnici, dveh večjih industrijskih in enem največjih rudarskih centrov tak napredek razumljiv, ga more pri Loki in Velikem Kamnu raztolmačiti le podrobnejša proučitev, brez katere ni mogoče pribiti mnenja, ki se
sicer vsiljuje, namreč, da sta ti dve vasi napredovali v povezavi,
prvo z Radečami in še bolj z Zidanim mostom, drugo pa s Senovim.
Na obrobju Brežiškega polja se postavljajo naštetim ob stran
Dednja vas, Silovec in Koprivnica. Ogromne razlike v razvoju med
sosednjimi vasmi v sličnih pogojih v tem delu Slovenije silijo v
mnenje, da so njihovi vzroki v vojni stihiji, saj je bilo prav tu področje bolj ali manj popolne izselitve. Podoben primer so tudi
Stranje nad Blanco.
Ob gorenji Savinji spada v to kategorijo Mozirje, ki ga je sem
privedla povsem na novo pridobljena važna upravna funkcija.
Slično so napredovale Poljane in kat. občina Prihova (v kateri so se
povečale le vasi Žlabor, Nazarje in Dobiatina, dočim je sama Prihova temeljito nazadovala). Razvijajoča se lesna industrija je
prinesla razvoj v drugem primeru, kaj pa je privedlo v to skupino
Poljane, razloženo hribovsko vas, je težko reči. Zato pa ne more
začuditi porast krajev v šaleški kotlini in Topolščice. Ob Mežici
spada v to kategorijo del Meže (onkraj Meže), dočim je del na
nasprotnem bregu napredoval še za stopnjo bolj.
Mnogo v tej meri napredujočih naselij je v bližnji in daljni
okolici Celja, kjer presenečajo primeri kot so Straže in Jazbine
pod Konjiško goro in Socka (kat. občina; Socka sama je napredovala še bolj). Šentjurij pri Celju je pač lokalni center, a je še dosti
sličnih, pa so nazadovali. Tudi je težko razložiti enak napredek
Straške gorce, Nimna, Rajnkovca, Pristavce in Lemberga. Pogost je
tak napredek v Mislinjski dolini in njeni okolici (Velika Mislinja,
Šentvid nad Valdekom, Legen, Meža in Otiški vrh), ter na Pohorju,
katerega robov smo se pravkar dotaknili (Rdeči breg, Recenjak,
Sv. Lovrenc, Šentjanž nad Dravčami, Ruše, Bistrica pri Limbušu na
severni strani, pa Kot, Gladomeš, Juriška vas, Kovača vas, Loka in
Radizel na jugovzhodni. Raznolika struktura teh naselij, med katerimi je relativno mnogo manjših industrijskih središč pa malo
agrarnih naselij (še največ na jugovzhodni, vinorodni strani), do-
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pušča sklepanje, da je napredovanje tudi tu vezano le na izredne
pogoje neagrarnih možnosti preživljanja, pri agrarnih pa na najboljša, za največjo zgostitev najprimernejša vinogradniška tla. N a
Ptujskem polju spadajo v to kategorijo Loka (že v sferi Maribora)
pa Gerečja vas, Njiverce, Sv. Kungota in Apače v sferi Strnišča
in Podova. V Halozah spadajo sem Janški vrh, Strajna, Belavšek,
Dolane in Zavrč, sama vinogradniška in kmetijska naselja. Analogna je slika v Slovenskih goricah, kjer so naselja Slatina, Ravnice,
Štrihovec, Zgornji Gasteraj, Ledinek, Plitvički vrh, Spodnji Duplek,
Sv. Martin, Trnovski vrh in Trnovska vas, Muretinci in Ivanjkovci
raztresena po vsem področju, brez najmanjšega sledu kake koncentracije in tudi s slično vinogradniško-agrarno strukturo.
Dokaj drugačna so v tej skupini naselja ob Dravi nad Mariborom, kjer moramo porast Spodnje Vižinge in Mute pripisati
žagarstvu odn. železarstvu, Spodnje in Zgornje Selnice uspešnemu
kmetijstvu, ki zalaga dnevno bližnje industrijske centre, Jelovca
in Bresternice pa velikim gradnjam, ki so se ob štetju vršile tam
blizu.
V tej kategoriji so še Mota na Murskem polju, Krog na Dolenskem (bližina Sobote) in Mačkovci na Goričkem.
V naslednjo kategorijo so uvrščena naselja oz. njih skupine,
ki so napredovala za 25%—40%. Razporejena so v osnovah podobno, kakor pri predhodni stopnji, vendar jih je že znatno manj.
V Beli krajini jih sploh ni, prav tako ne v vsem Slov. Primorju
ter v Cerkljanskih in škofjeloških hribih. Na Bloški planoti sta
v tej meri napredovala Studenec in Radlek, dve mali vasici, ki jih
je v to kategorjo dvignil minimalen absolutni prirast. Nejasno je,
odkod tak dvig kat. občine Vèntarjevec v Litijskih hribih, kjer sta
se pomembno povečali vasi Črni potok in Javorje, najbolj pa Vrata.
Prav močno je ta kategorija zastopana v Ljubljanski kotlini,
kjer spadajo vanjo Rečica, Mošnja, Vrba in Zabreznica (zadnji
sta napredovali še za kategorijo bolj, a ju nazadajoee Selo, s katerim sta skupaj v kat. občini, potiska v nižjo kat.), Podhom (prejšnjemu sličen primer), Pšata, Bistrica pri Kovorju (sama napredovala za 47%), Brezje, Naklo, kat. občina Breg (Preddvor 53%, Hrib
2333%, Breg 16%, Nova vas 8.5%, Mače stagnirajo, Potoče so nazadovale. Hrib je dejansko del Preddvora, njun napredek gre na
račun letoviščarstva, kar potrjuje tudi primerjava med prisotnim
in stalnim prebivalstvom). Smlednik, Breg pri Kranju, Sv. Ana pod
Ljubeljem, Reteče - Gorenja vas, kat. občina Brezovica (Zaboršt
126.5%, Gorjuše 41%, Lačen vrh 38%, Brezovica, Rače, Laze in
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Žeje so nazadovale. Zaboršt je vsekakor udeležen na rastočem
pomenu Domžal, ob katerih se tudi sam razvija, geneza razvoja
ostalih vasi pa je manj jasna), kat. občina Podgorje (Bakovnik
164%, Duplica 32%, Podgorje 14%), kat. občina Bistričica (Bistričica 62%, Kregarjevo 16%, Prapretno — Zakal — 4.8%), Mengeš s
Pristavo in Topolamii, Domžale z Depalo vasjo, Stobom in Studo,
Goričane, Preska, kat. občina Spodnje Pirniče (Spodnje Pirniče
20%, Vikerče 99%, Zavrh stagnira). Med njimi je prav mnogo primestnih naselij ter naselij v bližini krajev, v katerih se je v novejšem času pričel živahen industrijski razvoj (Zaboršt, Preska, Bakovnik, Bistrica, Sv. Ana), dalje nekaj naselij, ki spadajo že od
preje ali pa so se v zadnjem času uvrstila v krog industrijskih
(Duplice, Goričane, Domžale), nekatera se imajo za tak porast
zahvaliti gradiliščem (Pšata, Zabreznica), druga tujskemu prometu
(Rečica, Preddvor). Povsem kmetskih naselij je med njimi malo.
Za tretjino je napredovala tudi Ljubljana z vsemi predmestji,
a le z redkimi samostojnimi naselji v okolici vred. Za dobro četrtino se je dvignilo prebivalstvo tudi na Vrhniki (usnjarna), Verdu
in Jezeru.
