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EKONOMSKO-GEOGRAFSKA SKICA POGOJEV
ZA PLOVNO ZVEZO Z A G R E B - L J U B L J A N A *
Plovno pot med Zagrebom in Ljubljano, ki bi potekala po dolini
Save, moramo motriti kot sestavni člen našega notranjega prometnega
omrežja, ki služi, oziroma v kolikor služi izključno težkemu, množinskemu transportu blaga, in sicer pretežno na velike razdalje. Idejno
zamisel takega objekta izzivajo razni motivi, med katerimi so pomembni
zlasti naslednji.
Gornja savska dolina predstavlja v subalpskem goratem in hribovitem svetu krepko izraženo naravno prometno smer. Po tej dolini in po
dolinah desnih savskih pritokov bi bilo moči najuspešneje zbližati ali
celo spojiti podonavski rečno-komunikacijski sistem z Jadranskim
morjem.
Drugi motiv temelji v okolnosti, da poteka celotna savska smer
vzdolž cone, katero odlikuje relativno najmočnejši razvoj proizvajalnih
sil na teritoriju naše države. Ustrezno temu se razvijajo tudi kapacitete
vseh glavnih komunikacijskih objektov, ki potekajo po označeni smeri.
S plovnim podaljškom do Ljubljane bi se jakost savske prometne črte
ne okrnjevala že nekje pri Zagrebu, ampak šele prav blizu samega
povirja Save.
Končno je važen tudi obstoj donavskega plovnega sistema. Le-ta je
po svoji naravi tak, da utegne postopno pridobiti značaj sestavnega dela
enotnega evropskega, bolje, zahodno- in srednjeevropskega rečno-prometnega sistema.
Vsi označeni motivi so med seboj krepko povezani. Vendar jih je
potrebno proučiti najprej vsakega zase, saj vključujejo mnoge svojske
elemente, važne za presojo ekonomske in tehnične realizacije zamišljenega objekta. Posebno pozornost zaslužita prva dva, ki predvsem
omogočata premotrivanje z vidika potreb domačega, jugoslovanskega
gospodarskega prostora. V naslednjem se bom prav zato omejil na ekonomsko-geografsko analitično skico teh dveh motivov.
* Študijo j e avtor izdelal na pobudo bivše Uprave za vodno gospodarstvo
LRS, ki j e v zvezi e hidrotehničnimi deli na Savi organizirala anketo o perspektivni vlogi gornjesavske doline za plovni promet. Študija j e samo prispevek anketi, ki naj zajame analizo vseh tehničnih in ekonomskih elementov
objekta. Umljivo, da bo šele tako kompleksno izvedena proučitev določneje
pokazala, v koliko j e idejni načrt praktično ostvarljiv.
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Pomen gornjesaoske prometne smeri s posebnim ozirom na zbližanje,
odnosno spojitev podonavske in jadranske vodne poti.
Prostor, katerega povezuje dolina Save med Zagrebom in Ljubljano,
je moči razdeliti v dva dela, ki predstavljata dve gospodarsko bolj ali
manj zaključeni enoti. Prvi del sega do Krškega in zastopa z nekimi
variantami v glavnem nadaljevanje ravninske Posavine v hriboviti in
gorati obod Panonske kotline. S tem delom se ne bom posebej bavil.
Drugi del sega od Krškega do roba Gorenjske kotline. У njem postane
dolina Save tesna in globoka. Mestoma, posebno na odseku Radeče—
Litija, je prava deber. Na vsej dolžini med Krškim in Zalogom, ki znaša
ca. 90 km, sta edini orografsko pomembnejši vrzeli dolini Savinje in
Mirne. Prva, ki seka severna krila savskih gub in ima spričo tega vse do
roba Celjske kotline prav tako utesnjen značaj, je ekonomsko neprimerno važnejša kot druga; veže severni del Slovenije z osrednjim in
hkrati s savsko prometno črto.
Prometna funkcija najbolj poudarja gospodarski pomen označenega
dela savske doline. Opažamo pa, da kot prirodno-prometna žila doslej
ni v celoti izrabljena. Tako še danes ni v vsej njeni dolžini neprekinjene
cestne komunikacije. Lahki transport se torej doline izogiba. Vzrok temu
moramo iskati ne samo v njeni, mestoma zelo neugodni konfiguraciji
(ozko dno, strma pobočja itd.), ampak posebej v splošnem gospodarskem
značaju »zasavskega« prostora.
V okviru blagovne proizvodnje na biotski osnovi je v območju doline
vodilna kmetijska panoga. V dokaj širokem lateralnem hribovitem in
goratem zaledju pridobi le-ta vobče prevladujočo vlogo; izjema sta samo
dva odseka, v katerih se je razvila ekstraktivna industrija večjega obsega. Kmetijstvo ni nikjer specializirano ali intenzivirano, ampak ima v
celoti značaj proizvodnje za samopreskrbo. V bodoče bi se moglo okrepiti
z izdatnejšo proizvodnjo sadja in žit (spodnji del Zasavja) in deloma z
izboljšanjem živinoreje. Vendar se tržno-blagovna kmetijska proizvodnja
večjega obsega ne bo mogla nikoli kaj prida uveljaviti. Temu nasprotujeta dosti velika zgoščenost prebivalstva ter precejšen areal absolutnih
gozdnih ta], ki zavzemajo pobočja glavne in mnogih stranskih dolin
in grap.
