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RAST PREBIVALSTVA NA SLOVENSKEM KOROŠKEM 
V OBDOBJU 1954—1951 

Prvega junija 1951 se je v Avstriji vršilo prvo ljudsko štetje 
po drugi svetovni vojni. Predhodni rezultati o številu prisotnega 
ter stalnega prebivalstva po deželah, političnih in sodnih okrajih 
ter po občinah so bili priobčeni sumarično [1]. Na osnovi tega 
popisa in v primer javi z rezultati popisa prebivalstva 1934. leta [2] 
lahko osvetlimo rast prebivalstva v razdobju sedemnajstih let ter 
ga primerjamo z onim v matični Sloveniji (v okviru LRS) v raz-
dobju 1931—1948 [3], 

Ker se meje političnih in sodnih okrajev zvečine ne ujema jo 
s prirodnimi enotami in etničnimi mejami, se mi zdi najprimer-
neje ob primerjavi upoštevati osnovne upravne enote, občine.1 

Pri tem pa moramo upoštevati, da so občine na Slovenskem Koro-
škem po številu prebivalstva, kakor tudi po teritoriju precej ve-
like. Pogosto jim pripadajo naselja, ki leže v hribovju in hkrati 
tudi ravninska naselja z mnogo bolj ugodno prometno lego. 
V prvih število prebivalstva pada v drugih pa narašča, tako da 
nam navedbe za občine z mešanimi naselji ne morejo dati povsem 
pravilne slike. Ker pa nimamo podatkov za posamezna naselja, se 
tej pomanjkljivosti ne moremo izogniti. 

Popis leta 1934 je bil izvršen pozimi (22. marca), leta 1951 pa 
poleti (1. junija). Posledice tega se kažejo v razmerju med pri-
sotnim in stalnim prebivalstvom. Po nekaterih občinah so razlike 

1 Upravna razdelitev na Slovenskem Koroškem ni bila pri obeh popisih 
enaka. Med štetji 1934 in 1951 so v Podjuni ukinili občino Rikarja ves ter jo 
razdelili med občine: Dobrla ves, Skocjan, Galicija in Žitara ves. K mestni 
občini Celovec so priključili mejne občine Šentpeter, Šmartin, Šentrupert ter 
Trn jo ves in del ozemlja od občin: Kriva Vrba, Dhovše in Trdnja ves. Objav-
ljene rezultate popisa 1934 za stalno prebivalstvo po naseljih sem preračunal 
na osnovi upravne razdelitve 1951. Število stalnega prebivalstva po naseljih 
se po štetju 1934 ni dosti razlikovalo od števila prisotnega, zato je slika o rasti 
prisotnega prebivalstva po novi upravni razdelitvi skoraj povsem točna. 
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tako velike, da brez osvetlitve tega pojava ne moremo pravilno 
razložiti rasti prebivalstva. 

Poleti si mali kmetje in kajžarji, pa tudi sinovi iz številnejših 
družin večjih kmetov iščejo dodatnega zaslužka pri različnih se-
zonskih delih izven doma, zato je število prisotnega prebivalstva 
ob popisu 1951 v agrarnih predelih nižje od števila stalnega pre-
bivalstva, v tujskoprometnih centrih pa je število prisotnega pre-
bivalstva večje zaradi tujcev. 

Ob popisu 1934 je bilo na Slovenskem Koroškem2 3 4 1060 več, 
1951 pa 709 manj prisotnega od stalnega prebivalstva. Razlika je 
pri obeh popisih v primeri s celotnim številom ljudi neznatna in 
ne dosega niti enega odstotka. Če pa primerjamo število prisot-
nega s številom stalnega prebivalstva po občinah, potem ob pre-
gledu obeh popisov naletimo na presenetljive razlike. Zelo na-
zorno in podrobno sliko nam kaže karta I in II, kjer so občine po 
rezultatih štetij razdeljene na sedem kategorij. Tri kategorije 
obsegajo take občine, kjer je bilo v času popisa prisotnega prebi-
valstva več kot stalnega (1—3 %>, 3—5°/o, nad 5%>), tri, kjer ga 
j e bilo manj (1—3 °/o, 3—5 °/o in nad 5 °/o) in ena, kjer je bilo šte-
vilo prisotnega prebivalstva enako stalnemu (do 1 °/o razlike). 

Ob popisu 1934, ki se je vršil pozimi, torej izven gradbene 
sezone, ko so sezonski delavci kmečkega porekla doma in v leto-
viščarskih krajih ni bilo tujcev, j e v dobri polovici občin število 
prisotnega prebivalstva enako stalnemu (karta I). 

Več prisotnih ko stalnih prebivalcev je imelo vsega 14 občin. 
Za pet odstotkov večje je bilo število prisotnega prebivalstva le v 
občini Dropolje v nemškem delu Ziljske doline (7,8%). Y sku-
pino, kjer je bilo prisotnega prebivalstva za 3—5 °/o več kot stal-
nega, spadajo Mičice v nemškem delu Ziljske doline (3,4 °/o), Vrba 
na zapadnem delu Vrbskega jezera (3,6%), Celovec (3,1 °/o, po 

5 V okviru Slovenske Koroške z nemškim robom v mejah Avstrije od 1920 
dalje (Bogo Grafenauer, Narodnostni razvoj na Koroškem od srede 19. sto-
letja do danes. Koroški zbornik str. 165—169, Ljubljana 1946). 

3 V okviru ozemlja Slovenske Koioške (Memorandum Narodne Repub-
like Jugoslavije o Slovenačkoj Koruškoj, pograničnim slovenačkim delovima 
Štajerske i Gradiščanskim Hrvatima, str. 7—8) z B e l j a k o m : 

Leta 1934 990 več prisotnega od stalnega prebivalstva 
Leta 1951 322 manj prisotnega od stalnega prebivalstva 

4 Isto kot 3, samo brez Beljaka : 
Leta 1934 897 več prisotnega od stalnega prebivalstva 
Leta 1951 279 manj prisotnega od stalnega prebivalstva 
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obsegu upravne razdelitve 1934), Grabštajn na skrajnem vzhod-
nem delu Celovške ravnine (3,8%) in Šmarjeta v Rožu (4%). V 
skupino, kjer je število prisotnih prebivalcev za 1—3 % večje, 
spada nekoliko več občin: Šmohor v Ziljski dolini (1,8%), Kot-
mara ves v Gurah (2,4 %), Kriva Vrba ob Vrbskem jezeru (1,4 %), 
Možberk v gričevju severno od Vrbskega jezera (1,6 %), Gospa 
Sveta (1,4%), Otmanje pod Šentlensko goro (2,9%) ter Pliberk 
v Podjuni (1,2 %). Kot vidimo, so to občine, ki imajo v gospodar-
skem pogledu zelo različen značaj, zato morejo biti taka soraz-
merja posledica različnih gospodarskih vzrokov. 

Potemtakem spada večina občin v skupino, kjer število pri-
sotnih prebivalcev ni niti za 1 % večje ali manjše od števila 
stalnih prebivalcev. To se pravi, da je bilo ob popisu 1934 skoraj 
vse stalno prebivalstvo prisotno. 

Presežek za več kot 5 % se sploh ni pojavil v nobeni občini, 
celo presežek za 3 % lahko ugotovimo le v dveh občinah: Bilčovs 
(3,8%) in Zgornja Vesca v Gurah (4,9%). V kategorijo, ki ima 
1—3 % manj prisotnih kot stalnih prebivalcev, spadajo občine: 
Bajdek (2,2%), Mose (1,4%), Blače (2,2 %) in Šteben na Zilji 
(1,9%), Vernberk vzhodno od Beljaka (1,8%), Otok na južnem 
bregu Vrbskega jezera (2,2 %), Slovenj Pliiberk (2,1 %) in 
Železna Kapla v Karavankah (1,1%), Žvabek v Podjuni (2,3%) 
in Ruda v Velikovškem podgorju (2,3%). 