Drugod je toliki porast dokaj redkejši, vendar ni nikjer omejen
na neko določeno kategorijo naselij, med katerimi so: Stara vas
pri Vidmu (Videm sam je napredoval le za slabih 11%), Brezje
pri Senovem, (težko da na račun Senovega, čemu bi v tem primeru
tako nazadovalo vmes ležeče Dovško?), Trnje pri Brežicah, Rigonce ob hrvaški meji, Celje z nekaterimi najbližjimi okoliškimi
naselji, kat. občina Braslovče (Braslovče 15.4%, Rakovlje 80%),
kat. občina Zabukovca (Griže 47.5%, Zabukovca 31%, Migojnica
6%), Selce nad Hudinjo, kat. občina Polzela (Polzela 56%, Ločica
29%, Breg 15.4%, Orova vas 5.2%), Lokarje pri Sv. Juriju, Velike
Rodne pri Rogaški Slatini, kat. občina Sv. Pavel pri Preboldu (Sv.
Pavel 51%, Dolenja vas 13%), kat. občina Kresnike (Štore in Kresnike 33%, Pečovje 21 %, Lipa 10%), kat. občina Sv. Lovrenc pri
Prožinu (Sv. Lovrenc 44%, Šentjanž 13%), kat. občina Teharje (Čret
73%, Teharje 10%, Osenca 10%, Zvodno je nazadovalo za 14%),.
Šentjanž pri Dravogradu (v istoimenski kat. občini ležeča Bukovska vas je napredovala precej manj), Slovenj gradeč, Šoštanj ski
Skorno, kat. občina Velenje (Velenje 57%, Stara vas 37%, Preloge
29%, Pesje 5.2%), kat. občina Črna pri Prevaljah (Črna 45%, Pristava je nazadovala), Žerjav (ker sta v kat. občini Žerjav Javorje
in Jazbine nazadovali, je kot celota v nižji kategoriji), Dravograd,
Marenberg, Такгај Meže, Sv. Danijel pri Dravogradu, Polana, Raz-
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vanje, Spodnje Hoče, Rače, kat. občina Spodnje Radvanje (Nova
vas 43°/o, Spodnje Radvanje stagnira), Hotinja vas, Cigonce, Slovenska Bistrica s Spodnjo Novo vasjo, Maribor v današnjem obsegu, kait. občina Zreče (Spodnje Zreče 40%, Zgornje Zreče 21.5%,
Dobrova 17.5%), Kamnica, Pekel, Počehova, Svečina, Jurovski dol,
kat. občina Krčevina pri Ptuju (Rabelčja vas, Orešje in Vičava
so napredovale nad 40%, Štuki za 20.4%, Krčevina pa je nazadovala za 20.3%), kat. občina Škrblje (na račun vasi Bnege, Koritno
in Preša, ki leže blizu Majšperga), kat. občina Spodnji Breg (Draženci samo 190/o), Bolečka vas ob Dravinji, Zagojiči, Graduščak,
Presika, kat. občina Globoka (znatneje sta napredovala le Globoka in Globočki vrh, znatno manj Kopriva in Šprinc), kat. občina
Radenci (na račun Radencev in Radenskega vrha, dočim Melanjski
vrh stagnira), Šratovci; v Prekmurju pa Murska Sobota in Rakičan.
Med naštetimi so razni tipi naselij, vendar je izključno v kmetijstvu zasidranih (Graduščak, Presika) malo, več je takih, ki leže v
bližini industrijskih in rudarskih krajev, najsibo takih, ki kažejo
sami živahen razvoj (v okolici Maribora, Kamnika) ali pa tudi ne
(Stara vas pri Vidmu, vasi pri Majšperku); poleg manjših (Sv. Pavel
pri Preboldu, Črna, Žerjav, Marenberg) ali večjih (Celje, Maribor,
Ljubljana, Slovenj gradeč, Slovenska Bistrica) centrov samih.
Prav v tej kategoriji, kjer stoje v isti vrsti naša največja
mesta in nekaj čisto nepomembnih majhnih vasic, kaže opozoriti
na vprašanje, ali je sploh mogoče oz. koristno sklepati na zakonit
razvoj pri prav majhnih naseljih, ako gre za tako kratko opazovalno dobo. Vzemimo primer: neko naselje je štelo 1. 1931 — 50
ljudi, 1. 1948 pa 64. Porastlo je za 28% in spada v tretjo kategorijo,
ki obsega porast za 25—40°/o. Postavlja se ob stran Mariboru, Ljubljani itd. Pri tem ima svojo lastno, obsežno kat. občino, po kateri
je razložena vrsta samotnih kmetij tako, da ni mogoče izločiti neposeljenih površin. Na relativni karti se pojavi tako naselje z izredno nase opozarjajočim znakom. Pri tem pa onih 14 ljudi razlike
predstavljata dve nekoliko številnejši družini, ki sta se iz kakršnihkoli razlogov naselili v vasi. Ali pa je enostavno bila v tem razdobju rodnost mnogo večja od umrljivosti, kar je pri malem številu in v razmeroma kratkem razdobju povsem mogoče. Karta, izdelana po absolutni metodi, ki smo jo poklicali na pomoč, nam omogoča postaviti take primere tja, kamor spadajo, dasi pri tem ni
važno le, da jih odtehta po njih pomembnosti, važneje je, da nas
•opozori, da gre za bistveno drug pojav; kar je na eni strani zakonit
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razvoj, pogojen v določenih prirodnih in družbenih osnovah, je
na drugi bolj ali manj čisti slučaj.
Naslednja kategorija obsega napredovanje za 40%—60°/o. Na
vsem Dolenjskem je v njej le kat. občina Bršljin, ki obsega vrsto
vasi, ki so se različno izpremenile. Bršljin sam se je povečal za
122%, Muhaber za 64%, Ločna za 26%, Cegelnica za 19%, dočim
Mala Bučna vas in Groblje stagnirata in je Velika Bučna vas nazadovala.
Na vsem Notranjskem, v Slovenskem Primorju in v Škofjeloških hribih ta kategorija ni zastopana.
v
okolici Ljubljane spadajo sem kat. občina Rudnik (Rudnik
99°/o, Srednja vas 3 0 % , Babna gorica 2 7 % , Daljna vas 2 3 % , Orle
in Sela sta nazadovali), kat. občina Črnuče (Črnuče 66%, Dobrova
27°/o, Gmajna 1 9 . 5 % , Podboršt je stagniral), kat. občina Stanežiče
(Gunclje 68%, Medno 38%, Stanežiče 33%, Dvor 21%), kat. občina
Pirniče (Virje 43%, Zgornje Pirniče 40%), kat. občina Slape (Polje
93%, Studenec 55%, Slape so nazadovale za 34%), kat. občina Zgornja Zadobrova (Zgornja Zadobrova 125%, Sneberje 30%, Spodnja
Zadobrova 27%). Prav v ljubljanski okolici ponazarja prva karta
kakor vidimo dejanske razmere najslabše. Iz statističnih navedb
sledi, da so v okviru naštetih katastrskih občin znatno bolj napredovali Rudnik, Črnuče, Gunclje, Polje in Zgornja Zadobrova, torej
kraji, ki se razen Guncelj in Zgornje Zadobrove spreminjajo v
predmestja Ljubljane ali pa po svojih funkcijah to že so. A tudi
za zadnji dve naselji bi nas najbrže poklicna sestava njih prebivalstva poučila, da sta krenili po isti poti. Orle, Sela pri Rudniku
in Podboršt so še docela kmetski, od centra bolj oddaljeni in z
njim prometno slabo povezani kraji, vendar ni verjetno, da je nazadovanje njih trajna razvojna smer.