Kmetijstvo preprečuje tudi čvrstitev gozdno-lesnega gospodarstva
v tem prostoru. Gozda je razmeroma dosti in ga sestavljajo pretežno
zdravi mešani sestoji, ki dajejo les ne le za široko domačo rabo, ampak
tudi za mehanično in kemično industrijsko predelavo (bukev, hrast, kostanj, iglavci). Ni pa izgledov, da bi potencialna proizvodnja tega lesa
mogla kdaj bistveno preseči potrebe že obstoječe lokalne industrije.
Na organske surovine vezana predelovalna industrija je nameščena
v dnu savske doline ob železniški progi. Njeni glavni zastopniki so
tovarna celuloze v Vidmu z nastajajočo tovarno rotacijskega papirja v
bližini, tovarni kopit in tanina v Sevnici, usnjarna v Šmartnem pa
tekstilna tovarna v Litiji. Slednji dve sta že prav rahlo vezani na domačo
surovinsko osnovo. Živilska industrija ima le manjši pomen.
Tako po vrednosti kot po obsegu in učinkih v pokrajini, je v zasavskem gospodarskem prostoru pomembnejša proizvodnja na abiotski
osnovi. Na prvo mesto sodi premogovna industrija, ki daje že nekaj časa
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sem Zasavju svoj pečat. Glavni delež zalog in ekstrakcije premogov
pripada krajem, ki so orografsko dobro zvezani s savsko dolino. Na ta
način se more večji del produkta, namenjenega oddaljenim potrošnikom,
transportirati po tej dolini. To bi bil eden najpomembnejših razlogov za
učvrstitev prometne kapacitete doline, ako bi njegove vrednosti ne
zmanjševale naslednje okoliščine.
Premogova ležišča so vezana na ozke sinklinalne sektorje posavskih
gub, kar samo po sebi zmanjšuje njih izdatnost. Premogovniki so že stari
in mestoma (Trbovlje) tudi močno izčrpani. Važno je nadalje, da se danes
trošijo že znatne količine premoga na mestih ekstrakcije, bodisi v termocentralah (Trbovlje, Brestanica), bodisi v lokalni industriji. Končno je
vredno podčrtati, da teži zasavski premog, izključujoč potrošne deleže
železnic, prvenstveno proti raznim industrijskim krajem Slovenije; spričo
naraščajoče proizvodnje premogov in ostalih gorljivih substanc (plin,
nafta) v drugih delih države, bodo interesenti izven Slovenije vedno
redkejši.
Značilno potezo vse širše zasavske cone ustvarjajo številni pojavi
raznovrstnih rud, posebno svinčenih in cinkovih, a tudi železovih. Ze
doslej so tu in tam poizkušali z njih ekstrakcijo, kar pa se gospodarsko
ni kaj prida obneslo. Po dosedanjih rezultatih geoloških raziskovanj bi
imeli ekonomsko veljavo samo pojavi svinčene rude pri Litiji in železove
v Mirenski dolini (Hrastno nad Mokronogom). Zaloge pa ne dajejo zadostne osnove za naselitev ustreznih primarno-predelovalnih industrij.
Med ostalimi produktivnimi kameninskimi snovmi so gospodarsko
važnejši laporji, ki jih izkorišča cementna industrija v Trbovljah, pa
apnenci, katere porablja nekaj apnenic večje zmogljivosti (Kresnice,
Zagorje).
Mimo navedene industrije, neposredno vezane na pojave lokalnih
surovinskih zalog, se je razvila, posebno v območju bazena Zagorje—
Trbovlje—Hrastnik, raznovrstna predelovalna industrija: steklarska, kemična, kovinska in druga. Le-ta ima bolj ali manj specialen značaj in
prav zato ni niti potrošnik masovnih surovin niti ni producent masovnega blaga. Novodobni prototip take industrije je tovarna rudarskih in
sorodnih delovnih strojev ter opreme v Trbovljah. Njo moramo tolmačiti
predvsem kot izraz činiteljev, ki delujejo na inertnost industrijske dejavnosti in hkrati kot izraz težnje za smotreno horizontalno kombinacijo
industrije.