Povsem drugačno in bol j raznoliko sliko razmerij med pri-
sotnim in stalnim prebivalstvom je pokazal popis 1. junija 1951. 
Popis je bil izvršen poleti, torej v času, ko si manjši kmetje in 
bajtarji iščejo postranskega zaslužka v drugih poklicih, največ 
pri sezonskih delih, gradnji hidrocentral, cest in podobnih na-
prav, mnogi tudi izven Koroške (saj je na primer število delavcev 
iz Slovenske Koroške pri gradnji hidrocentrale v Kaprunu precej 
veliko). Poleg tega hodijo na delo tudi h gradnji, oziroma popra-
vilu visokogorske ceste preko Visokih Tur mimo Grossglocknerja. 
Ni redko začasno izseljevanje v Švico, kamor se izseljujejo 
kmečka dekleta, ki opravljajo tam najtežja kmečka in gospo-
dinjska dela, ki se jih domače prebivalstvo izogiba. Tja jih vleče 
razmeroma dober zaslužek, saj zaslužijo za isto delo dvakrat 
toliko kot doma. Izseljevanje v Švico pomeni novo smer sezon-
skega ali začasnega izseljevanja Slovencev. 

V večini občin z več kot 2 0 % agrarnega prebivalstva 
(karta IV) je število prisotnega prebivalstva manjše od stalnega, 
v mestnih in predmestnih občinah enako ali nekoliko večje, v ob-
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činali s tujskoprometnimi kraji pa prisotno prebivalstvo znatno 
preseže stalno. 

Število prisotnega prebivalstva je večje od stalnega v enaj-
stih občinah in to predvsem v takih, kjer j e močno razvit tujski 
promet. Sem spada predel Vrbskega jezera: Vrba (15 °/o), Loga 
ves (12,4 o/o), Otok (7,7 °/o), Kriva Vrba (6,2 «/o). Tudi Škocjan v za-
padnem delu Pod june ob Klopinjskem jezeru ima več prisotnih 
prebivalcev (6,4 °/o). V to skupino spada glede na povpreček tudi 
občina Bajdek (6,8 °/o), ki pa v tujsko-prometnem pogledu ne po-
meni ničesar. To je majhna občina, ki se z neznatnim presežkom 
prisotnega prebivalstva (20 ljudi) uvršča med tiste, kjer je do 
400 več prisotnih kot stalnih prebivalcev. 

K ostalim skupinam, kjer je presežek prisotnega prebivalstva 
zmernejši, spadajo občine: Gospa Sveta (4,2 °/o), Poreče (1,6 %>) in 
Šmartin pri Beljaku (3,9 °/o), Podklošter (1,6 °/o) v spodnjem ter 
Gugenberk (4,5 %) v srednjem delu Ziljske doline. 

Zelo malo je občin, kjer je bilo število prisotnega prebival-
stva enako stalnemu. K tej skupini spadajo mestne in predmestne 
občine ter nekatera manjša lokalno gospodarska središča. V 
Ziljski dolini Moše, Višprje, Šmohor, Brdo, Šteben, občine v 
bližnji in daljni okolici Celovca: Hodiše, Šentomaž, Pokrče, Dole, 
Šentpeter na Gori, ter Beljak s sosednjima občinama Marija na 
Zilji in Vajškra. 

V večini občin ob vznož ju Svinje planine na Velikovškem pod-
g or j u, v Pod juni, v Karavankah, v Roœu, v slovenskem delu Ziljske 
dolino ter na, hribovju setvetmoi od Vrbskega jezera pa je bilo število 
prisotnega prebivalstva za 1—5 % manjše od števila stalnega pre-
bivalstva. Predvsem nas lahko preseneča stanje po mestih Veli-
kovškega okraja, saj spadajo vsa v skupino, kjer je prisotnega 
prebivalstva 3—5 % manj kot stalnega (Velikovec 4,5 °/o, Pliberk 
4,2 «/o, Železna Kapla 5,1 °/o). Tudi občine, ki mejijo na mestno 
občino Celovec, spadajo v to skupino, le da je tu razmerje neko-
liko milejše (Žrelec 2,5%, Trdnja ves 2,3%, Dhovše 1,8%). 

Posamezne najbolj izrazite primere, kjer je prisotnega pre-
bivalstva preko 5 % manj kot stalnega, najdemo raztresene po 
vseh predelih Slovenske Koroške. Najmanj prisotnega prebival-
stva je v primeri s stalnim imela občina Blato v Pod juni (8,2 %) 
in Slovenj Pliberk v Karavankah (7,9 %). Nekoliko milejša je 
bila ta razlika v Zgornji Vesci da Gurah (5,9 %), na Kostanjah v 
hribovju med Osojskim in Vrbskim jezerom (6,3 %) ter v Blačah 
v srednji Ziljski dolini (6,5 %). V vseh teh občinah je živelo 
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1934. leta preko 70°/o ljudi od kmetijstva, agrarna gostota je pa 
bila povsod izredno visoka [4], zato je čisto razumljivo, da si je 
del prebivalstva poiskal zaposlitve pri sezonskih delih izven do-
mačega kraja. Nazorno sliko bi nam dal seveda točen pregled se-
zonskega odtoka prebivalcev prizadetih občin ali krajev. Po vsej 
veirjeitniosti je ta! odtok dokaj znaten. 

Če primerjamo razmerje med prisotnim in stalnim prebival-
stvom obeh štetij (1934, 1951) po občinah, se nam pokaže prav 
značilna slika (karta I in II). Pretežni del podeželskih in mestne 
občine vzhodnega dela Slovenske Koroške spadajo v skupino, kjer 
je bilo poleti 1951 prisotnega prebivalstva manj od stalnega, po-
zimi 1934 pa med številom prisotnega in stalnega prebivalstva 
skoraj ni bilo nobenih razlik. V ostalih občinah je bilo razmerje 
različno in jih moremo deliti na manjše skupine. 

Število prisotnih je bilo pri obeh popisih enako številu stalnih 
prebivalcev le v nekaterih občinah, kjer je delež agrarnega pre-
bivalstva majhen. To velja za Beljak in za sosednje občine (Vaj-
škra, Marija na Zilji, Lipa pri Vrbi) ter za občine daljne okolice 
Celovca (Dole, Pokrče, Šentomaž, Bo rovi j e v Rožu in Škofiče v 
Gurah). 

Pri obeh popisih beležijo več priisoftnega od stalnega prebival-
stva le občine Kriva Vrba (1934 1,7 °/o, 1951 6,2 °/o več prisotnega 
od stalnega), Vrba ob Vrbskem jezeru (1934 3,6 °/o, 1951 15,9%) 
ter Gospa Sveta (1934 1,3%, 1951 4,2 %). 

Omembe vredna je tudi skupina občin, kjer je bilo leta 1934 
prisotnega prebivalstva več, poleti 1951 pa manj od stalnega. V to 
vrsto spadajo predeli, kjer si poleti mali kmetje in bajtar ji iščejo 
dodatnega zaslužka pri sezonskih delih, pozimi pa se ukvarjajo 
z domačo obrtjo, z izdelovanjem suhe robe [5, 6 str. 378]. Zato je 
poleti prisotnega prebivalsva manj od stalnega, pozimi se pa, 
kakor kaže presežek prisotnega prebivalstva nad stalnim, doseli 
še nekaj ljudi iz drugih krajev, kar je gotovo v zvezi z večjo 
potrebo po delovni sili v domači obrti. Sem spadajo: Šmarjeta v 
Rožu (pozimi 1934 4 % več prisotnega, poleti 1951 pa 4,8 % manj) 
in Grabštanj na skrajnem vzhodnem delu Celovške ravnine (po-
zimi 1934 3,8 % več, poleti 1951 pa 4,7 % manj prisotnega od stal-
nega prebivalstva), v nemškem delu Ziljske doline Dropolje (po-
zimi 1934 7,8 % več, poleti 1951 2,8 % manj) in Mičice (pozimi 1934 
3,4% več, poleti 1951 3,6% manj). V to skupino občin spadajo še 
Možberk in Dhovše na gričevju severno od Vrbskega jezera, 
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Otmanje pod Šentlensko goro in Kotmara ves v Gurah, kjer pa o 
vzrokih še ne moremo reči nič določnega. 