V ostali Ljubljanski kotlini so v tej skupini Dvorska vas, Bled,
Jesenice z Javornikom in Koroško Belo (a Javorniški rovt le 11.9%
in Pliavški rovt celo —16%, za ostala naselja posebej ni podatkov),
kat. občina Hraše (Lesce 58%, Hraše 32%, Studenčice —8%), kat.
občina Križe (Pristava 63%, Križe 59%, Retnje stagnirajo, Gozd
—30%), Okroglo pri Naklem, Britof pri Kranju (sam Britof nad
60%, Orehovlje v istoimenski kat. občini je nazadovalo), kat. občina Kokrica (Kokrica 102%, ostale vasi okoli so le mailo napredovale, Srakovlje pa je celo nazadovalo), kat. občina Stari dvor (Stari
dvor 95%, Virmaše 42%, Grenc stagnira), kat. občina Vir (Količevo
86%, Vir 63%, Podrečje 38%, Turnišče —13%), kat. občina Kamnik
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(Kamnik 19%, Perovo 119%, Zaprice 177%, Žale 59%, neposredna
okolica je mnogo bolj napredovala od mesta samega!).
V Savinjski dolini najdemo v tej skupini Raduho, kat. občino
Kasaze (Kasaze 29%, Sv. Križ 125%), kat. občino Petrovče (Dobriša
vas 131%, Petrovče 7.3%), kat. občino Sv. Peter v Savinjski dolini
(Doberteša vas 100%, Sp. Roje 20%, Sv. Peter 23%, Zgornje Roje
so upadle za 8.7%), kat. občino Žalec (Žalec 85%, Zornja Ložnica
41%, Spodnja Ložnica in Vrbje stagnirata), kat. občino Trnovlje
(Trnovlje 62%, Zadobrova 53%, Začret 41%, Ljubečna 7%, Žepina
25%, Leskovec 8%); kako nasprotje je Savinjska dolina Brežiškokrški kotlini, kjer se v to skupino uvrščajo le Brežice! Dasi je slednjo vojna vse drugače prizadejala, je podoba, da leži razlog vendarle predvsem v ekonomskih razlikah in v prometnih prilikah
obeh kotlin.
Ob gorenji Paki pripada razloženo naselje Paka po vsej priliki še velenjskemu območju in je relativno napredovalo celo še
bolj od šaleških naselij. V Mežiški dolini so tu Mežica, Lahovica,
Kotlje in Javornik, ob Dravi kat. občina črneče (Črneče 65%, Tribej
—6%), in Brezno. Na vzhodnem vznožju Pohorja in na Ptujskem
polju spadajo sem Rogoza) (še v sferi Maribora), Creta nad Slivnico
pri Mariboru, Vodole nad Slovensko Bistrico, Zgornja Bistrica in
Šturmovec. Drugje samo še Gornja Radgona s Spod. Orisom.
Med vsemi kategorijami podaja relativna karta najslabše pravkar opisano. Dasi so v marsikateri kat. občini tudi naselja, katerih
porast se dejansko giblje med 40% in 60%, je v njih obseženih
vendarle preveč naselij, ki so napredovala bolj in dokaj je tudi
takih, ki so napredovala manj. Področja teh kat. občin so na karti
v mnogih primerih v soseščini najvišje kategorije, do katere dejansko tvorijo prehodni pas, v katerem so razporejena manj napredujoča naselja na zunanji strani, bolj pa na notranji, ob drugih, zelo
močno se razvijajočih krajih. To velja za take primere v Ljubljanski kotlini in okolici Maribora. Drugje pa to za slične primere ne
velja, predvsem niso na karti pravilno prikazani kraji v Celjski
kotlini kot: Sv. Križ, Dobriša vas, Doberteša vas, Žalec in Trnovlje.
Naselij, ki so dejansko- napredovala za 40%—60%, je, kakor iz
naštetih primerov vidimo, zelo malo. Med njimi je tako važen industrijski center, kakor so Jesenice, 'dalje je med njimi zlasti mnogo
krajev, ki leže blizu naših ekonomsko najvažnejših centrov (okolice Ljubljane, Kranja, Kamnika, Maribora; Črneče, Zgornja Bistrica itd.), in krajev, ki so sami razgibani v kakršnikoli nekmetijski gospodarski panogi. (Zgornja Ložnica, Kotlje, Javornik, Bled,
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Mežica, Brezno itd.), je pa vmes še tudi nekaj docela agrarnih
naselij (Visole, Šturmovec).
V poslednji skupini so kraji, ki so napredovali nad 60%. Mnogo
jih je bilo pri opisu obeh predhodnih kategorij že omenjenih, pridružujejo se jim še Ajdovščina (62%), Ajševica z Rožno dolino
(96%), Kromberk in Loke (75%) in Kožbana (70%). V Slovenskem
Primorju so tedaj v največji meri napredovali kraji, ki po sili razmer vrše funkcije predmestij glavnega mesta Goriške, ki pa šele
nastaja. Kožbani je do njenega izjemnega porasta pripomogel položaj ob novi meji. Razvoja Jugoslaviji pripadlega dela Solkana ni
mogoče točno ugotoviti, ker ni na razpolago podatkov za 1. 1931.
Največ naselij te skupine je v Ljubljanski kotlini. V okolici
Bleda so se najbolj povečali Mlino (94%), Želeče (64%) in Zagorica
(60%). V kat. občini Žirovnica se je povečalo število prebivalstva
v sami Žirovnici za 182%, v Bregu za 66% in v Mostah za 37%, v
kat. občini Gozd—Martuljek je istoimensko naselje narastlo za
96%, Srednji vrh pa za 47%. Radovljica s Predtrgom je napredovala za 71%, Blejska Dobrava za 83% in Golnik za 153%. V okolici
Kranja, ki je sam najmanj napredoval (le za 61%), so se dvignile
Čirčiče za 114%, Huje za 473%, Klanec in Priimskovo za 136%,
Gorenje za 35%, Struževo za 108%, Stražišče za 169% (Šmarjetna
gora, ki leži v kat. občini Stražišče, je nazadovala za 60%). V kat.
občini Suha sta napredovali Trata za 108% in Suha za 63%, Lipica
pa je nazadovala. Medvode so se dvignile za 111%, Vrhovci za
895%, Ježica za 191%, (Savije v kat. občini Ježica so napredovale le
za tretjino, Kleče pa so celo nazadovale; očividen je vpliv lege ob
veliki cesti, ki omogoča hiter prevoz. Proti Klecam in Savijam se
je vse dotlej Ljubljana malo razvijala — morda součinkuje negativno prav tu najvišji nasip stare medvojne obvozne proge? Za kat.
občino Stožice ni bilo mogoče izdelati zanesljive primerjave, ker so
bila naselja 1. 1931 deljena med bivšo MOL in občino Ježica. Danes
so v celoti v MLO Ljubljana in ni zanesljivo, na kateri obseg se
novi podatki nanašajo). Zelo močno se je pomnožilo prebivalstvo
še v Vižmarjih (85%), Brodu (74%), Poljanah (211%) in Trati
(273%). Pravkar naštetim se pridružujejo že preje omenjene Črnuče, Gunclje, Rudnik, Polje in Zgornja Zadobrova, ki sklepajo z
njimi nekak krog bolj od same Ljubljane napredujočih krajev.
Ob Kamniški Bistrici je napredovalo Preserje za 102%, Nožice
za 106%, Rodica za 106%, Zgornje Jarše za 147%, Mekinje za 118%,
poleg že omenjenih krajev: Količevo, Vir, Perovo in Zaprice.