Celotna označba zasavskega prostora nam pokaže, da so njegove
izvirne možnosti za nastanek in razvoj kake obsežnejše proizvodnje
dokaj šibke. Spremembo tega stanja bodo prinesle šele v bodoče na Savi
zgrajene hidrocentrale. Y neposredni bližini teh bi mogla nastati elektrokemična, elektrometalurška in sorodna industrija, ki bi izzivala potrebo
po izmenjavanju težkih, množinskih tovorov po savski prometni črti in
s tem potrebo po njenem ojačenju. A tudi ob tem nastopajo posebna
vprašanja tehniške in ekonomske narave, kakršna so, postavim, naslednja. Kolikšen bo presežek elektroproizvodnje savskih hc potem, ko
bodo že vključene v enoten jugoslovanski in posebej slovensko-hrvatski
energetski sistem? Katera specifična industrija ob elektroprodukcijskih
bazah bo sposobna izzvati označeno ojačenje bodi glede na preskrbo s
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surovinami, bodi glede na oddajanje proizvodov potrošnikom, bodi glede
na oboje? Kje naj bi bila, upoštevaje morfološke posebnosti savske doline, nameščena ta industrija? Itd.
Poizkusimo sedaj mimo vseh posebnosti zasavskega gospodarskega
prostora osvetliti problem plovne zveze po Savi do Ljubljane z vidika
tega kraja kot urbanskega in industrijskega središča, dalje kot centralnega kraja v širokem slovenskem prostoru in kot kraja, ki leži sorazmerno blizu severnojadranskemu prostoru.
Smemo ceniti, da se bo Ljubljana razvijala v mesto, ki bo doseglo
v bodoče do četrt milijona ljudi. Taka ljudska aglomeracija je že sposobna trošiti obilo voluminoznega blaga, zlasti osnovnih živil. S temi se
bo Ljubljana slej ko prej preskrbovala iz panonskega agrarnega področja. Obseg porabe tega blaga se bo naglo večal posebej zato, ker se
bodo istočasno razvijali ostali kraji v Gorenjski kotlini ter sosestvu. Toda
zgrešeno bi bilo iz te okoliščine same p o sebi že sklepati na nujnost okrepitve savske prometne črte. Njen komunikacijski mehanizem bi namreč
še vedno gospodarsko trpel zaradi prevladujoče enostranske frekventnosti. Potrebno je torej premotriti tudi možnosti za transportiranje blaga
v nasprotni smeri.
Sedanja industrializacija Ljubljane ne daje kaj prida izgledov za
komplementarni ustroj prometnega mehanizma na okrepljeni savski črti.
Smer razvoju te industrializacije nakazujejo nove tovarne, kakršna je
Litostroj ali snujoča se tovarna precizne mehanike. To je izrazito specializirana industrija, ki ni producent masovnega blaga.
Geografsko zaledje Ljubljane ima izmed produktov primarnih proizvajalnih panog, ki predvsem nastopajo v prometu kot množinski tovori,
na razpolago samo les v surovem ali polpredelanem stanju. Y zelo
skromni meri bi mogli semkaj šteti še polfabrikate jeseniške železarne.
Vse to blago pa se transportira po savski prometni črti ne le v omejenih
količinah, ampak tudi sporadično. Isto velja za blago, ki prihaja iz
zahodnih držav (koks in podobno). Posebej je vredno poudariti, da bo
vzporedno z razvojem gospodarstva v notranjih delih Jugoslavije transport takega blaga bolj izgubljal kot pridobival na pomenu.
S tem se že dotaknemo problematike z vidika Ljubljane kot centralnega kraja v širšem slovenskem prostoru. Vajeni smo v tem kraju gledati
sečišče transverzalnih in longitudinalnih prometnih silnic, nastalo v
geografskem središču ozemlja, ki ga jasno odlikuje važnost mednarodnega položaja. Ves dosedanji razvoj je Ljubljani utrjeval ta značaj.
Razumljivo, da se je ustrezno temu razvilo dokaj široko atrakcijsko območje, obsegajoče domala vso Slovenijo.
Zgrešeno pa bi bilo pripisovati okolnosti, da ima osrednja Slovenija
z ljubljanskim vozliščem tako imeniten pomen, odločilno vlogo tudi pri
nadaljnjem razvoju. Ne smemo namreč prezreti učinkov povsem svežih
činiteljev, ki jih prinaša s seboj nova doba. Na temeljih socialistične
družbene zasnove se je začel na ozemlju Jugoslavije formirati prostorskogospodarski lik, ki ima, oziroma bo kmalu pridobil ekonomsko političnim
težnjam ustrezajoči fizični ustroj.
V drugem poglavju se bom posebej bavil z značilnimi potezami nastajajočega lika. Tu se omejujem samo na ugotovitev, da prav te zahte48
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vajo ne le jačje, ашрак tudi svojsko potekajoče vezi Slovenije z ostalimi
deli države. Izhodišče teh vezi mora biti celotna slovenska gospodarska
osnovnica, ki se proži od Posočja na jugozahodu, preko Posavja do
Podravja s Pomurjem v severovzhodnem delu Slovenije. Iz te osnovnice
se nakazujejo proti vzhodu zveze v divergentnih smereh, skladno s fizično strukturo sosednje hrvatske gospodarske cone: Kvarner—Gorski
Kotar—Karlovac—Zagreb—Zagorje—Varaždin—Medjimurje.