Gotovo ni naključje, da je v občinah z velikim delom agrar-
nega prebivalstva (karta IV) ter z izrazito agrarno prenaselje-
nostjo [4] prisotnega prebivalstva pozimi 1934 in poleti 1951 manj 
kot stalnega. Zaradi neugodnih socialno-gospodarskih razmer si 
išče prebivalstvo poleti zaslužka izven domačega kraja, v neko-
liko manjši meri pa tudi pozimi. Sem spadajo: Slovenj Pliberk 
(poleti 1951 7,9 % manj, pozimi 1934 2,1 °/o manj prisotnega od 
stalnega prebivalstva), Blače (poleti 1951 6,5%, pozimi 1934 pa 
2,2 »/o manj), Gornja Vesca (poleti 1951 5,9 %, pozimi 1934 pa 4,9 °/o 
manj), Ruda (poleti 1951 3,9 °/o, pozimi 1934 pa 1,3 °/o manj) in 
Žvabek (poleti 1951 4,1 °/o, pozimi 1934 pa 2,3 °/o manj). 

Tudi v občini Vernberk med Beljakom in Vrbskim jezerom 
je bilo pri popisu 1934 1,2 %, leta 1951 pa 2 % manj prisotnega od 
stalnega prebivalstva, kjer pa vzrok ni jasen. 

Videli smo, da je razmerje med prisotnim in stalnim prebival-
stvom iz različnih vzrokov od predela do predela različno. V ve-
čini občin z nad 20 °/o agrarnega prebivalstva je bilo pozimi 1934 
vse prebivalstvo doma, poleti 1951 pa je bil del na sezonskih delih, 
torej izven svojega kraja. V najbolj agrarnih občinah pa je del 
prebivalstva poleti in pozimi odsoten. Občine z večjimi tujsko-
prometnimi kraji kažejo poleti občuten presežek števila prisot-
nega prebivalstva v primeri s stalnim, pozimi pa se števili v ve-
čini primerov skoraj izenačita. V občinah, kjer je razvita do-
mača obrt, pa je število prisotnega prebivalstva poleti manjše od 
stalnega, pozimi pa obratno večje od stalnega. 

Razlike se javljajo tudi med mesti vzhodnega in zahodnega 
dela Slovenske Koroške. V zahodnih mestih, kjer je industrija 
močneje razvita, je poleti in pozimi število prisotnega prebival-
stva enako stalnemu (Borovije, Podklošter, Beljak in Šmohor). V 
mestih vzhodnega dela (Pliberk, Velikovec, Železna Kapla) j e po-
leti število prisotnega prebivalstva manjše od stalnega, pozimi pa 
se število prisotnega prebivalstva približa številu stalnega. 

Preden preidemo k obravnavanju rasti prebivalstva po ob-
činah v razdobju 1934—1951, se moramo ozreti na gornje za-
ključke, ki so pokazali, da je razmerje med prisotnim in stalnim 
prebivalstvom precej gibljivo. Upoštevati moramo, da se je vršilo 
štetje 1934 pozimi (22. marca), torej v času, ko je bilo v agrarnih 
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101 "—io ON «-'N 
o e 

ft s—» g .3*3 D.>o — л Cd 
OJ * 

3 
rtl "f 

V 4» I «e.iV< O , иШШШттпт 
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predelih v glavnem vse prebivalstvo doma, v tujsko prometnih 
krajih pa tedaj še ni bilo tujcev. Zato j e bilo število prisotnega 
prebivalstva skoraj enako številu stalnega. Ob drugem popisu, 
poleti 1951 (1. junija) pa je bilo stanje drugačno. Iz podeželskih 
občin je bili del stalnega prebivalstva na sezonskih delih izven 
domačega kraja, zato je bilo število prisotnega prebivalstva ob 
štetju manjše od števila stalnega. V tujskoprometnih središčih pa 
je bilo kljub zgodnji sezoni že več prisotnega kot stalnega prebi-
valstva. 

Kakšne so torej zato razlike, če upoštevamo pri rasti prebi-
valstva na eni strani prisotno, na drugi pa stalno prebivalstvo, 
nas lepo pouči nekaj primerov. Y Vrbi, kjer je bilo prisotno pre-
bivalstvo pozimi 1934 za 3,6%, poleti 1951 pa za 15,9% števil-
nejše od stalnega, znaša prirastek prisotnega prebivalstva 88 %, 
stalnega pa 62 % ; v sosednji občini Loga ves, kjer je bilo pozimi 
1934 za 1 % manj prisotnega, poleti 1951 pa za 12,4 % več prisot-
nega od stalnega, je število prisotnega prebivalstva narastlo za 
44 %, stalnega pa le za 27 %. V občini Blato v Pod juni, kjer je 
bilo pozimi 1934 število prisotnega skoraj enako stalnemu, po-
leti 1951 pa za 8,2 % manjše, je število prisotnega prebivalstva 
nazadovalo za 3 %, število stalnega prebivalstva pa za 5 % napre-
dovalo. Na Koštanjah, kjer je bilo pozimi 1934 za 0,9 % več pri-
sotnega in poleti 1951 za 6,3 % manj kot stalnega, je število pri-
sotnih stagniralo, stalno pa je narastlo za 7,5 %. Primeri velikih 
razlik so občine, kjer je pozimi več, poleti pa manj prisotnega 
kot stalnega prebivalstva; v Šmarjeti v Rožu, kjer je bilo pozimi 
1934 za 4 % več prisotnega kot stalnega prebivalstva, poleti 1951 
pa za 4,8 % manj, je število prisotnega prebivalstva stagniralo, 
število stalnega pa narastlo za 9 °/o. V Slovenjem Pliberku, kjer 
je bilo pozimi 1934 za 2,1 % manj, poleti 1951 pa za 7,9 °/o manj 
prisotnega od stalnega, je prisotno prebivalstvo padlo za 16 %, 
stalno pa le za 10%. 

Iz navedenih primerov smo videli, da nastopajo velike razlike 
le v nekaterih občinah, medtem ko v večini primerov razlike niso 
tako občutne. Povsem izpadejo' tam, kjer je bilo število* prisot-
nega prebivalstva pri obeh štetjih enako stalnemu (karta I in II). 
Kljub nekaterim pomanjkljivostim nam primerjava med številom 
prisotnega prebivalstva iz leta 1934 in 1951 pokaže glavne smeri 
populacijskega razvoja in, kar je še najvažnejše, omogoči nam 
primerjavo z-rastjo v preteklosti, kar bi bilo pri upoštevanju 
podatkov za stalno prebivalstvo neizvedljivo. 
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Na Slovenskem Koroškem5 j e v času obeh štetij (1934—1951) 
narastlo število prisotnega prebivalstva od 205.396 na 241.005. To 
se pravi, za 17 °/o, kar znatno preseže povprečni prirastek tako 
matične Slovenije (v letih 1931—1948 2,5%) [3, str. 64], kot nem-
škega dela Koroške (14,6%) in tudi celotne Koroške (l6°/o). Na-
rastek je torej večji od povprečja za celotno Koroško. To je 
razumljivo, saj so prav v tem delu največja mesta ter najvažnejši 
tujskoprometni centri, ki so v zadnjem času gospodarsko močno 
napredovali. 

