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Oblak:

Moško in žensko prebivalstvo v Sloveniji

N

a osnovi rezultatov ljudskega štetja 15. marca 1948 l.1 sem v študijskem letu 1949/50 izdelal v Geografskem institutu priloženo karto, ki ponazoruje razmerje med številom moškega in ženskega prebivalstva po krajevnih ljudskih odborih (KLO) Slovenije. Karta kaže izredno pestro sliko, ki je obenem izredno zanimiva
in poučna, dasi mora ostati z genetične plati često nerazjašnjena.
Čeprav vemo, da nekatere gospodarske panoge (težka industrija,
rudarstvo, gozdarstvo) vplivajo na akumuliranje predvsem moške
delovne sile, druge pa (lahka industrija in pd.) privlačijo pretežno
žensko, nam ta dejstva in vzroke često zabrišejo drugi, neznani.
Posebno v zadnjem razdobju, v katerem je vojna s tako močnim
učinkom, ko nikoli prej, posegla v demografsko strukturo, čemur
se pridružujejo še kolonizacija in ogromne migracije (akumuliranje
delovne sile obeh spolov okoli novih in starih industrijskih središč),
so se ti različno učinkujoči vplivi tako prepletli , d!a v mnogih.primerih ni mogoče dovolj tehtno utemeljiti oziroma osvetliti geneze
posameznih stanj. Zato se v tem sestavku omejujem na opis in
komentiranje karte, genetične osnove geografski razporeditvi pa
podajam le tam, kjer se zde res izven vsakega dvoma. Temeljiteje
bi jih mogel obravnavati le v primeru, da bi imel na razpolago vsaj
podatke o socialni strukturi prebivalstva.
Ker mi gre pri opisu karte predvsem za pregledino sliko, sem
se poslužil združitve kategorij odstotnih razmerij, po katerih je
predstavljeno razmerje v karti. Brez dvoma bo na ta način slika
jasnejša, manj statistična in bolj geografska. Neenotnost med to
kategorizacijo in ono, razširjeno, uporabljeno na karti, utemeljujem
tudi s tem, da ne bi bilo dobro na karti zmanjševati števila kategorij, ker bi se na ta način zabrisali številni prehodi, nianse in
sploh podrobnosti, ki so prav odlike dobrega geografskega kartograma, saj najčešče govore sami najbolj živ in dosleden geografski
jezik.
V Sloveniji je bilo 15. marca skupno 1,389.084 stalnih prebivalcev, od tega 652.622 moških in 736.462 ženskih. Moških je bilo
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tedaj le 46.9%. Po krajevnih LO dobimo naslednje razmere: Od
skupnega števila krajevnih LO, ki jih je skupaj z mestnimi rajoni
1273, jih ima žensko večino 1140, moško pa le 123, v ravnotežju sta
si oba spola v 10 krajevnih LO. V podrobnem nam pokaže karta
naslednjo podobo:
Skupina nad 54.5% moških predstavlja v Sloveniji le otoke.
Na Primorskem tvori tak otok Divača (57.7%), na Gorenjskem
pa okolica Bohinjske Bele (54.6%) in Žirovnica (56.2%). Največji
odstotek moških v Sloveniji ima krajevni LO Kokra (60.5%). V
vsej vzhodni Sloveniji spadata v to kategorijo le krajevni LO
Zgornja Loznica pri Slovenski Bistrici ter Pekre (57.1%), pa Dokle žovje (55.1%) na meji soboškega okraja.
Kategorija med 51.5% in 54.5% moških je zlasti razširjena na
Primorskem. Pod čičarijo okoli Sočerge je moških 51.6%, krajevni
LO Truške jih ima 53.1%, v Brkinih (KLO Tatre, Pregarje, Veliko
Brdo, Celje) je moških 21.6%—52.0%, v KLO Barka jih je 51.9%.
Podobne so razmere nad Šentvidom v Vipavski dolini, kjer je v KLO
Vrlabče 51.5% moških, in v Goriških Brdih (KLO Višnjevik). Med
52.0% in 53.0% moških najdemo okoli Šmarij nad Ajdovščino. V
Kobaridu je 51.7% moških. Prevlado moškega prebivalstva najdemo na Tolminskem v Sužidu (53.6%), v drugih delih Slovenskega
Primorja pa še v Šempetru na Krasu (52.7%). Na Bloški planoti
imajo Velike Bloke 51.8% moških. Na Gorenjskem spadajo v to
kategorijo Jesenice (53.9%) in Dovje—Mojstrana 53.1%. v e č moških kot ženskih je tudi v Smledniku pri Medvodah (52.2%). Prav
toliko jih ima Vrbovo v trboveljskem okraju. V rudarskem področju med Boštanjem in Krmeljem najdemo Lipoglav z 52.2%
moških, in nedaleč od tu Rajhenburg z 51.5% moških. Tudi na robu
Gorjancev naletimo na slično razmerje (Velika Dolina). V Dravski
dolini spadata sem Legen z 54.3% moških in Vuzenica (52.3%).
blribovska vas s samotnimi kmetijami, Koprivna, kaže s pravkar
omenjenim področjem slične razmere. Slično je stanje tudi v Sv.