Utemeljenost tega razmisleka potrjujejo nekateri pojavi.
.Prvi je težnja, da se s pomočjo vzpostavitve križnega sistema železniško-prometnega omrežja okrepi slovenska gospodarska osnovnica.
Tako težnjo izražata idejna projekta za zgraditev proge: Most na Soči—•
Idrija—Škofja Loka—Kamnik—zahodni del Celjske kotline, kjer bo priključek na obstoječo zvezo z zahodnim Podravjem ter proge: Notranjska—Kočevje—Novo mesto—Brežice—Rogatec—Strnišče. 1 Z ostvaritvijo
križnega sistema bo nastopil pojav, ki je za naše premotrivanje posebno
važen. Kar dve železniški progi bosta tesno obrobljali savsko prometno
črto med Ljubljano in Brežicami. Ena bo potekala severno iz Gorenjske
kotline mimo Vranskega in Celja do Brežic, odnosno direktno do Zagreba, druga pa bo na jugu vezala Ljubljano preko Novega mesta z Brežicami. Obe bosta speljani po področjih, ki jih odlikuje precej močna
gospodarska aktivnost ter bosta tako sposobni uspešno konkurirati fizično in gospodarsko utesnjeni savski prometni črti.
Naslednji pojav, ki ga moramo omeniti, je v grobem že doslej izvedena samostojna prometna povezava vseh glavnih jeder slovenske gospodarske osnovnice s hrvatskim sosedstvom. Javljajo pa se že težnje za
okrepitev teh povezav, kar naj bi se izvršilo z dograditvijo železnice iz
Notranjske do proge Zagreb—Reka pa s tunelsko povezavo Zagreba s
Hrvatskim Zagorjem, od koder se odpirajo zveze proti Celjski kotlini in
Ptujskemu polju.
Preostane nam še premotritev vprašanja gospodarske smotrenosti
plovne poti Zagreb—Ljubljana z vidika možnosti njenega podaljšanja
proti obali Jadranskega morja. Problematiko plovne povezave gornjesavske doline, posebej Ljubljane z Jadranom, je v splošnem proučil že
prof. Melik.2 On je pokazal tudi na glavne tehnične težkoče, ki bi bile
zvezane z gradnjo takega, po sebi zanimivega objekta. Med njimi je najtehtnejša prav gotovo tista, ki zadeva preskrbovanje z vodo, kakršno bi
zahteval na kraškem ozemlju zgrajen etažni sistem plovnih kaset. Od
tega, kateri in kakšni nivoji bi služili zbiranju vode, potrebne za polnjenje vodnih komor, ne bi zavisel samo tehnični in ekonomski obrat
plovne poti; od tega bi zavisel tudi način obvladovanja celokupnega
vodnega gospodarstva, ki bi se moralo vršiti v prizadetem prostoru. Na
vprašanje opozarjam posebej zato, ker mora biti v ospredju pri premotrivanju ekonomske smotrenosti in posebej dolgoročne rentabilnosti tovrstnega objekta. Gospodarski račun zadene namreč tu na mehanizem,
katerega funkcija izziva neprimerno važnejše probleme kot jih postavlja
sama zgraditev objekta.
1 Primerjaj: Prof. ing. A. Horvat, Katere proge bi bilo treba pri nas graditi; Slov. poročevalec, 25. decembra 1952, 18. januarja in 12. februarja 1953.
2 A. Melik, Naše jadranske luke; Geografski vestnik 1952.
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Vodni kanal od Ljubljane do Tržaškega zaliva bi opravljal predvsem
nalogo povezovanja našega kopninskega plovnega omrežja z morsko
obalo. Sam p o sebi bi imel tako malenkostni pomen, da ga je moči obiti.
Speljan bi bil p o produkcijsko šibki pokrajini, ki daje na tržišča v večjih
količinah samo les. A celo transport lesa bi po kanalu bil omejen. Proizvodno področje je zelo prostrano, blago pa usmerjeno predvsem v
obmorske kraje, tako, da bi se tudi poslej bolj izplačalo njega direktno
odpremljanje po kratkih kopninskih poteh.
Upoštevaje silni prometni upor, ki ga kanalski poti postavlja planotasti kraški svet tudi na majhne razdalje, bi nje realizacija bila
uspešna edinole v primeru, da bi ji bila zagotovljena zgoraj označena
funkcija. Ta okolnost nas posebej in neposredno sili, da poizkusimo
premotriti celotni objekt, t. j. plovno pot Zagreb—Ljubljana in Ljubljana— Jadran z vidika jugoslovanskega gospodarskega prostora. Le-ta
se, kakor smo že naglasili, šele oblikuje, pa je zato toliko bolj potrebno
temeljiteje pretehtati vse, kar lahko bitno vpliva na njegov nadaljnji
razvoj.
Ustroj jugoslovanskega gospodarskega prostora s posebnim ozirom
na savsko gospodarsko cono.