Vendar prirastek tudi na ozemlju Slovenske Koroške ni pov-
sod enakomeren. Rast prebivalstva niha med največjim pri-
rastkom za 88 % (občina Vrba) in največjim nazadovanjem za 
18 »/o (Djekše). 

Če si sedaj ogledamo rast prebivalstva po občinah v raz-
dobju 17 let, nas že bežen pogled na karto III pouči, da je prebi-
valstvo najbolj narastlo v mestih in okolici, padlo pa v vseh od-
daljenih hribovskih predelih. 

Nazadovanje označujejo na karti III tri kategorije. V prvi 
dve spadajo občine, kjer je prebivalstvo nazadovalo od 5—15 % 
in za več kot 15 %. Sem sodijo hribovske občine z nadpovprečnim 
deležem agrarnega prebivalstva (60°/o, karta IV), majhnim de-
ležem obrtno-industrijskega prebivalstva (pod 20 %, karta V) ter 
veliko agrarno gostoto [4]. 

V kategorije z največjim nazadovanjem (od 5—15% in nad 
15%) spadajo Djekše (18%) in Važenberk na pobočju Svinje 
planine (10%), Grebinj v Velikovškem podgorju (8%), Radiše 
(16%) in Medgorje v vzhodnih Gurah (12%), Žitara ves (9%), 
Galicija (8 %) in Slovenj Pliberk v območju Karavank (16 %) ter 
Blače v slovenskem delu Ziljske doline (9%). 

V kategorijo zmernega nazadovanja od 2—5 % spada precej 
občin, ki z delom svojega ozemlja segajo v hribovske predele in 
so še vedno v večji oddaljenosti od mesta. Ruda v Velikovškem 
podgorju (4 %), Blato in Žvabek v Pod juni (3 %), Sela in Bela v 
Karavankah (3%), Škofiče in Zg.Vesca v Gurah (3%), Bistrica 
v Rožu (4%), Višprje v Višprjanski dolini (4%), Gugenberk v 
nemškem in Gorice v slovenskem delu Ziljske doline (4%) ter 
Šentjanž na Mostiču (3 %), ki sega s svojim ozemljem na zapadno 
vznožje Svinje planine. 

5 Od 195.101 na 228.752. — Od 171.159 na 198.734. (Glej oznako 2. ». 4.) 
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Stagniranje (v mejah razpona —2 in +2) nastopa v prometno 
ugodno zvezanih, a od večjih centrov bolj oddaljenih občinah. 
Sem spadajo Vovbre v Velikovškem podgorju (—1 °/o), Globas-
cica (0 o/o), Libeliče v Podjuni (—2 %), Šmarjeta, Svetna ves, Med-
borovnica (vse 0 % ) in Šentjakob v Rožu (—1 %), Kotmara ves in 
Žihpolje v Gurah (—1 °/o), Kostanje v Osojskih Turah (0°/o), 
Straja ves, Šteben v slovenskem (0°/o), Mičice in Šentlovrenc v 
nemškem delu Ziljske doline (—2 %) in severno od Celovca Šent-
peter na Goru pod šenturško goro (—1 °/o). 

V skupino z rahlim prirastkom od 2—5 % spadajo občine z 
manjšim vplivom pomembnejših gospodarskih središč: Libuče 
(5 %>) in Bistrica pri Pliberku v Podjuni (4%), Hodiše v Gurah 
(5 %), Otman je pod Šentlensko goro (3 °/o), Smerče in Bistrica na 
Zilji (4%) ter Brdo pri Šmohorju v Ziljski dolini (3%>). 

V kategorijo večjega, toda še vedno podpovprečnega pri-
rastka od 5—15% se uvrščajo že srednjevelika mesta ter občine, 
ki meje na mesta in gospodarsko pomembnejša lokalna središča: 
Labot v Labotski dolini (12 %), Šentpeter na Vašinjah pri Veli-
kovcu (5%), Železna Kapla (8%), Borovi je v Rožu (10%), Žrelec 
(11 %), Pokrče (10%), Grabštanj in Trnje (9%) v vzhodnem delu 
Celovške ravnine, Možberk (10%) in Šmartin na Dholci v hri-
bovju severno od Vrbskega jezera (13%) ter Podklošter (15%) 
v spodnjem ter Radnja ves (12%) in Droplje (16%) v zgornjem 
delu Ziljske doline. 

V dobri četrtini občin je število prebivalstva nadpovprečno 
narastlo. Te so v glavnem razvrščene okoli populacijskih jeder: 
Celovca, Vrbskega jezera in Beljaka, sicer pa gre le za izjeme. 

V kategorijo bol j zmernega presežka povprečnega prirastka 
prebivalstva od 15—30% spada Celovec ter občine severozahod-
nega dela Celovške ravnine: Trdnja ves (25%), Šentomaž (17%), 
Gospa Sveta (19 %), Beljak (25 %) s sosednjimi občinami Vajškra 
(24%), Marija na Zilji (15%), Bekštanj (19%), Vernberk (22%), 
Lipa (17%), dve manjši občini v nemškem-delu Ziljske doline: 
Bajdek (20%), Moše (15 %) in Dobrla ves (27%) ter Škocjan v 
Podjuni (25%). 

V kategorijo zelo močnega povečanja, kjer je prirastek pre-
bivalstva znatno višji od povprečnega (od 30 do 50%) spadata 
mestni občini Šmohor (47%) in Velikovec (30%), Loga ves pri 
Vrbi (44%) in Dhovše severozahodno od Celovca (44%). 

Najbolj je narastlo prebivalstvo v izrazitih tujskoprometnih 
središčih okoli Vrbskega jezera: v Vrbi (88%), v Porečah (58%), 
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v Krivi Vrbi (71 °/o) in v Otoku (65 %) ter v predmestnih občinah 
Beli pri Beljaku (70%) in v Vetrinju južno od Celovca (55%). 

Natančnejše primerjave za rast prebivalstva na Slovenskem 
Koroškem med posameznimi desetletji, ki bi nam bolj na drobno 
pokazala razvoj po posameznih predelih in v zvezi z ekonomskim 
razvojem, nimamo. Pač pa je nekaj študij, ki samostojno ali v 
zvezi s kakim drugim problemom obravnavajo rast prebivalstva 
na Koroškem [7, 8, 9, 10]. Populacijski razvoj med posameznimi 
obdobji, kot posledica razvoja industrije in tujskega prometa ter 
zboljšanja prometnih zvez med posameznimi področji, nam prav 
nazorno pokaže primerjava med kartami: za rast prebivalstva 
med leti 1880—1923 [10] ,6 med leti 1880^1934 [7]7 in nova karta III 
za obdobje 1934—1951. 