Primožu na Pohorju (54.0%). Le za malenkost se od njih razlikuje
Kumen v mariborskem okraju. Znatno manjši je delež moških v
krajevnem LO Kobilje (51.9%) in Mostje (51.5%) na Prekmurskem.
Kategorija 50.5% do 51.5% moških je zopet prav močno zastopana v Slovenskem Primorju. V sežanskem okraju spadajo v to
kategorijo krajevni LO Matavun pri Škocjanu, Gabrovica pri
Komnu, Črni Kal in na severovzhodnem koncu Brkinov ležeče
Ostrožno brdo. Ta pas se nadaljuje okoli Ilirske Bistrice (Koseze,
Zarečje), odkoder preide v postojnski okraj (Gorenja in Dolenja
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Košana, Šmihel pri Šempetru), vanj sta vključeni tudi Postajna
(50.8%) in Ajdovščina (50.6%). V goriškem okraju je razen omenjene Ajdovščine še osem KLO, kjer prevladujejo moški. V tolmiskcm okraju so v tej kategoriji Dolenja Trebuša, Log pod Mangartom, Sedlo, Voice, Žabce in Tolmin (51.3%). Na Gorenjskem
spada v to skupino samo Koprivnik-Gorjuše. V krškem okraju že
na prvi pogled zbodeta v oči Senovo (premogovnik) in Čatež pri
Brežicah. Tudi v Savinjski dolini je par takih primerov (Bele vode,
Ljubija, Lepa njiva, Sv. Florjan). Da je v Velenju tako visok delež
moškega prebivalstva, se ni čuditi; podobno je tudi razmerje v
Guštanju. V pretežno kmetijskem ptujskem okraju sta v tej skupini krajevni LO Levanjci in Skorišnjak. V prekmurskih krajevnih
LO Krplivnik, Kruplivnik, Pečarovci, Radovci, Topolovci, Dolič,
Domajinci, je pravtako več moških od ženskih prebivalcev. Tudi
krajevni LO Krajna ob avstrijski meji ima višek moškega p r e b i valstva. Zadnja primera, kjer moški znatneje prevladujejo, sta Sv.
Križ na Kobanskem in Lukavci v Prlekiji.
V kategoriji 50.5% do 49.5% moškega prebivalstva, kar predstavlja nekako ravnotežje spolov, sta v Slovenski Istri krajevna
LO Movraž in Rižana. Na robu Brkinov so v tej skupini Misliče.
Slično razmerje najdemo okoli Ilirske Bistrice, kjer je v primeri z
Brkini na splošno delež moških že nižji. V tej skupini so tudi nekateri vinorodni kraji kot Gabrje na Vipavskem, Kozana v Goriških Brdih in med drugimi tudi Kanal in Rihemberk. Sem spadajo
tudi nekateri krajevni LO ob Soči; začenši s Trento in Bovcem,
jih dobimo več okoli Kobarida (Trnovo, Laze, Kamno, Drežnica),
dalje na jugu pri Tolminu (Volarje) in v že bolj hribovitem svetu,
vzhodno Sv. Lucije. Tudi Deskle spadajo sem. V to skupino se
prištevata Vrhnika pa Stari trg pri Kočevju, ter samo Kočevje. Pri
Litiji spada sem Velika Stanga. Presenečati nas sme, da se Trbovlje
(49.7%) niso povzpele do višjega odstotka. V celjskem okraju vidimo, da so v tej skupini v ospredju rudarski in industrijski kraji:
krajevni LO Štore in Griže ter Škale in Pesje. V Ljubljanski kotlini so v tej skupini industrijski Kamnik pa krajevni LO Ribno in
šenturška gora pri Cerkljah. V Pomurju spadajo sem kolonizirane
Apače in Žepovci. V to skupino spada cela vrsta povsem agrarnih
krajevnih LO v soboškem in ljutomerskem okraju.
Doslej našteta področja so edina, kjer moški prevladujejo ali
so vsaj v ravnovesju z ženskim prebivalstvom, povsod drugje se
kaže večja ali manjša prevlada žensk.
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Skupina od 49.5% do 42.0% moških je zastopana po vseh delih
Slovenije, vendar pogosteje na severu in vzhodu, kakor na jugu in
zapadu. V sežanskem okraju prevladuje razmerje med 44.0% in
48% moških. Manj kot 44.0% moških ima samo krajevni LO Brestovica. Pozornost vzbujata Sežana in Vremski Britof, kii imata 49.4%
moških. Okoli Ilirske Bistrice prevladuje razmerje 47.0% do 49.0%
moških. Le Harije in Prem jih imata manj. Za Dolenjsko pa pomeni to že visok delež moških. V goriškem okraju ne gre razlikovati med nižinskim in hribovitim področjem, ker imamo tako na
Trnovski planoti (Trnovo, Lokve), kot v Goriških Brdih (Dobrovo,
Cerovo) ali v Vipavski dolini (Šentvid), kakor tudi blizu Gorice
(Ajševica, Šempas) visoke in nizke odstotke moških. Pomembno
v goriškem okraju je to, da imata samo dva krajevna LO manj
kot 44.0% moških. Tudi na Tolminskem sta le dva taka primera.