Fizični ustroj gospodarskega prostora najbolje prikazujejo na njega
naravne, t. j. stacionarne elemente in procese vezane proizvajalne panoge.
Te so kmetijstvo in gozdno-lesno gospodarstvo, ki zastopata primarno
proizvodnjo na biotski osnovi, pa ekstraktivna z vezano predelovalno
industrijo in energetika, ki zastopajo primarno proizvodnjo na abiotski
osnovi. Predelovalna industrija iz območja proizvodnje potrošnega blaga,
človeška delovna sila itd. ustvarjajo nasprotno zelo gibljivo postavko v
tem ustroju. Prav posebno mesto v njem zavzema prometna panoga.
Gotovo je, da na zgradbo komunikacijskega omrežja, t. j. tehniške
osnove prometne dejavnosti, močno učinkujejo razni prirodno-geografski
činitelji. Toda zasnova te zgradbe je v moderni dobi vedno bolj zavisna
od številnih činiteljev, ki koreninijo v posebnostih družbene proizvodnje.
Prometne silnice, katerim se mora prilagajati označena zgradba, so posledica potreb p o izmenjavi dobrin vseh vrst med področji znotraj zaključenega gospodarskega prostora, oziroma navzven. Iz tega izvajamo
načelno važno ugotovitev, da je prometna dejavnost predvsem posledica
strukturnih posebnosti nekega gospodarskega prostora.
Ako priznamo veljavnost zgornjega, bo razjasnjevanje našega konkretnega problema precej olajšano. Spoznati moramo najprej posebnosti
ustroja jugoslovanskega prostorsko-gospodarskega lika. Njegove najpoglavitnejše poteze nam bo potem moči konfrontirati s sliko ustrezajočega
komunikacijskega sistema ter tako pretehtati ekonomsko vrednost njegovih sestavnih členov, med katerimi je tudi obravnavana plovna pot.
Značaj fizičnega ustroja jugoslovanskega gospodarskega prostora
zelo dobro osvetljujejo odnosi in razmerja med istovrstnimi pojavi geografske sredine ter primarnih proizvajalnih panog, nastopajočimi p o
posameznih delih državnega ozemlja. Enostavna primerjava takih pojavov pove že mnogo o obstoječih odnosih in razmerjih. Globalno jo je
moči izvesti tako, da razdelimo ozemlje s prečno in s podolžno osjo. Na
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straneh obeh osi se kažejo analogije in kontrasti med pojavi. V naslednjem bom navedel nekaj najznačilnejših primerov.
Na straneh transverzalne osi, potekajoče nekako po sredi Vojvodine,
preko spodnjega Podrinja, čez Sarajevo in p o dolini Neretve do obale,
opažamo tele analogije pojavov.
Konfiguracija terena jih izraža skoraj v celoti. V zahodnem in v
vzhodnem delu so največje vzpetine v območju regionalnih ekstremitet;
napetost reliefa popušča v smeri severovzhodnega sektorja osi. Oba dela
imata v isti smeri izoblikovano po eno markantno orografsko depresijo;
to sta savska in vardarsko-moravska. Vsako izmed teh spremlja dvoje
vzporednic. Severno od prve je dolina Drave z odsekom dravske plovne
poti, južno pa je sistem podolij, ki jih usmerja terciarna cona dinarskega
orogena. Vzhodno od druge je dolina Timoka, ki se priključuje na donavsko plovno žilo, zahodno pa je sistem dolin Ibra, Zahodne Morave in
Ljiga.
Med biogeografskimi pojavi se uveljavljajo analogije v primorski
coni; med nje štejemo lahko tudi močno gozdno vegetacijo, ki prekriva
absolutna gozdna tla v obeh delih notranje dinarske cone. V sklopu
primarne proizvodnje na biotski osnovi izstopajo nekatere analogije v
območju panonskega in subpanonskega področja obeh delov (gojenje žit,
svinjereja itd.).
Kalorična osnova energetike se prav tako proporcionalno razporeja
po obeh delih. Isto velja glede železnih rud, katerih ekstrakcija sicer do
danes še ni uravnovešena, a smemo s tem računati za bodoče, ko bodo
okrepljene kapacitete glavnih rudišč vzhodnega dela: v Karpatih (Rudna
glava), v Kopaoniku in v Bistri planini (Tajmište).
Poleg analogij se v obeh delih uveljavljajo značilni kontrasti, med
katerimi so važnejši tile.
V sklopu geografske sredine moramo šteti mednje predvsem klimatske razlike, ki obvladujejo večino prostora obeh delov in se zabrisujejo samo vzdolž skrajnih sektorjev prečne osi, torej v Vojvodini in v
Primorju. Tesno so s temi kontrasti povezane ustrezne diferenciacije biogeografskih pojavov: čvrsta vegetacijska odeja na zahodu, šibka na
vzhodu; zdrav produktivni gozd na zahodu in nestabilni goz na vzhodu;
prevlada travnika v prvem delu in pašnika v drugem delu. V poljedelstvu se kot najmarkantnejši izraz bioklimatskih razlik uveljavljajo
neenaki pogoji za gojenje specialnih, stenotopnih kultur, ki se zabrisujejo prav tako šele v območju skrajnih sektorjev osi.