Prva je odraz gospodarske krize v kmetijstvu, ki se je poja-
vila v zadnji četrtini XIX. stoletja in povzročila močno izselje-
vanje v prekomorske in zapadnoevropske države; ugodno je vpli-
vala na rast prebivalstva zgraditev železniških prog v smereh 
Celovec — Beljak — Podklošter, Beljak — Podroščica, Celovec — 
Šentvid in Celovec—Podroščica. Za to razdobje pomeni vsa slo-
venska srednja Ziljska dolina, večina Gur, Spodnji Rož, hribovje 
severno od Vrbskega jezera in Celovca ter ves vzhodni del Slo-
venske Koroške (Karavanke, Podjuna, Velikovško podgorje in 
Svinja planina) področje izrazite depopulacije. Z nekaj odstotki 
prirastka sta izvzeti občini Dobrla ves v Pod juni in Vovbre v Ye-
likovškem podgorju. Osrednji predel med Celovcem in Beljakom 
kaže tedaj že dokaj zanimivo sliko. Število prebivalstva je na-
rastlo v Celovcu in tudi v okoliških občinah: v Žrelcu in Trdnji 
vesi; pa tudi v Vetrinju in Hodišah se že kaže rahel prirastek 
prebivalstva. Pod vplivom tujskega prometa se je pomnožilo pre-
bivalstvo na južnem in še bol j na severnem obrežju Vrbskega je-
zera. Področje razmeroma visokega narastka med Celovcem in 
Beljakom prekinjata tedaj le občini Šmartin na Dholci in Lipa 
med Beljakom in Vrbskim jezerom. Močno je tedaj naraščalo pre-
bivalstvo v Spodnji Zilji in Zgornjem Rožu, med Podkloštrom in 
Bistrico v Rožu. V Spodnjem Rožu pa je prebivalstvo z izjemo v 
Borovljah nazadovalo. 

6 Karta: Zu- und Abname der Bevölkerung in den Gemeinden Kärntens 
(nach dem Umfange von 1923) zwischen 1880—1923 (in den abgetretenen Ge-
bieten zwischen 1880—1910). 

7 Zemljevid XII, Slovenska Koroška, razvoj prebivalstva 1880—1934. 
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V razdobju 1923—1934, v času močnega gospodarskega raz-
voja, industrializacije in naraščanja tujskega prometa, se je 
zveza populacijskih centrov Celovca in Beljaka preko tujsko-
prometnega središča ob Vrbskem jezeru že povsem utrdila. Pre-
bivalstvo je pričelo naraščati tudi na gričevju severno od Vrb-
skega jezera. Tudi v Spodnji Zilji in Zgor. Rožu od Podkloštra 
do Bistrice v Rožu je število prebivalstva še naprej naraščalo. V 
Spodnjem Rožu je število prebivalstva v Borovljah še naprej 
napredovalo, v podeželskih občinah pa naprej upadalo. У tem 
razdobju je nekoliko narastlo število prebivalstva v karavanških 
občinah : Sele, Železna Kapla, Galicija in Žitara ves. Močan razvoj 
lesne industrije v Sinči vesi ter začetki tujskega prometa okoli 
Klopinjskega jezera so povzročili naraščanje prebivalstva v ob-
činah Škocjan in Dobrla ves v Podjuni, ki j e bila teritorialno 
zvezana s področjem rahlega naraščanja prebivalstva v Veli-
kovcu in Vovbrah. Na vse ostale predele Slovenske Koroške: v 
Velikovško podgorje, na Svinjo planino, v Podjuno, v vzhodne 
Gure, v Karavanke ter v srednji del Ziljske doline pa dotlej 
vpliv industrije ni prodrl, zato je tod število prebivalstva še kar 
naprej nazadovalo. 

Razdobje 1934—1951 pomeni nadaljnji razvoj tujskega pro-
meta in industrije, kar se kaže v razširitvi in nastajanju novih 
lokalnih gospodarskih središč. Zveza med Beljakom in Celovcem 
se je po jezerskem podolju in gričevju severno od Vrbskega je-
zera že docela sklenila. Območje okoli Celovca, kjer je prebival-
stvo močno naraščalo, se je razširilo na vso Celovško ravnino in 
se na vzhodu preko Grabštajna in Tinj zvezalo z novim, že precej 
izrazitim gospodarskim središčem, z Dobrlo vesjo in Škocjanom 
v Podjuni. To področje močnega naraščanja prebivalstva se je 
danes že povsem sklenilo tudi s področjem manjšega naraščanja 
okoli gospodarskih središč Pliberka na vzhodu ter Velikovca na 
severu. Od Beljaka proti vzhodu se vleče strnjeni pas, kjer prebi-
valstvo narašča, preko Podkloštra na Smerče in do Bistrice na 
Zilji. Vpliv Beljaka sega na jugu preko Marije na Zilji le do 
Bekštanja. V ostalem področju Zgornjega Roža, kjer je do Bi-
strice v Rožu še v minulih dečetletjih število prebivalstva močno 
napredovalo, pa je v zadnjem razdobju začelo rahlo upadati. V 
Spodnjem Rožu, kjer je prebivalstvo povsod razen v Borovljah 
prej nazadovalo, je depopulacijo zamenjala stagnacija. 

Vse to dokazuje, da so spremembe v populacijskem gibanju 
v zadnjih 17. letih precejšnje. Število občin, kjer se je število 

125 



Vladimir Klemeniič 

prebivalstva pomnožilo, je v primeri s preteklostjo znatno 
manjše. Nazadovanje j e omejeno le na izrazita gorska področja 
Svinje planine, na Karavanke, na pretežni del Gur in na nekatere 
občine v Rožu, v Ziljski dolini ter v Podjuni. O vzrokih je brez 
podrobnega proučevanja težko govoriti. Saj nam za to primanj-
kujejo demografski in statistično-gospodarski podatki. Šele na 
osnovi teh bi mogli ugotoviti vlogo važnih gospodarskih panog: 
tujskega prometa, prometa, industrije in obrti. Na mnogih pod-
ročjih so vse štiri v živahnem prepletanju. Razen tega je težko 
omejiti vplivna območja posameznih gospodarskih središč. Vrsta 
občin z večjim ali manjšim prirastkom prebivalstva se vleče ne-
pretrgoma od Smere na Podklošter v Ziljski dolini, mimo Beljaka 
čez jezersko podolje in Celovško ravnino ter v Podjuno do Pli-
berka. 

Proces sproščanja delovnih moči v kmetijstvu se v zvezi z 
racionalizacijo in mehanizacijo kmetijske proizvodnje nadaljuje, 
sproščena delovna sila, kakor tudi del prirastka ostalega prebi-
valstva pa si mora poiskati zaposlitev v raznih urbanskih poklicih. 

Iz gorskih, od večjih centrov oddaljenih krajev, kjer je kme-
tijstvo edina gospodarska panoga, si nezaposlena delovna sila 
išče zaposlitve v raznih poklicih in v tujih krajih. Ker je zveza 
z oddaljenimi industrijskimi kraji slaba, se iz gorskih predelov 
prebivalstvo izseljuje, število prebivalstva torej manjša. Zmanj-
šanje števila stanovanjskih hiš pri zadnjem štetju v primeri s 
štetjem 1934 v Djekšah na Svinji planini (30%), v Slovenjem 
Pliberku v Karavankah (9 %) in v Blačah v srednjem delu Ziljske 
doline (15%) kaže, da v gorskih predelih nimamo samo opravka 
z izseljevanjem posameznikov, temveč z opuščanjem celotnih 
gorskih kmetij [1, 2]. 