V okolici Idrije leže izolirani kraji, ki gravitirajo na Idrijo (Godovič, Črni vrh, Spodnja Idrija). Zanimivo je, da v vsem okraju
nima noben krajevni LO nad 48.0% moških, razen same Idrije. V
Idriji pa najdemo zato dovolj umljivilh razlogov. V postojnskem
okraju opazimo, da je 45.0% do 46.0% že zelo redko zastopano
razmerje. (Cerknica, Grahovo). Več moških je zlasti na zapadu
(Razdrto, Senožeče), medtem ko jih je manj na vzhodni strani in
okoli Rakeka (Begunje, Planina). V jeseniški okolici opazimo
razliko med zgornjimi in spodnjimi predeli. Več moških imajo
Zgornje Gorje in Bohinjska Bistrica z okolico kot Lesce ali Blejska Dobrava.
N a j m a n j moških na Gorenjskem je v Kamni gorici, v ostalem
pa pride najbolj do izraza kategorija 45.0% do 46.0% moških, nekaj
je tudi področij, kjer jih je manj od 44%. Nekoliko več moških
imajo žagarski kraji Zgornja Ljuša, Češnjica in Trata. V izrazito
industrijskih krajih kot je Kranj, kjer prevladuje tekstilna industrija, in Škofj a Loka gre nem aria za vpliv ženske delovne sile.
Kamniški okraj ne kaže izrazitih potez, se pa v zadnjem času
močno industrializira, kar bo brez dvoma našlo odraz tudi v razmerju med moškim in ženskim prebivalstvom. Isto je z ljubljansko
okolico. V Ljubljani ima sorazmerno največ žensk rajon center,
za njim Vič in Moste in šele na to Polje. Največ moških v Ljubljani ima Šentvid. Centru nasproti stoje deli mesta, kjer je značaj
gospodarstva drugačen. Na Dolenjskem je prevlada ženskega prebivalstva nad moškim najizrazitejša. V grosupeljskem okraju ima
15 krajevnih LO manj ko 44,0% moških, pojav, ki ga doslej še
nismo srečali. Še manjši je odstotek moških okoli Trebnjega. Iz-
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jemo dela le Krmelj in okolje šentjanškega premogovnika sploh.
Na Dolenjskem je omeniti, da imata nad 48.5% moških le krajevna LO Uršna sela in Dole pri Škocjanu. Poudariti je, da je delež moških okoli Novega mesta nekoliko večji, kot po ostali Dolenjski. Po vsej Beli krajini imamo le 4 krajevne LO z nad 48%
moških: Rožni dol, Metlika, Črnomelj in Loka pri Črnomlju. V
krškem okraju pa sta le dva krajevna LO s pod 44.0% moških, a
kljub temu opozarjata nase Sevnica (46.9%) in Globoko (48.7%).
V rudarskem revirju sta Hrastnik in Zagorje slična prometnemu
vozlišču Zidanemu mostu (48.5%). Okolica Celja ne kaže posebnosti. V dravograjskem okraju je moških povečini okrog 48.0%.
Opozorili pa bi, da v tem delu Štajerske krajevnih LO s pod 44.0%
moških ni. Podobno je v mariborski okolici, kjer ima najmanj
moških krajevni LO Brunšviik (44.8%). V okolici Ptuja je slika v
toliko preprostejša, ker imamo opravka z enotnejšo strukturo prebivalstva. Nedaleč od Poljčan je za malenkost več moških pritegnil
premogovnik Zreče (47.6%). V soboški okolici ni krajevnih LO z
manj od 45.5% moških. Opomniti je na novo porajajoče se naftno
področje pri Lendavi (KLO Dolinla, 49.1% moških).
Nekaj je pri nas takih predelov, ki imajo pod 42.0% moških.
V Beli krajini sta taka krajevna LO Semič in Tribuče, na Dolenjskem Sodražica, Višnja gora in Ponikve. Krajevni LO Sela pri
Trebnjem ima celo samo 39.8% moških. Na Notranjskem jih ima
še manj Šentvid nad Cerknico (38.9%), kar je sploh najmanjši delež moških v Sloveniji. V to kategorijo spadata v postojnskem
okraju Slavina in Studeno, v tolminskem okraju Idrija pri Bači
in v goriškem Gornji Lokovec. Drugod so taki krajevni LO Velesovo nad Kranjem in Lucine v škofjeloških hribih. V kamniškem
okraju ima manj kot 42.0% moških krajevni LO Motnik, v Ljubljanski okolici pa Bizovik pri Ljubljani, Želimlje, Zaplana in Praproče—Setnik. V vzhodnem delu Slovenije pa spadajo v to kategorijo Gajevci v ptujskem ter Očeslavci v radgonskem okraju.
La proportion des hommes et des femmes dans la population de la Slovénie.
(Résumé)
L'article traite la proportion des hommes et des femmes dans la population
de la Slovénie, d'après le recensement de 1948.
Polde Oblak