Lepo so nadalje izraženi med obema deloma kontrasti v pogledu
hidravlične baze energetike. Le-te ne označujejo samo razlike potencialnih
vrednosti vodnih sil, s katerimi neenako razpolagata oba dela, ampak
posebej razlike v načinu tehniške in ekonomske realizacije teh sil. Medtem ko so na zahodu izvedljivi hidroenergetski objekti pretočnega tipa,
so na vzhodu dani pogoji le bolj za regulirane hidrocentrale, zlasti tiste
s povirno akumulacijo vode; pri tem mislimo seveda na osnovne objekte
z večjimi in približno enakovrednimi kapacitetami.
Veliki in značilni kontrasti obstajajo med obema deloma v pogledu
zalog ter ekstrakcije neželezovih rud in nekaterih nekovinskih mineralij.
Levji delež zalog in ekstrakcije rud, ki služijo za proizvodnjo tehno4*
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loških spremljevalcev železa, odpade na vzhodni del, kjer nastopajo
predvsem manganove, kromove, molibdenove ter nikljeve rude. Izmed
lahkometalnih rud oziroma rudnih agregacij je na zahodu skoncentriran
boksit, na vzhodu pa magnezit; v tem pogledu sta si oba dela polarno
nasprotna, ako seveda ne upoštevamo zaenkrat ekonomsko in tehniško
manjvrednih mineralnih substanc, kot so razni alumosilikati, magnezijeve spojine morske soli in dolomit. Polimetalne rude (svinčeve in cinkove, bakrove, antimonove in druge) se manifestirajo z močnimi koncentracijami samo v območju vzhodnega dela. Podobno velja za azbest in
druge rudninske surovine za proizvodnjo ognjavzdržnega materiala.
Mogli bi naštevati še druge analogne in kontrarne pojave, pripadajoče območju na prirodno-geografske elemente vezanega inventarja proizvajalnih sil, s katerimi razpolaga jugoslovanski gospodarski prostor v
svojem vzhodnem in zahodnem delu. Posebej bi z ozirom na obstoječe
stanje mogli dodati, predvsem kontraste med obema deloma izražajoče
pojave iz sfere gibljivega inventarja proizvajalnih sil, kakršni so: populacija, tehnika proizvodnje, predelovalna industrija in podobni. Toda,
kot smo že naglasili zgoraj, je njih ilustrativna veljava malenkostna, ako
upoštevamo, da bo družbeno-ekonomski razvoj bližnje bodočnosti diferenciacije med tovrstnimi pojavi krepko zabrisal.
Oglejmo si sedaj še odnose med pojavi kot jih opazujemo, ako
primerjamo dva dela državnega gospodarskega prostora, nastala na straneh longitudinalne osi, ki si jo zamislimo v smeri poteka osrednje cone
dinarskega gorovja.
Y konfiguraciji ozemlja obeh delov izstopata kot analogiji predvsem
obe veliki kotanji, Panonska in Jadranska, ki se na široki fronti prožita
vzdolž vsega, osi prilegajočega se goratega sveta. Kotanji ustvarjata na
ta način obema deloma, severovzhodnemu in jugozahodnemu, geografsko,
posebej, orografsko in hidrografsko predestinirano »okno v svet«.
Klimatski in biogeografski pojavi ustvarjajo vrsto analogij, kakršne
so n. pr. v ekstremno od osi odmaknjenih predelih uveljavljajoča se
majhna vlažnost pa visoko toplotno stanje zraka v poletnem razdobju
leta, prav tam uveljavljajoča se slaba gozdnatost itd. Skladne s tem so
nekatere podobne poteze poljedelske proizvodnje, med njimi zlasti gojenje termofilnih enoletnih kultur.
Do precejšnje mere veljajo analogije tudi v pogledu kompleksne
energetske surovinske oskrbe. Večje zaloge kameninskih goriv v severovzhodnem delu odtehtavajo primanjkljaj vodnih sil, medtem ko je komplementarni sestav obeh surovin na jugozahodu prav nasproten; s tem
pa se njih potencialna vrednost v obeh delih precej izenači. Glede ostale
primarne proizvodnje na abiotski osnovi velja manj analogij. V nekaterih
vejah so vendarle še opazne. Tako sta oba dela dobro zastopana v proizvodnji cementa; podobno se je tu kot tam uveljavila na izrabo voluminoznega materiala ter veliko električne energije vezana težka kemična
industrija.
Očitnejši kot analogije so kontrasti med obema delom«.