Vsa ostala področja po njihovi značilnosti delimo v dva dela. 
V prvi del spadajo mestne občine Celovec in Beljak z najožjo 
okolico in občine okoli Vrbskega jezera, v drugo pa občine širše 
okolice večjih gospodarskih centrov. V prvih je dejanski pri-
rastek prebivalstva nadpovprečen, gotovo večji od prirodnega 
prirastka prebivalstva. Tu gre po vsej verjetnosti za prirastek 
na račun doseljenega prebivalstva iz depopulacijskih ter stagna-
ci jskih področij, v nemajhni meri pa tudi zaradi naselitve vojnih 
beguncev iz raznih držav. V širši okolici industrijskih središč 
in v okolici manjših lokalno-gospodarskih središč, kjer je 
dejanski prirastek manjši, pa gre najbrž za prirastek, ki se pri-
bližuje prirodnemu prirastku domačega prebivalstva. Od tu se je 
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v minulih desetletjih na novo v industrijo vključeni del prebival-
stva izselil in se naselil v neposredni okolici večjih gospodarskih 
središč; zato je tod število prebivalstva še do nedavna stalno na-
zadovalo. Zboljšanje prometnih zvez širše okolice z mestom v no-
vejši dobi pa je privedlo do naraščanja prebivalstva tudi v bolj 
odročnih predelih. Prebivalstvo, ki bi se nekdaj izselilo, ostaja 
doma in se vozi vsak dan na delo v industrijska središča, V zvezi 
s tem je povečanje šetvila stanovanjskih hiš, ki je skoraj povsod 
v sorazmerju s porastom prebivalstva, s čemer je zvezana hitra 
urbanizacija obširnega populacijskega jedra: Celovec—Vrbsko 
jezero—Beljak. Ob cestah in železnici nastajajo nova urbanska 
naselja,, v starih kmečkih naseljih pa se vpletajo med kmečke 
hiše nove delavske hišice [1, 2], Ta proces bi nam še lepše ilustri-
rala karta deleža obrtno-indusrijskega prebivalstva ob popisu 
1951, v primerjavi s stanjem 1934 (karta V), kjer bi se pokazalo, 
da je v ožji okolici mest, še bolj pa v širšem območju večjih 
industrijskih središč relativno in absolutno število obrtno-indu-
strijskega prebivalstva napredovalo, agrarnega pa nazadovalo. 

Poskusimo na zaključku primerjati rast prebivalstva na Slb-
venskem Koroškem med leti 1934 in 1951 s Slovenijo v okviru 
LRS v času 1931—1948. Absolutno število prisotnega prebivalstva 
je v 17 letih narastlo na Slovenskem Koroškem8 za 35.609 ljudi 
(17%), v okviru današnje LRS pa za 33.336 (2,5%) [3, str. 64]. V 
podrobni primerjavi med mesti ter med posameznimi, v gospodar-
skem in površinskem pogledu podobnimi področji pa je rast 
povsem podobna. 

Rast prebivalstva je rezultat treh po učinku na populacijo 
precej različnih razdobij : predvojne, medvojne in povojne dobe. 
Prvo, predvojno obdobje mirnega gospodarskega razvoja v 
okviru kapitalistične ekonomike je po učinku na populacijo za 
LRS in Slovensko^ Koroško podobno. Y prvih letih se je del pre-
bavilstva zaradi brezposelnosti izselil v druge države, največ v 
Zapadno Evropo, v zadnjih letih pred vojno pa j e bilo izselje-
vanje zaradi bližanja vojne močno omejeno, zato je število pre-
bivalstva v tem razdobju po vsej verjetnosti narastlo. Za koliko, 
ne moremo reči, ker za to nimamo potrebnih podatkov. 

Med vojno je odločen odpor Slovencev proti okupatorju na 
vsem slovenskem etničnem ozemlju terjal silne žrtve, katerih 
posledice so še danes vidne v predelih najhujših borb, na Dolenj-

8 33.675. — 27.575. (Glej oznako 2. 3> 4.) 
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skem in v Beli Krajini, to je v onih predelih, ki so še danes naj-
bolj agrarni in kjer so učinki nove povojne industrializacije na 
populacijo v primeri z drugimi primeri neznatni. 

Ker so se med vojno na ozemlje Slovenske Koroške naselili 
preseljenci iz Kanalske doline, po vojni pa politični emigranti, 
so tod učinki vojne na populacijo v negativnem smislu popol-
noma zabrisani. Kakšno je bilo število teh ali onih doseljencev 
in kje so naseljeni, ne moremo reči, ker za to nimamo virov. Iz 
prirastka po predelih moremo sklepati, da so se z večine na-
selili na področjih, kjer je prirastek nadpovprečen, predvsem v 
mestih in v njihovi ožji okolici. Ker je v mestnih in predmestnih 
občinah absolutno število prebivalstva precej visoko, zato rela-
tivni prirastek ni tak, kot bi se pokazal z naselitvijo v občinah 
z manjšim številom prebivalstva. Razen tega moramo upošte-
vati, da je pri Slovenski Koroški zajeto tudi razdobje 1948—1951, 
torej doba, ki pomeni za LRS razdobje hitre industrializacije, 
povečanja starih in ustvaritve povsem novih industrijskih sre-
dišč. Ker je v LRS za ves prirastek prebivalstva dovolj dela, 
nimamo več opravka z izseljevanjem, kar nam najbolj zgovorno 
priča narastek števila prebivalstva med zadnjim popisom 1948 
in 1. marcem 1951, ki znaša 40.531 ljudi.9 

Iz zgornjih ugotovitev lahko zaključimo, da relativno večji 
porast prebivalstva na Slovenskem Koroškem v primeri z LRS 
ni rezultat za populacijo normalnih demografskih teženj, temveč 
je rezultat doselitve tujega življa, delno pa je izraz nekoliko 
drugačnega razdobja. 

Če pa primerjamo v gospodarskem in površinskem pogledu 
med seboj sorodne predele LRS in Slovenske Koroške, vidimo, 
da so populacijske razmere precej podobne. 

Delež mestnega prebivalstva je na obeh teritorijih na račun 
podeželskega močno narastel. Ožja in širša območja največjih 
gospodarskih in upravnih središč Ljubljane, Maribora, Celja, 
Celovca in Beljaka so se močno razširila preko večjih ravnin in 
dolin ter se spajajo s sosednjimi večjimi ali manjšimi gospo-
darskimi središči. Prirastek prebivalstva in gostota se z oddalje-
vanjem od mesta postopoma manjša. Gostota prebivalstva je še 
vedno v mestih največja, naraščanje pa je v novejšem času celo 
močnejše v predmestjih, v mnogih predelih pa tudi v obmejnih 
občinah, kot pa v središčih samih mest. 

9 Podatki Zavoda za statistiko in evidenco LRS v Ljubljani. 
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Močno podobne razmere kaže na Slovenskem Koroškem dolg 
sklenjen pas med seboj prepletajočih se gospodarskih območij 
z močnim porastom prebivalstva med Velikovcem, Celovcem, 
Vrbskim jezerom, Beljakom in Podkloštrom s predelom med 
Ljubljano, Kranjem in Jesenicami. Pri obeh je močan porast 
vzrok prepletanje najrazličnejših gospodarskih panog, upravne 
funkcije, industrije, tujskega prometa in prometa na sploh, to je 
dejavnosti, ki kažejo v zadnjem času povsod velik napredek. 

Morfološka meja med južnovzhodnim delom Celovške rav-
nine in severnim delom vzhodnih Gur predstavlja, čeprav od 
Celovca ni posebno oddaljena, mejo med področjem z narašča-
njem prebivalstva na Celovški ravnini ter področjem nazado-
vanja v Gurah. Podobno zavira Ljubljani širjenje gospodarskega 
območja in z njim zvezano naraščanje prebivalstva Posavsko 
hribovje proti vzhodu in Celju proti jugu ter Pohorje Mariboru 
proti jugozapadu, Slovenske gorice pa proti severu in severo-
vzhodu. 

Predel vzhodne Podjune in Velikovškega podgorja, ki je po 
prirodnih lastnostih, gospodarstvu in perifernosti podoben Prek-
murju in Krški kotlini, kaže tudi v populaciji podobne tendence 
v razvoju. Ti predeli so si podobni po svojem izrazito agrarnem 
značaju, drobni posesti in agrarni prenaseljenosti, ki sili malega 
kmeta in bajtarja k iskanju sezonskega dela, zaradi česar so 
štetja zabeležila v teh krajih manjši delež prisotnega kot stal-
nega prebivalstva. Povsod tod je število prebivalstva v zadnjem 
razdobju nazadovalo, napredovanje pa je omejeno le na lokalno 
gospodarska središča Velikovec, Pliberk, Mursko Soboto, Krško, 
Brežice in Novo mesto. 