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Izven Ljubljanske kotline je toliko napredovanje redko, le
Dobrna (162%) s sosednjo Lokovino (63%) pa Rogaška Slatina
(300%), Guštanj z Ravnami (77%), Zgornje Radvanje pri Mariboru
(187%), Sv. Lovrenc na Dravskem polju (129%, Strnišče!), Rajhenburg (62%) in Senovo (65%) poleg nekaterih, omenjenih preje,
spadajo sem.
s * *
«

Taka razporeditev razvojnih kategorij nam pokaže, da so bile
kljub nepreračunljivim in razvojnim zakonitostim nepodrejenim
elementom, ki so jih v razvoj populacije vnesla vojna leta, vendarle očuvane - poglavitne poteze nadaljevanja tistih procesov v
razvoju, ki so jih ugotovili že za prejšnja razdobja razni avtorji
(6, 11, 12, 13, 14). Primerjava z Melikovo karto (6, pril. VI) 6 odkrije, da je bilo Kočevsko že doslej najbolj široko področje najintenzivnejšega upadanja prebivalstva, ki se je že dolgo izseljevalo;
s popolno izselitvijo Nemcev je ta proces dosegel svoj višek in
zaključek. Spodaj ob Kolpi in Čabranki pa se je proces obrnil, silovito uničevanje s strani Italijanov je preje pozitivni razvoj zavrlo
in obrnilo v negativnega, težko reči za koliko časa. V Beli krajini
je ostala osnovna razporeditev slična, napredovanje je ostalo omejeno na Črnomelj in okolico. Le širok pas naselij ob Kolpi, kjer je
preje razvoj miroval, je v zadnjem razdobju nazadoval, brez dvoma
radi večje izpostavljenosti v vojni. Novost je napredek (sicer
skromen) Metlike, za kar je pravi vzrok težko ugotoviti.
Na ostalem Dolenjskem so se razvijali kraji v zadnji dobi
marsikje precej drugače kakor med 1880 in 1931 letom. Preje so
nazadovali le v Suhi krajini pa v Posavskih hribih med Litijo in
Ljubljano ter v področju okrog Krima in Mokreca, stagnirale pa
so vasi v osrednjem delu Dolenjskega gričevja. V zadnji dobi pa
je k temu pričelo nazadovati še mnogo preje napredujočih krajev.
To se je primerilo vasem po pobočjih Gorjancev in na Krškem
polju, kjer so vasi, ki so preje najbolj napredovale, obstale na vi5
Primerjanje z imenovano karto ne more nuditi povsem zadovoljivih rezultatov, ker je slednja izdelana na osnovi podatkov za politične občine. Razlike
v razvoju posameznih naselij so zato v tej še veliko bolj zabrisane (le ponekod
so bile politične občine deljene, zato pa so bile drugje celo združevane), saj se je
pokazalo, da imajo često že sosednja naselja, ležeča v podobnih pogojih, močno
neenak razvoj. Tudi ni mogoče med seboj primerjati absolutno število odstotkov
dviga ali upadka, ker sta razdobji, za kateri sta se proučitvi izvršili,, prerazlično
dolgi. D o k a j nesmiselno bi bilo tudi ugotavljanje letnega količnika za vsako od
primerjanih dob, saj je šel razvoj malokje premočrtno (prim. 13). Vse to pa
seveda ne izključuje primerjanja osnovnih razvojnih tendenc.
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šini iz 1. 1931. Široki pas napredujočih vasi ob Savi se je skrčil
na nekaj centrov in le izjemoma je napredovanje zajelo nova naselja (Log nasproti Sevnice).
Tudi Notranjsko nudi v zadnjem razdobju slabšo sliko kakor v
prejšnjem. Vasi na Bloški planoti so do 1. 1931 stagnirale, po njem
so nazadovale; Loški potok je preje napredoval, v zadnji dobi je
mnogo izgubil, pravtako Ložka dolina. Naselja na severozapadnih
notranjskih planotah so preje stagnirala ali napredovala, v zadnji
dobi so zvečine nazadovala. Pivka se je preje uspešno- razvijala v
celoti, v zadnji dobi je napredovalo le nekaj naselij, večina jih je
močno nazadovala. Prilike ob gornjem toku Notranjske Reke so se
še najmanj spremenile, tu je še vedno nekaj področij, ki živahno
napredujejo. Središče in vzgon je enemu delu Ilirska Bistrica, dočim ima drugi svoje korenine morda v bližnji Reki.
V Brkinih je se je preje držalo skozi 50 let podobno število
ljudi, zadnja leta so jih močno razredila. Isti proces je doživela
Slovenska Istra, kar je je v Jugoslaviji. (Za oni del, ki je v STO
moremo na osnovi podatkov za I. 1945 (15) zaključiti prav isto.)
Kraj je slejkoprej področje intenzivnega nazadovanja, pravtako
vzhodni del Vipavske doline, pa Trnovska in Banjška planota, večina gornjega Posočja in Goriška Brda. V zapadnem delu Vipavske
doline pa, ki se je preje živahno razvijal, posebno močno v severnem delu, se je zmanjšalo število ljudi v večini naselij, napredovanje pa se je na povsem novih osnovah očuvalo le v nekaterih zelo
omejenih področij. Naselja v Cerkljanskem in Škofjeloškem
hribovju so pred 1. 1931. stagnirala, zadnja vojna jim je prinesla
temeljito nazadovanje.
Na Dolenjskem, Notranjskem in v Slov. Primorju, kjer sta bili
nazadovanje in deloma stagnacija že preje najobičajnejši razvojni
smeri iz razlogov, ki so bili že dovolj poudarjam (6, str. 630 d.) iin
jih zato ni treba ponavljati, sta se v zadnjem razdobju obdržali,
deloma ojačali in še razširili. Omenjenim osnovam se je pridružila
vojna z direktnimi in posrednimi (premaknitev meje) posledicami.
Učinkovanje spremenjenih pogojev po osvobojenju je, neglede na
to, da manjkajo zanesljive statistične osnove za primerjavo, možno
opaziti le v izredno redkih primerih ob naši novi zapadni meji in v
porastu nekaterih mest z okolicami, kjer se že kažejo učinki razvijajoče se industrializacije.
Dokaj neenako se obnašata Bohinj in gornja Savska dolina. V
Bohinju se je preje prebivalstvo gostilo, v zadnji dobi se redči,
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v gornji dolini pa, ki je preje prav malo napredovala, se je po
1. 1931 močno dvignilo. Razlika temelji v tem, da je severna dolina
ostala na meji, dočim je bohinjska ta svoj položaj izgubila, razen
tega pa je gornja dolina prav v zadnji dobi postala važen tujskoprometni in klimatsko letoviški center. Razen tega sega do konca
gornje doline vpliv Jesenic, ki se v Bohinju ne kaže.
Jeseniška in blejska okolica vseskozi močno napredujeta. Za
tolmačenje geneze razvoja populacije v širši in ožji okolici Jesenic
bi bila silno dragocena proučitev, dokod seže dnevno dovajanje
delovne sile jeseniški železarni. Podrobnega študija bi bil tudi vreden razvoj poseljenosti gorskih dolin in pobočij, ki kažejo pred
1. 1931 nazadovanje, po njem pa nekatere zelo velik napredek.
Tudi v osredju ljubljanske kotline so znatne razlike. Naselja v
tržiški okolici so v prvi dobi naraščala v znatno večji meri, kakor
v okolici Kranja (velik del kranjske industrije je zelo mlad), in
dočim se preje Medvode sploh niso odražale od svoje okolice, so
po 1. 1931 napredovale v silnem tempu. Razlike so tudi v čisto
kmetijskih področjih na severovzhodu, kjer je bila v prvi dobi
doma stagnacija, po 1. 1931 pa so ta naselja zvečine močno povečala
svoje prebivalstvo. Tudi na Ljubljanskem barju je naraščanje v
zadnjem času hitrejše. In končno ni novost močan dvig krajev ob
Kamniški Bistrici.