Med najimenitnejše sodijo kontrasti v petrografski sestavi površja
obeh delov. Jugozahodnemu pripadajo prostrani kompleksi apneniških
skladovnic, ki so pogoj kraškemu fenomenu. Skladno s tem in v zvezi
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s posebnostmi tektonskega učinkovanja so nastali tudi glavni kontrasti
med konfiguracijo površja v enem in drugem delu. Predvsem je važna
neenaka masivnost vzpetega sveta vzdolž osi. S tem je v najtesnejši zvezi
za vzhodni del značilno postopno pojenjavanje reliefne napetosti, kar
skupaj z obstojem številnih dolinskih vrzeli omogoča dobro prehodnost
v smereh, potekajočih normalno na os. Nasprotno popusti na jugozahodu
od znotraj navzven reliefna napetost nenadno, in sicer vzdolž obrobja
jadranske kotanje, kar skupaj z okoliščino, da so dolinske vrzeli prav
redke, otežkoča prehodnost v označeni smeri. V severovzhodnem delu je
nadalje obilo nižinskega in posebej ravninskega sveta, ki ga jugozahodni
del nima, oziroma ga ima v prav malem obsegu.
Številne so razlike v klimatskem in biogeografskem oziru. Med njimi
so najvažnejši pojavi mrzlih zim na vzhodu in milih na jugozahodu, kar
v prvem primeru preprečuje, oziroma ogroža obstoj termofilnih trajnic.
V območju goratih sektorjev se razlike zabrisujejo; vendar velja opomniti, da so ponekod vzdolž jugovzhodnega sektorja osi še vedno opazne.
Kontraste izraža nadalje neenaka razporeditev padavin ter od tega in
posebej od geološko-petrografskih svojstev zavisna kopninska hidrografija, ki ima v obeh delih samosvoj karakter.
V sklopu primarne proizvodnje obstajajo številna nasprotja, med
katerimi omenjam le najpoglavitnejša. Severovzhodni del je visokoproduktivna žitnica, medtem ko je jugozahodni v tem oziru le malo pomemben. Prvi del se odlikuje z intenzivno živinorejo, drugi z ekstenzivno.
Severovzhodna področja imajo zaloge mnogovrstnega anorganskega surovinskega materiala, ki ustvarjajo solidno bazo ekstraktivni dejavnosti,
jugozahodna so v tem oziru neprimerno bolj monotona; rude so tod le
redek pojav, zato pa imajo področja obilo boksita in vzdržujejo monopol
nad njegovo proizvodnjo.
Za ilustracijo kontrastov med obema deloma državnega gospodarskega prostora vzdolž longitudinalne osi moramo pritegniti še nek pojav
iz območja gibljivega inventarja proizvajalnih sil. Zaradi učinkovanja
prirodno-geografskih prilik bodo možnosti populacijske zgostitve na
jugozahodu trajno šibkejše kot na severovzhodu. S tem seveda ni rečeno,
da izključuje prvi prostor nastanek večjih populacijskih aglomeracij.
Prav nasprotno; njihovemu razvoju dajejo prometna funkcija obalne
cone ter specifične osnove za prometno povezavo z notranjostjo najboljše
pogoje. Toda ne smemo zanemariti dejstva, da bo sleherna krepitev aglomeracij izzvala nova nesorazmerja med obema deloma, najbolj v pogledu
preskrbovanja s proizvodi primarnih produkcijskih panog.
Naznačeni odnosi in razmerja posredujejo vpogled v značaj fizičnega ustroja obstoječega oziroma nastajajočega enotnega jugoslovanskega
gospodarskega prostora. Tak značaj nam priča najprej, da je v pogojih
racionalnega gospodarjenja, kateremu ustvarja osnovo socialistični družbeno-ekonomski koncept, potrebna za normalno funkcioniranje gospodarskega mehanizma krepka notranja izmenjava blaga tako v podolžni
kot v prečni smeri. Vsi kontrasti med gospodarsko neposredno ali posredno pomembnimi pojavi dokazujejo nujnost regionalno-horicontalne
kombinacije v proizvodnji, ki izziva premeščanje surovin in polfabrikatov, to je tovora manjše specifične vrednosti na večje razdalje v obeh
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smereh. Kontrasti dobro pričajo o šibkih pogojih za kako ekskluzivno
konvergentnost v proizvodnji in ustrezno temu tudi v prometu. Znotraj
celotnega državnega prostora obstajajo torej križni odnosi, ki se manifestirajo v križajočih se prometnih silnicah.
Moremo seči še dalje. Tudi analogije potrjujejo nekaj podobnega.
Kažejo na možnosti izgradnje samostojnih, bolj ali manj uravnovešenih
gospodarskih rajonov po vsem prostoru. Le-ti pa izzivajo normalno izmenjavo dobrin, posebej blaga z večjo specifično vrednostjo. Tej težnji
more zopet zadovoljiti samo čim enakomerneje .po vsem državnem teritoriju razporejen križni sistem komunikacij.