Populacija visokogorskega sveta je na vsem slovenskem 
etničnem ozemlju na tej in na oni strani Karavank v največjem 
opadanju. Saj predstavlja območje Svinje, Karavank, Karnskih, 
Ziljskih in Kamniških Alp z ostalim sredogorjem področja naj-
močnejšega nazadovanja v številu prebivalstva Slovenije. 

Kakor smo iz podrobne primerjave po posameznih področjih 
videli, so težnje populacijskega razvoja po posameznih predelih 
Slovenije podobne. Izražajo se v naraščanju prebivalstva po 
mestih in okolici na eni strani in v upadanju v agrarnih gorskih 
krajih in tudi v nižinskih predelih, če so oddaljeni od večjih 
gospodarskih središč, na drugi strani. 

9 Geografski vestnik 4 o n 
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Vzroke za nazadovanje števila prebivalstva v gorskih pre-
delih bi nam pokazala proučitev gospodarske zgodovine posa-
meznih kmetij in naselij v zadnjem stoletju. Že bežen pogled 
nam pokaže da obseg obdelovalne zemlje in število živine na-
zaduje, še nedavno močno razvito ovčarstvo pa je popolnoma 
izginilo. Na kmetijah, kjer je nekdaj živelo po 20 ljudi, se je 
število ljudi skrčilo na deset ali še bolj. Medtem, ko so imeli 
kmetje v goriških predelih pred nekaj desetletji dovolj najete 
delovne sile, je danes tuja delovna sila redek pojav. Doma 
ostajajo le družinski člani, v mnogih primerih pa tudi del teh 
zbeži v mesto, kmetije pa ostajajo b r e z delavcev. Prav gotovo 
je ta gorska depopulacija do neke meje rezultat splošnega 
ekonomskega razvoja. Poljedelstvo v neugodnem, strmem gor-
skem svetu ni več rentabilno, zato j e zmanjšanje ornih površin 
razumljiv pojav. Zmanjšanje števila živine pa ne kaže ravno 
ugodne slike gospodarskih razmer gorskega kmeta, saj se je 
fond živinske krme z opustitvijo njiv ter s povečanjem travnikov 
in pašnikov povečal. 

Učinke populacije na Slovenskem Koroškem v razdobju 
1934—5i nam. kot posledica gospodarskega razvoja prav lepo 
pokaže tudi primerjava med rastjo prebivalstva in rastjo števila 
hiš. Po občinah, kjer se je dvignilo število prebivalstva, j e število 
hiš povsod narastlo. V občinah, kjer je število prebivalstva na-
zadovalo je pa različno. V onem delu občin, kjer so vsa naselja 
od cest odmaknjena in leže v hribovju, je število stanovanjskih 
hiš nazadovalo. V občinah z mešanimi naselji se je pa v prometno 
ugodno zvezanih krajih število hiš dvignilo, v gorski nazadovalo, 
skupni povpreček za občino pa kaže rahel porast števila hiš 
(prim. Gorice: število prebivalstva nazadovalo za 4 °/o, število hiš 
narastlo za 5 °/o; Bistrica v Rožu: število prebivalstva nazadovalo 
za 4 °/o, število hiš narastlo 14°/o; Gornja Vesca: število prebi-
valstva nazadovalo za 3 %, število hiš pa napredovalo za 23 °/o). 

Kot rezultat naseljevanja delavcev in gradnje enoetanovanj-
skih hišic se nam kaže največji porast števila hiš v predmestnih 
občinah: Vetrinj (55 °/o), Bela pri Beljaku (76%), mestna občina 
Velikovec (42 %) in Šmohor (35 %), v vseh ostalih pa porast niha 
med 10% in 30%. Zanimivo je, da kljub velikemu porastu 
števila prebivalstva v izrazito tujsko-prometnih občinah okoli 
Vrbskega jezera porast števila hiš nikjer ne preseže 30 %. (N. pr. 
v Krivi Vrbi, kjer je med leti 1934—51 število pribivalstva na-
rastlo na 71 %, število hiš za 22 %, v Otoku prebivalstvo za 65 %, 
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število hiš pa le za 10 °/o, v Porečah število prebivalstva za 58 %, 
število hiš za 24 °/o, v Vrbi število prebivalstva za 88 °/o, hiš pa 
le za 28 o/o). 

Močnejše nazadovanje števila hiš je omejeno le na gorske 
občine z ekstremnim nazadovanjem števila prebivalstva. Število 
hiš se je zmanjšalo v občinah za 8 °/o; Slovenj Pliberku za 9°/o, 
v Blaoah za 15°/o, v Djekšah za 30°/o, itd. 

Podatki kažejo, da se povprečno število ljudi na hišo glede 
na rast števila hiš in ljudi med 1934—51, ni bistveno izpremenilo. 
Najobčutnejše je nazadovah» v hribovskih naseljih, v pred-
mestnih in mestnih občinah, kjer je velik porast števila hiš 
skladen z velikim porastom prebivalstva, se povprečno število 
ljudi na stanovanjsko hišo ni spremenilo. ObČutnejše povečanje 
kažejo zaradi majhnega prorasta števila hiš v primeri z velikim 
porastom števila prebivalstva le občine okoli Vrbskega jezera. 
V Krivi Vrbi j e od 1934 do 1851 povprečno število ljudi na 
stanovanjsko hišo narastlo od 4,1 na 5,7, na Otoku od 3,0 na 4Д, 
v Porečah od 4,4 na 6,0, v Vrbi od 4,2 na 5,2. 
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MOUVEMENT DE LA POPULATION DANS LA CARINTHIE SLOVÈNE 
ENTRE 1934 ET 1951 

V l a d i m i r K l e m e n č i č 

Depuis le recensement de la population en 1934 jusqu'à celui de 1951 
le nombre des habitants de la Carinthie slovène a augmenté de 17 % 
(205.396 à 241.005). Cet accroissement est considérablement supérieur 
à celui constaté sur le territoire de la République Populaire de Slovénie 
(2,5 %), dans la Carinthie allemande (14 %) et dans la Carinthie entière 
(16 %). C'est sans doute la conséquence d'un développement démogra-
phique anormal, causé par l'immigration des habitants de la vallée de 
Kanal pendant la guerre et par celle des émigrés politiques après la 
guerre. Il nous manque des données précises sur la répartition géo-
graphique de ces derniers; il nous est cependant possible de conclure 
à base d'une comparaison détaillée des statistiques de diverses communes 
que leur colonisation soit concentrée sur les villes et environs immédiats 
où l'accroissement de la population s'élève au-dessus de la moyenne. 

Nous ne pouvons nous faire une idée précise du mouvement de la 
population entre 1934 et 1951 qu'à base d'une analyse détaillée de la 
population alors présente dans les communes. 