Tudi v Posavskem hribovju severno Save so razlike znatne:
preje nazadujoča okolica Trojan je pričela ponovno napredovati,
preje silno močno napredujoči premogovni revir se skoro ne razvija več, preje sklenjeno napredujoče ozemlje na obeh straneh
spodnje Savinje je danes razbito, napredovanje je ostalo pridržano
le redkim gospodarsko najpomembnejšim središčem (Laško), medtem, ko je večina naselij v zadnji dobi nazadovala. Med spodnjo
Savinjo, Voglajno, Savo in Sotlo pa se razvojne tendence niso
mnogo spremenile. Naselja na Solčavskem so v prejšnji dobi napredovala, vojna jim je silno zmanjšala obseg. Gorogransko je
preje stagniralo, sedaj prevladuje nazadovanje. Vendar pa se v tej
okolici pojavlja v nekaterih primerih, ki so preje mirovali, napredek, n. pr. v okolici Luč. Naselja med Ljubnim in Mozirjem slejkoprej napredujejo, enako Celjska kotlina, kjer se je tempo celo
močno pospešil. V gričevnatem področju med Voglajno in gornjo
Dravinjo se je pričelo živahno razvijati mnogo preje nazadujočih
naselij. Ob Paki so ostale tendence bistveno neizpremenjene, šaleška kotlina in njena okolica venomer močno napredujeta; sličen
je razvoj naselij tudi v Mislinjski dolini.
6*
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V povirju Mežice so se razmere zopet znatneje spremenile;
Koprivna sicer še vedno nazaduje, toda silno močno napredovanje
širokega področja okrog Črne, Žerjava in Meže je v zadnji dobi
ostalo omejeno na nekaj centrov, v vsej okolici, tudi ožji, pa je
nastopilo krčenje števila prebivalstva. Podoba je, da gre tu predvsem za odseljevanje s kmetskih domov po gorskih pobočjih in
slemenih v dolino, tedaj za depopulacijo gora, kakor jo opažajo
tudi drugje (23), pri nas pa v zadnji dobi v večji meri le v Škofjeloških in Polhograjskih hribih. Slovensko Primorje moramo pri tem
zaenkrat izločiti, radi posebne geneze tamošnjega nazadovanja v
zadnji dobi, dasi so za starejšo dobo depopulacijo gora tam že
ugotovili (22).
Drugod po Mežiški dolini in Strojni se prilike obračajo na
bolje, nazadovanje se je marsikje ustavilo, zamenjalo ga je veči
noma mirovanje, napredek pa le v okolici najvažnejših centrov.
Že preje napredujoča naselja so tempo naraščanja še povečala.
Pohorje je v dolgi dobi 1880—1931 gubilo stanovalce, le proti
Mariboru viseča stran jih je pridobivala. Po 1. 1931 je nastopila
znatna izprememba: nazadovalo je le še nekaj naselij v najbolj
odročnih, vsakršnemu gospodarskemu razvoju neprikladnih legah,
povsod drugod prebivalstvo stagnira ali napreduje. Slednji proces
je opaziti zlasti tam, kjer se je namestila še tako majhna lesna
ali gradbena industrija.
V Dravski dolini nad Mariborom kažejo zadnji čas tendence
naraščanja mnoga manjša središča, kar velja v ostalem tudi za
prejšnjo dobo. Dravska dolina od Selnice navzdol slejkoprej napreduje v celoti, le da je preje razvoj zaostajal za samim Mariborom,, v zadnji dobi pa je relativno hitrejši.
Vzhodno obrobje Pohorja in Ptujsko polje kažeta v obeh primerjanih dobah podobne tendence. V Slovenskih goricah je drugače: po 1931. 1. je več mirovanja in nazadovanja, posebno močno
je upadlo število ljudi na jugovzhodnem koncu, ki ga je vojna
najbolj prizadela (Prim. 9). Tudi v Prekmurju se je obrnilo na
slabše: vzhodno Goričko, preje področje stagnacije in rahlega
nazadovanja, je izgubilo znaten del ljudi in nazaduje skoro v celoti.
(Prekmurje kot celota je nazadovalo že v dobi 1921—1931; prim.
14, karta). Zapadno Goričko, ki je preje tako močno napredovalo,
je po 1931 tudi nazadovalo, le mestoma je ohranilo doseženo višino.
Na Ravenskem, kjer so po 1880. letu prav vsa naselja ogromno pri-
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dobila, je danes v prevladi stagniranje, marsikje pa že upadanje;
nadaljnji pozitivni razvoj je ostal omejen na Soboto, njeno okolico
in nekaj vasi ob Muri. Tudi okolica Lendave, ki je preje silno
napredovala, v zadnji dobi stagnira.
•A Ä

ft

Značilno za razvoj naselij pri nas v zadnjih dveh desetletjih
je, da niso mesta tista, ki so tudi relativno najbolj napredovala;
za razvoj mest posebej pa, da so napredovala najbolj nekatera od
manjših. Med vsemi mestnimi naselji zaznamuje relativno največji
napredek Radovljica s Predtrgom (71.5%). Sledita ji Ajdovščina
(61.6%) in Kranj (v ožjem obsegu, 60,6%). Če je pri Kranju, ki se
je prav v zadnjih desetletjih silno industrializiral, tako napredovanje razumljivo, ga je dosti težje tolmačiti v obeh ostalih primerih.
Pri Radovljici, ki je po osvoboditvi izgubila eno svojih najvažnejših funkcij — sedež okraja se je prestavil na Jesenice, je podoba, da se je močno ojačil obseg ondotne svojčas male industrije.
Součinkovala pa je brez dvorna tudi prisotnost učencev v nekaterih
posebnih šolah, kar more v tako malem mestu roditi bistven učinek.
Podoben primer je Ajdovščina; tudi ta je oddala upravno funkcijo
Novi Gorici in je mogla med vsemi mesti na Primorskem napredovati najbolj le na račun svojega gospodarsko-prometnega pomena, ki ga ima kot središče bogate gornje Vipavske doline (živilska
industrija) z bogatim gozdnim zaledjem (lesna in gradbena industrija), povezano z lokalno železnico z ostalo prometno mrežo. Da
je brez posledic prebolela učinke italijanske okupacije, dokazuje,
da se razvija v gospodarski center znatnega pomena. Primerjava
razvoja teh treh mest v zadnjih 17 letih z razvojem v dobi 1880—
1931 (6, str. 607) pokaže nad vse zanimivo dejstvo, da sta Kranj in
Ajdovščina napredovala po 1. 1931 v meri, ki je komaj kaj drugačna
od one, ki sta jo dosegli v prejšnjem, trikrat daljšem razdobju.
Radovljica pa je zadnji čas napredovala celo znatno bolj.
Podobnih primerov, da bi mesto v zadnji dobi napredovalo
za več kakor v prejšnjih 51 letih, je malo. Takih je le nekaj manjših
mest, v katerih (ali pa v njih bližini) se je v zadnji dobi namestila
nova in pomembnejša industrija. Med njimi so Škofja Loka, Kamnik in Dravograd. Pri Mozirju moremo iskati vzrok le v njegovi
upravni funkciji. Nadaljnji primer te vrste so Konjice, ki so pred
1. 1931 nazadovale, po njem pa napredovale za četrtino. Kropa je
po propadu stare železarske obrti nazadovala, bila je najbolj nazadujoče tržno naselje Slovenije (6, str. 608). V novejši dobi si je
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Kropa temeljito pomagala s preureditvijo obrti v industrijo in je
pričela zopet pridobivati, vendar še daleč ni dosegla stanja iz 1. 1880.
Ti primeri so najbolj izraziti, vendar ne povsem osamljeni,
tempo naraščanja se je povečal tudi v mnogih drugih mestnih naseljih, kot so: Vrhnika, Črnomelj, Brežice, Slovenj gradeč, Gornja
Radgona in Slovenska Bistrica. V obeh neenako dolgih razdobjih
se je napredovanje teh mest gibalo med 20% in 50%. Metlika pa je
celo iz stagnacije prešla v rahlo napredovanje.