Quant aux résultats de cette statistique, il faut tenir compte du fait 
que le recensement fut effectué pendant l'hiver et celui de 1951 pendant 
l'été. En été 1951, il y avait déjà des touristes dans les centres de villé-
giature sur le lac de Vrba (Velden). C'est pourquoi le nombre des habi-
tants alors présents dans les communes dépassait celui des habitants qui 
y avaient leur domicile fixe, tandis qu'en hiver 1934, hors de la saison 
touristique, les mêmes communes avaient un nombre presque égal d'habi-
tants présents et d'habitants à domicile fixe. On peut donc conclure 
à une augmentation plus considérable d'habitants présents que de ceux 
à domicile fixe. (Ainsi à Vrba le nombre des habitants à domicile fixe 
a augmenté de 62 %•, et celui des habitants présents de 88 %,) 

La Carinthie slovène compte parmi les pays où la population rurale 
est relativement dense et où le sol est morcelé en petites propriétés. C'est 
pourquoi une partie de cette population rurale cherche à s'embaucher 
à des travaux de construction dans le pays même ou ailleurs en Autriche. 
Les jeunes filles vont travailler, pendant la saison touristique, en Suisse, 
où elles s'occupent à des travaux de ménage ou d'agriculture. Ces faits 
se reflètent dans la comparaison entre la population présente et fixe 
lors du recensement de 1951. Il en résulte que toutes les communes à plus 
de 20 % de population paysanne comptent moins d'habitants présents 
que de ceux à domicile fixe. Contrairement à cela, en hiver 1934, lorsque 
la main-d'oeuvre saisonnière fut présente, le nombre de la population 
présent était presque égal à celui des habitants à domicile fixe. 

Par conséquent, l'accroissement ou l'abaissement relatifs du nombre 
de la population présente ne correspond pas à l'accroissement de la po-
pulation fixe. Un des exemples des plus typiques est le village de 
Kostanje dans les Osojske Ture où le nombre de la population présente 
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résulte égal dans les deux recensements, tandis que le nombre des habi-
tant à domicile fixe marque une augmentation de 7,5 %'. 

Lors des recensements de 1934 et 1951, le nombre de la population 
présente était égal à celui de la population à domicile fixe dans la ville 
de Beljak (Villach) et dans les communes environnantes, à Borovlje et 
dans quelques autres localités. 

En comparant en détail la croissance de la population présente et 
de celle à domicile fixe dans la période entre 1934 et 1951, on s'aperçoit 
qu'elle n'a pas beaucoup varié, excepté quelques cas extrêmes. Les ré-
sultats du dénombrement de la population présente mettent en relief les 
traits les plus caractéristiques du mouvement de la population et, ce qui 
est d'une importance capitale, ils offrent la possibilité d'une comparaison 
avec le mouvement de la population dans le passé, ce qui ne serait pas 
réalisable si on ne tenait compte que de la population à domicile fixe. 

Une analyse détaillée du mouvement de la population dans les com-
munes nous apprend que, dans certaines régions, ce mouvement suit une 
courbe très différente de celle valable pour la Carinthie slovène entière; 
les variations démographiques oscillent entre l'accroissement maximum 
à Yrba (88 %) et l'abaissement maximum à Djekše (Diex) sur la Svinja 
planina (Saualpen) (18 %). 

En total, le nombre des communes où la population a continué à 
décroître est moindre que dans le passé. Il faut en chercher la cause 
dans l'élargissement des centres économiques, conséquence de l'évolution 
technique des moyens de transport et de la densité croissante du réseau 
routier qui ont établi une communication meilleure entre les villes et 
leurs environs au sens plus large du mot. De ce fait, la main-d'oeuvre 
peut arriver à son travail quotidien dans les villes de distances con-
sidérablement plus grandes que par le passé. 

Les centres touristiques au bord du lac de Yrba (Yelden), ainsi que 
les communes suburbaines Yetrinj près de Celovec (Klagenfurt) et Bela 
près de Beijak (Villach) marquent un accroissement de population su-
périeur aux 15 %, ce qui est encore au-dessus de la moyenne et de même 
dans les centres économiques de quelque importance, comme à Celovec, 
à Beljak et dans leurs environs, ainsi que dans les communes de Smohor, 
de Velikovec, de Pliberk (Bleiberg), de Dobrla ves et de Skocjan sur 
le lac de Klopinj. 

Dans toutes ces communes, l'accroissement réel de la population 
a dépassé de loin son accroissement naturel, ce qui est dû à l'immigra-
tion de la population venant des régions où la population décroît ou se 
maintient à un niveau stagnant, et, dans une grande mesure, aussi à 
l'immigration des habitants de la vallée de Kanal, venus se fixer au pays 
pendant la guerre, et des émigrés politiques après la guerre. 

Dans les communes se trouvant à la périphérie du domaine éco-
nomique des centres urbains plus importants, dans quelques centres 
économiques de moindre importance (Bistrica na Zilji, Smerče) et dans 
les communes suburbaines des centres économiques d'importance locale 
(Brdo près de Smohor—Hermagor), les commîmes de Spodnji Rož 
aux environs de Borovlje (Ferlach), Bistrica et Libuče près de Pliberk 
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(Bleiburg), etc., il y a un léger accroissement ou bien un état stagnant 
du nombre des habitants. 

La population décroît surtout dans les régions montagneuses de la 
Svinja (Saualpen), des Karavanke, dans une partie des Gure (Sattnitz), 
dans la vallée de la Zilja, dans celle de Gornji Rož, dans la partie orien-
tale de la Podjuna et au environs de Yelikovec (Völkermarkt). 

En comparant les régions peuplées de Slovènes en Autriche et en 
Yougoslavie où les conditions naturelles et économiques sont semblables, 
on s'apperçoit que le mouvement de la population y est presque identique. 

La region de la Slovénie yougoslave située entre Ljubljana, Kranj 
et Jesenice, où l'accroissement de la population est rapide, ressemble, 
du point de vue du mouvement de la population, beaucoup à la zone 
comprise entre Yelikovec, Celovec, le lac de Yrba, Beljak et Podklošter 
(Arnoldstein) où se touchent et se pénètrent de nombreux centres plus 
ou moins importants d'industrie, de transport et.de tourisme. 

La région au pied des montagnes de Yelikovec et celle de la Podjuna 
ressemblent à Prekmurje et au bassin de Krško : ce sont des régions où 
prédomine l'agriculture, où la terre fertile est morcelée en petites pro-
priétés et où il y a un fort excédent de population paysanne, ce qui 
oblige le petit propriétaire ett l'ouvrier agricole à chercher un complé-
ment à ses revenus insuffisants en s'embauchant pour des travaux sai-
sonniers. Dans ces régions, le nombre des habitants n'a augmenté que 
dans les centres économiques d'importance locale, comme Yelikovec, 
Pliberk, Murska Sobota, Krško, Brežice et Novo mesto, tandis que dans 
les communes rurales ce nombre a diminué dans la plupart des cas. 

Les régions montagneuses de la Svinja, des Karavanke, des Alpes 
de Kamnik, des Alpes Julienmes et Carniques avec leurs environs, s'op-
posent partout à l'extension des zones industrialles de quelque impor-
tance. L'évolution agroteclinique et d'autres circontances économiques 
défavorables y créèrent un excédent de main-d'oeuvre qui cherche 
à s'embaucher dans les villes. Comme les déplacements quotidiens entre 
le lieu de résidence et le lieu de travail représentent une perte de 
temps considérable, la population émigré vers les villes et le nombre 
d'habitants diminue rapidement. 

Du point de vue du mouvement de la population, on peut discerner 
trois types de régions. Le premier est représenté par les régions mon-
tagneuses et éloignées des grands centres économiques, où le nombre des 
habitants et des maisons habitées diminue du fait de l'émigration de 
la population. Le deuxième est représenté par les centres économiques 
importants avec leurs proches environs et par les centres économiques 
d'importance locale, où la population et le nombre des maisons d'habi-
tation, du fait de l'immigration, augmentent, depuis longtemps déjà, 
dans une mesure au-dessus de la moyenne, et qui sont des régions com-
plètement urbanisées. Le troisième type, ce sont les environs éloignés 
des centres économiques et les communes suburbaines des centres éco-
nomiques d'importance locale, où l'influence de la ville se fait sentir 
dans un léger accroissement de la population, mais où les centres d'habi-
tation ont gardé encore leur ancienne physionomie rurale. 
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