Manjšo razliko v tempu naraščanja so dosegla naslednja mesta,
ki so se v zadnji dobi tudi povečala za 20%—50%: Ljubljana, Maribor, Celje, Jesenice, Domžale, Sevnica, Laško, Šoštanj in Murska
Sobota. Med 5% in 20% se zopet giblje porast Tržiča, Litije, Novega mesta, Ilirske Bistrice, Kočevja in Ljutomera.
Ostala naselja mestnega značaja so pozitiven razvoj v poslednji dobi zamenjala s stagnacijo (Ptuj, Radeče, Krško, Ormož,
Dolnja Lendava, Prevalje) ali celo nazadovanjem (Idrija, Tolmin,
Vipava, Postojna, Bovec, Kobarid in Gornji grad). Razen Gornjega grada in Bovca, ki sta preje stagnirala, v zadnji dobi pa
močno (Gornji grad za 22,2%, Bovec za 24,1%) nazadovala, so vsa
ostala naselja preje napredovala, nekatera celo v prav obilni meri
(Kobarid, Tolmin, Vipava, Postojna; prim. 6, str. 608).
Razume se, da je bila prednja primerjava izvedena na osnovi
enakih mestnih področij, ki so 1. 1931 obsegali zvečine le sama
mesta, ne pa tudi najbližjih urbaniziranih krajev. Če poizkusimo
primerjati tudi te med seboj in s samimi mestnimi centri, ugotovimo, da ne izkazujejo več »bistveno podobnega naraščanja« (6,
str. 608), marveč najpogosteje znatno večjega. Raizlika izvira tudi iz
tega, da je bil vzet v obeh dobah za osnovo isti mestni teritorij
kakršnega so mesta imela 1. 1931. L. 1880 in še dokaj desetletij za
njim so bili najbližji urbanizirani kraji še znotraj te meje, že po 1.
1921 pa je urbanizacija posegla preko nje, kar dokazujejo tudi
Savnikove (14, str. 118) in Malovrhove ugotovitve (13, str. 47),
vendar do 1. 1931 še brez tako močnega učinka kakor po njem. .
V zadnjih 17 letih opazimo pojav, da raste okolica hitreje od
centra, bodisi da se z njim zrašča ali pa še ne, pri večini slovenskih
mest. Najbolj izrazito nastopa pri Kranju, kjer je mesto samo napredovalo za 61%, v njegovi soseščini pa Huje za 473%, Primskovo
in Klanec za 136%, čirčiče za 114%, Struževo za 108% in Stražišče
za 169%. V okolici Škofje Loke so napredovali bolj od nje Suha,
Stari dvor, Trata, Stara loka, v okolici Ljubljane Črnuče, Ježica,
Jarše, Polje, Studenec, Zgornja Zadobrova, Vrhovci, Rudnik, Viž-
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mar je, Brod, Poljane, Trata, tedaj naselja, ki leže zlasti na severni
strani, deloma še na vzhodni in zahodni, in le eno na južni (a še to
je predmestje), kar se docela ujema z že svoj čas ugotovljenim
dejstvom, da kaže ta del okolice minimalen vpliv mesta (16, str.
17 d). Razen tega je ta del med vojno utrpel največje izgube. V
okolici Kamnika so bolj od mesta napredovali Mekinje, Bakovhik,
Perovo, Zaprice, v okolici Celja Lisce, Ložnica, Medlog, Trnovlje,
Čret, Štore in Kresnike, v okolici Maribora Razvanje, Rogoza, Spodnje Hoče, (za mnogo današnjih mestnih delov, ki so bili še 1. 1931
samostojna naselja, ni mogoče izvesti primerjave, ker manjkajo
podatki; izven vsakega dvoma pa je, da je tudi pri Mariboru isti
pojav najmanj tako razširjen, kakor pri drugih večjih mestih), pri
Novem mestu Bršljin in Šmihel, pri Ptuju Vičava in Spodnji Breg.
Tudi pri marsikaterem mestecu opazimo isto: bolj od Slovenske
Bistrice je napredovala Zgornja Bistrica, bolj od Tržiča sosednja
naselja, severno in južno od njega, bolj od Radeč so napredovale
Njivice in Stari dvor, bolj od Šoštanja Skorno, bolj od Velenja
Paka. Posebno poučen primer je Krško. Dočim je Krško v zadnji
dobi stagniralo, je bližnji Videm napredoval za 11%, Stara vas
zraven za 27,5% in napredovala je celo sosednja Trška gora.
Tako hitrega napredovanja urbanizirane okolice ne moremo
povsod pripisati samo pomenu centra, katerega gospodarske in
upravne ustanove si sicer res iščejo delovno silo v vedno širšem
krogu naselij. Del naštetih primestnih naselij je sam prevzel nekaj
mestnih funkcij s tem, da se je tam naselila industrija, ki je nato
pritegnila drobno industrijo in obrt ter ojačala tudi upravni aparat.
Te vrste so nekatera naselja v okolici Škofje Loke, zlasti Trate,
v okolici Ljubljane Šentvid, pri Novem mestu Bršljin, pri Ptuju
Spodnji Breg. Pri tem pa ne kaže izgubiti iz vida, da gre v vseh
doslej naštetih primerih le za relativno večji prirastek, za katerega
je zadostovalo v manjših krajih že zelo majhno število ljudi in da
dajejo pravo predstavo o dejanskem obsegu premikov prebivalstva
le podatki o absolutni meri izvršenih izpremeimb.
Kartografsko so ti podatki izraženi v drugi prilogi, ki nam pokaže predvsem, da se je v z a d n j i d o b i s i l n o s p r e m e n i l o
r a z m e r j e m e d m e s t o m in d e ž e l o v k o r i s t p r v e ga in da so d a l e k o n a j v e č j i d e l e ž c e l o t n e g a p r i r a s t k a p o b r a l e že d o s l e j n a j v e č j e a g l o m e r a c i j e :
L j u b l j a n a , M a r i b o r , C e l j e , K r a n j in J e s e n i c e .
V podrobnem pa se nam odkrije še vrsta zanimivih pojavov, med
njimi najprej, da tudi v tistih predelih, ki kažejo na relativni karti
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povsem pozitivni — napredujoči razvoj, niso izjema naselja z nasprotno usmeritvijo. Vendar se pokaže, da je absolutna mera razlik
najčešče malenkostna in da more le pri tako razdrobljeni naseljenosti, kakršna je pri nas, roditi relativno znatne učinke. V pokrajini
med Mirno in spodnjo Krko, ki po prvi karti stagnira ali rahlo nazaduje, vidimo, da tudi napredujoče vasi niso redkost, da pa so
razmeščene med nazaduj očimi tako, da iz same razmestitve ni
mogoče sklepati na kakršnokoli razmestitveno in razvojno zakonitost. Edino podrobne regionalne proučitve, ki bi podajale celotno
antropogeografsko in zlasti ekonomgeografsko analizo posameznih
predelov, bi morda lahko definitivno raztolmačile prav tako razmestitev. Podobno je pod Gorjanci, kjer bi najživahnejši razvoj pričakovali spodaj ob Krki, kjer teko prometne vezi, kjer so lokalna
tržna središča, kjer je največ plodne zemlje. Vidimo pa, da so skoro
prav vsa naselja ob Krki in v najbližji soseščini nazadovala, napredovala pa so pogosteje taka po odročnih, višjih legah, a ne v kakih
pasovih, marveč posamično med bolj ali manj nazadujočimi
sosedami.6
Absolutna karta pokaže z razliko od relativne, da so le v Slov.
Primorju in na Kočevskem večji predeli, v katerih so vsa naselja
nazadovala in da leži le ob Kamniški Bistrici večja neprekinjena
vrsta napredujočih krajev. Povsod drugod nastopa le večja ali
manjša prevlada katere od obeh smeri ali pa njih ravnovesje. Dalje
nam šele absolutna karta povsem jasno razkrije, v kako silnem
razmahu je naša Gorenjska. Ljubljana, Kranj, Jesenice, Bled z njih
okolicami, pa kraji od Škofje Loke do Šentvida in od Kamnika do
Domžal kažejo tako velik absoluten dvig, da se jim postavijo ob
stran le še Celje s Celjsko kotlino in Maribor z okolico. To so tedaj
tista aglomeracij ska področja, ki odvzemajo večji del primanjkljajev, ki so jih utrpeli v različni meri ostali deli Slovenije.
Posebnost je Prekmurje. Poleg Sobote je napredovalo le še
nekaj vasi na Ravenskem, zlasti spodaj ob Muri. Tako nazadovanje na prvi pogled preseneča. Če se pa spomnimo, da sta bili
obe štetji izvedeni v marcu mesecu, ko se v predvojni Jugoslaviji še ni pričelo sezonsko delo, ko je bilo še skoro vse
prebivalstvo doma, da pa so leta 1948, spričo v novih ekonomskih
pogojih ogromnih potreb delovne sile, že odšli vsi oni Prekmurci,
ki jim domača gruda nudi premalo, na delo, se nam razlog
6
V vseh teh in podobnih primerih drugje je brez dvoma udeležena vojna
a z neznano mero. Rezultati pravkar izvajanega popisa vojnih žrtev bodo za
osvetlitev sličnih nejasnosti neprecenljive vrednosti.
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pojavi v jasni luči. Resničnost in res začudenja vreden velik obseg
tega pojava nam potrdi primerjava med številom prisotnega in
stalnega prebivalstva (podoba 2). Dočim se drugje povpreček za
teritorije okrajnih LO giblje med 0,3% in 4,9% več stalnega od
prisotnega prebivalstva, razen v mestnih okrajih (Ljubljana, Maribor, Celje) in pri Jesenicah, kjer je celo več prisotnega prebival-

Podoba 2.
Razmerje med stalnim in prisotnim prebivalstvom po okrajih LRS
Znaki pomenijo: 1. prisotnih več od stalnih nad 3%, 2. prisotnih več od stalnih
za 0.1°/o—3°/o, 3. prisotnih m a n j od stalnih za 0.1°/o—1.0%, 4. prisotnih m a n j za
1.1%—2.0%, 5. prisotnih m a n j za 2.1°/o—3.0°/o, 6. prisotnih m a n j za 3.1%-r-4.0%,
7. prisotnih m a n j za 4.1%—5.0°/<>, 8. prisotnih m a n j od stalnih za več kot 5%.

stva, je v Prekmurju kar 8% (Soboški okraj 7,8%, Lendavski 8,6%)
manj prisotnega od stalnega prebivalstvai. Verjetno pa je tudi stalno
utrpelo vsaj relativno (z ozirom na prirodni prirastek) izgubo, ker
je Prekmurje dalo mnogo trajnih izseljencev že po osvobojenju.
Odšli so predvsem v Vojvodino in v Apaško kotlino.
*

*

*

Primerjava prisotnega in stalnega prebivalstva nudi, kakor je
bilo pravkar videti, prav koristne rezultate, ki pomagajo tolmačiti
marsikatero zapleteno razvojno dejstvo. Take primerjave vse doslej ni bilo mogoče izvesti, ker so bili za vso dobo nazaj na raz-
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polago le podatki za prisotno prebivalstvo. Možno jo bo izvesti
šele za leto 1948, potem ko bodo objavljeni izčrpni rezultati popisa.
Že sedaj pa se je nudila prilika primerjati obe skupini po okrajnih
in krajevnih LO in ugotoviti naslednje.
V LRS je prisotnega prebivalstva 16.721 (1,2%) m'anj od stalnega. Tudi ogromna večina krajevnih LO ima prisotnega prebivalstva manj od stalnega, vendar v različnih merah.
Ker je tedaj večje število stalnega prebivalstva nekako pravilo, si je najzanimiveje pogledati kraje, ki imajo izjemno razmerje, Najizrazitejši taki primeri so naša večja mesta ter letovišča
in zdravilišča (Ljubljana!, Maribor, Celje, Jesenice, Murska Sobota,
Novo mesto, Dobrna, Bled, Gozd-Martuljek, Topolščica, Rogaška
Slatina, Gorice (Golnik), Kranjska gora, Rateče, Planica). Med
industrijskimi centri se odlikujejo z veliko razliko Šempeter v Savinjski dolini, Guštanj, Ilirska Bistrica, Jarše, škof j a Loka, Ruše,
Šoštanj, med gradilišči pa Sv. Lovrenc na Dravskem polju (Strnišče) pa Borovnica in Verd. Prevlado prisotnega prebivalstva poznajo še Krajevni LO Kromberk, Solkan, Šempeter pri Gorici (tudi
gradilišča) pa Slovenj gradeč, Ajdovščina, Brežice, Kočevje, Postojna, Sežana in Tolmin, kjer smemo ta pojav pripisovati deloma
povečanim upravnim funkcijam, deloma pa obnovi, kar je oboje
pritegnilo mnogo novih stanovalcev, ki se pa radi zaenkrat malo
povečane stanovanjske površine še ne prištevajo med stalne. Obnova in deloma začasna gospodarska dejavnost (eksploatacija
gozdov) sta dvignila število prisotnih nad stalne v Črmošnjicah,
Črnomlju, Cerknem, Kočevski Reki, Koprivniku, Mozlju, Starem
Logu in Želj nah. V nekaterih primerih kot n. pr. pri Višnji vasi,
Žalcu, Vipavi, Stični, Sv. Križu pri Kostanjevici, Šmihelu pri Novem mestu itd. si pojava brez pomoči socialne strukture prebivalstva ne moremo zadovoljivo utemeljiti.
Manjšo prevlado prisotnega prebivalstva od dosedaj naštetih
kažejo med krajevnimi LO-ji, ki so industrijsko razviti, Laško
Petrovče, Štore, Lesce, Domžale, Kranj, Črnuče, Medvode in Hrastnik, med manjšimi mesti in trgi še Ribnica, Dolenji Logatec, Ormož
in Ptuj, med zdravilišči Radenci, med ostalimi, ne povsem kmetijskimi krajevnimi LO-ji pa Škof j a vas, Bohinjska Bistrica, Nazarje,
Senožeče, Stari Trg pri Ložu in Šempeter na Krasu, končno je
zvečan delež prisotnega prebivalstva razumljiv spričo nekaterih
posebnih javnih ustanov v Begunjah na Gorenjskem. Vplivom
bližine Gorice lahko pripisujemo slično razmerje v Ajševici in na
Vogrskem, nejasni pa ostanejo primeri kot Kebelj, Žabljek (pri
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Poljčanah), Prestranek, Janežovci in Lancova vas (pri Ptuju), Podgorje (v sežanskem okraju) in Št. Andraž pri Velenju. Vendar
opisanim pojavom ne gre povsod pripisovati prevelike tehtnosti.
V malih krajih lahko že malenkosten povod (kratkodoben tečaj,
šola z internatom, bolnišnica i. pd.) povzroči zelo opazen višek
prisotnega prebivalstva.
*

*

*

Če poizkusimo na kraju povzeti vse ugotovitve in pri tem
upoštevati prirodne sestavne dele Slovenije (prim. 17), se nam odkrije najprej, da ni bil enakovrsten razvoj navezan le na slične
prirodne predele, marveč, da je v znatni meri orientiran po historičnih pokrajinah, kar se najizraziteje odraža na primeru Slovenskega Primorja. Do tega in manj izrazitih primerov drugod je
dovedla doba vojne, še bolj pa z njo zvezane spremembe, ki so ji
sledile.
Ker pa je v večini primerov vendar-le močneje opazna naslonitev na prirodno delitev, lahko sklepamo, da bo tudi v prvih
primerih v pogojih mirnega razvoja slednja postala odločilnejša.
Podrobna primerjava pokaže naslednjo sliko:
V visokogorskem alpskem svetu razvoj nikakor ni enakomeren.
Na zapadu v Posočju in na vzhodu v območju Drave je usmerjen
v glavnem v nazadovanje, vendar ne iz istih razlogov, kar dokazuje popolno nazadovanje v Posočju, med tem ko je v povirju
Meže omejeno le na višje dele in se dolina še d^lje živahno razvija. V savskem delu našega visokogorskega sveta je najznačilnejše
napredovanje, temelječe v bližnjih industrijskih središčih in letoviščarstvu. Le Bohinjski kot ter redke vasi na alpskih visokih
planotah kažejo tendenco upadanja; bolj izrazito docela kmetijska
naselja, manj ona, ki vrše še kakršno koli drugačno funkcijo (Bohinjska Bistrica).
V alpskem sredogorskem področju, ki ga predstavljajo Pohorsko Podravje ter gorovje med Mislinjo, Pako in Savinjo, je
razvoj ubiral najrazličnejša pota. Ker je to in najbližje sosedno
področje gospodarsko zelo razgibano (rudniki, industrija, elektrarne, les), je napredovanje znatno, drži se predvsem večjih centrov v glavnih dolinah in njihove okolice (Meža, Dravograd, Slov e n j gradeč, Guštanj, Šoštanj z Velenjem), kjer je največje, zajelo
pa je po zaslugi lesa in gradbenega kamna tudi mnogo stranskih
dolin in naselij v višjih legah, zlasti na Pohorju. Nazadovanje je
v teh krajih omejeno na odročna, agrarna področja.
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V Cerkljansko-škofjeloškem hribovju dominira upadanje ne
glede na staro mejo. Vendar je med obema deloma razlika. Dočim
je Škofjeloško hribovje prej stagniralo in je le v polhograjskem
delu bilo doma tudi nazadovanje (13, str. 43 d) se je prebivalstvo
onstran stare meje že od 1880 dalje močno izseljevalo.
V posavskem delu je največ naselij nazadovalo in prav mnogo
jih stagnira. Napredovala so industrijska področja Litije, Laškega
in Sevnice ter premogovni revirji razen šentjanžkega. Šele v vzhodnem delu so nekoliko pogostejše tudi napredujoče vasi predvsem
v najugodnejših nižjih in vinorodnih legah. Po svoji prirodno gospodarski strukturi slični hriboviti področji okrog Velikih Lašč
ter Brkini se ne ločijo od svoje okolice, obe sta izgubili velik del
prebivalstva.
Področje Krasa se je obnašalo podobno, pa naj gre za hribovit
ali planotast svet, za dinarske visoke planote ali za plitvi belokranjski kras. Iz vsesplošnega nazadovanja, ki je zajelo celo pretežne dele flišnega sveta, so se rešili le nekateri kraji z urbansko
funkcijo. Da velja povsod tod pripisati nazadovanje predvsem
vojni, stoji na dlani.
Gorice po Dolenjskem in Sotelskem se ločijo od višje okolice
po nekoliko bolj zastopani stagnaciji, dočim je napredovanje še
zelo redko. Drugače je z goricami po ostali vzhodni Sloveniji, kjer
je živahno napredovalo tudi mnogo povsem agrarnih področij. Izjema je prekmursko Goričko, ki je v celoti močno nazadovalo.
Tako ostanejo kot področja izrazitega napredovanja le ravnine in nekatere večje in obsežnejše doline. Brezdvotna najjačji
dvig je kot celota doživela v zadnjem razdobju Ljubljanska kotlina. Posebno velik razmah kažejo industrijski centri in njih okolice, ki so vplivali- posredno tudi na širše ravninsko zaledje, kateremu so bližina velikih aglomeracij in ugodne prometne povezave
omogočile dvig povsem agrarnih naselij. Najslabše so se tu odrezali
kraji, ki so od industrijskih žarišč najbolj odmaknjeni, kar lepo
dokazuje vrsta nazadujočih naselij v sredi med Kamniško Bistrico
in Kokro. Z izjemo Iškega kota (za kar nosi krivdo vojna), je
napredovalo tudi Ljubljansko barje in njegovo obrobje. Skoro izključno napredujoča področja so tudi Celjska kotlina in Dravsko
polje. Manjše ravnine so se slabše razvijale: v Krško-brežiški je
napredovanje izjema, na Murskem polju in po Dolenskem prav
tako in enako v Apački kotlini. Večje rečne dolane pa kažejo zopet
slično sliko kakor večje ravnine.
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Mouvement de la population de la Slovénie de 1931 à 1948.
(Résumé.)
A u cours de la période de 17 années comprise entre 1931 et 1948, ia population de la Slovénie n'a augmenté que de 2,5%, ce qui est la conséquence des
pertes énormes subies pendant la guerre et du départ de l'élément étranger qui
s'est produit! après la guerre. A l'aide de deux cartes l'auteur a montré que,
malgré c e t t e moyenne, la stagnation est un phénomène très limité et que, d u r a n t
c e t t e période, il y a eu de grands mouvements dans la proportion et ia répartition
de la population. La première carte ci-jointe est tracée d'après une m é t h o d e
relative et se rapporte aux communes cadastrales; l'autre m o n t r e le chiffre absolu
des modifications par agglomérations. D'après ces deux cartes on voit que c'est
dans les régions au sud et à l'ouest de la Sava que le recul de la population
a été le plus sensible et s'est le plus largement étendu. D a n s le Littoral slovène
dont la plus grande partie enregistrait une diminution de la population au moins
depuis 1880, il faut attribuer le recul de la population aux pertes causées par la
guerre et, p e n d a n t la période antérieure à la libération, à l'expatriation causée
par l'obscurantisme économique et l'insécurité politique durant l'occupation italienne, et ensuite partiellement au retrait de l'appareil administratif italien et
des gairnisons italiennes. La diminution est relativement la plus sensible dans la
région de Kočevje d'où l'élément allemand s'est retiré et où les victimes d e
la guerre ont été les plus nombreuses. D a n s les autres parties de la Slovénie
ce sont surtout les régions agricoles situées sur les hauteurs, loin des communications, qui ont reculé. Ce recul se manifeste également dans un certain n o m b r e
d'endroits jouissant de conditions plus favorables et il doit y être attribué à la
guerre. En fait, la stagnation n'est fortement m a r q u é e q u e dans les régions
orientales, agricoles, aisées de la Slovénie. On constate un accroissement dans
les régions non agricoles; dans la mesure où les agglomérations rurales accusent
un accroissement, ce sont avant tout celles qui se t r o u v e n t dans les régions
viticoles. Dès avant 1931, les agglomérations les plus i m p o r t a n t e s sont celles qui
enregistrent le plus grand n o m b r e d'accroissements; l'augmentation est relativement la plus forte dans les centres de tourisme, surtout dans les villes d'eaux
où, avant la libération, les masses laborieuses n'avaient pas accès, et dans les
environs des villes qui, après la libération, se sont le plus fortement industrialisées. L'auteur traite à part l'accroissement des villes et de leurs environs et il
constate qu'en général ce sont les environs des villes plutôt que leurs centres
qui sont en progression. Il a également pu constater que, dans la période la
plus récente, le rythme d'accroissement des villes s'est essentiellement accéléré
par rapport à celui de la période précédente et que certaines villes dont la
fonction urbaine a diminué ou subi quelque modification accusent une stagnation
ou même une diminution de la population.
Stane Zrimec