Notranji, gorati predeli državnega ozemlja zastopajo še danes najobsežnejše strnjeno področje prometne izolacije. Okoliščina ima vrsto
družbeno ekonomskih posledic. Najpogosteje poudarjamo tisto izmed
njih, ki je najneposredneje občutena. Zaradi obstoja osrednjega področja
prometne izolacije je silovito oviran razvoj »maritimne orientacije« jugoslovanskega gospodarstva. Pri raziskovanju vzrokov teh pojavov obstanemo navadno ob mehaniških učinkih orografskih faktorjev. Iz tega
izvirajo tudi mnogi predlogi za solucijo problema, v smislu katerih je
potrebno učvrstiti prečne komunikacije v predelih z najmanjšim prometnim uporom; med slednje spadajo tudi sektorji najmočnejše zožitve
apneniške dinarske cone, ki so na slovenskem ter sosednjem hrvatskem
ozemlju, torej v severozahodnem delu države.
Toda vprašamo se lahko, ali niso za izoblikovanje širokega področja
prometne izolacije v osrednjih delih države mimo orografskih faktorjev
pomembni še kaki drugi, katerih učinki oziroma posledice so dalekosežnejše kot pa je zgoraj navedena. Med take činitelje moremo šteti
delovanje zakonitosti, nastopajoče v pogojih stihijskega družbenoekonomskega razvoja, ki jo moremo formulirati takole: Privlačna sila
boljših eksistenčnih osnov (n. pr. v nižavju) je večja kot odbijajoča sila
slabših eksistenčnih osnov (n. pr. v višavju). Ako upoštevamo obstoj tega
činitelja, uveljavljajočega se skozi daljša razdobja v preteklosti, potem
se zavemo vsega kompleksa posledic. Le-te se ne kažejo samo v pojavu
področja prometne izolacije, ampak tudi in predvsem v pojavu neenakomerne porazdelitve proizvajalnih sil znotraj istega gospodarskega prostora. Y obravnavanem primeru so se na račun slabotnega ekonomskega
razvoja enega, t. j. centralnega področja, krepili potenciali sosednih področij z boljšimi eksistenčnimi osnovami, med katere sodi zlasti savska
gospodarska cona. Tako so se razvile anomalije, ki so popolnoma v opreki
z nakazanim značajem fizičnega ustroja enotnega jugoslovanskega gospodarskega prostora.
Znano je, kakšni napori se v novi dobi vlagajo prav za odstranitev
te vrste anomalij. Vzporedno s krepitvijo avtogenih proizvajalnih sil v
centralnem področju države pa bo nujno stopala težnja za čim boljšo
vskladitev posebnosti fizične strukture gospodarskega prostora in komunikacijskega sistema.
Upoštevaje, da mora prometno-gospodarska dejavnost v končni fazi
svoje izgradnje proporcionalno» služiti izmenjavi specifično manjvrednega (voluminoznega) in specifično vrednega (nevoluminoznega) blaga,
si moremo ustvariti shemo prometnega omrežja, ki najbolje ustreza po54
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sebnostim fizičnega ustroja državnega gospodarskega prostora. Oziral se
bom pri tem v glavnem na železniško omrežje, ki je pri nas spričo podedovane tehniške zaostalosti v prometno-gospodarski politiki še vedno
najaktualnejše in kot tako najznačilnejše.
Obstoječi prometni magistrali, potekajoči po savsko-moravsko-vardarski prometni črti, se bodo priključile nove, ki bodo kot longitudinale

Ogrodje železniško-prometnega omrežja, katerega nastanek izzivajo potrebe
jugoslovanskega gospodarskega prostora
Debele črte označujejo glavne longitudinale.
Tanke črte označujejo glavne transverzale.
Prekinjene črte~ označujejo še nezgrajene proge.

stekle po goratem osrčju države. Ena med njimi ni daleč od realizacije,
ker so že zgrajeni njeni bistveni sestavni deli. To je proga, ki jo na kratko
predstavimo s potekom: Ljubljana—Karlovac—Prijedor—Doboj—Tuzla
—Valjevo—Rankovičevo—Skopje, oziroma Tetovo. Druga bo tista, ki so
ji smer začrtali že v sedemdesetih letih preteklega stoletja predvsem
strateško-politični interesi imperialističnih sil na našem ozemlju, in ki
bo, realizirana v pogojih novodobne stvarnosti, pridobila prvovrstno
družbeno-ekonomsko vlogo. Zamislimo si jo lahko v nekako naslednjem
poteku: dolina Sane—dolina Vrbasa—Sarajevo—dolina Lima—Kosmet.
Ne bi na tem mestu podrobneje ozračeval funkcijsko vlogo in splošni
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pomen teh komunikacij; pač pa želim opozoriti na tisti pomen osrednjih
magistral, ki izstopa y zvezi s tolmačenjem naše problematike.
Z njih dograditvijo bo ustvarjeno ogrodje križnemu komunikacijskemu sistemu. Notranje magistrale bodo po najkrajših poteh vezale
posamezne komplementarne produkcijske sektorje, ki se javljajo v zahodnem in v vzhodnem delu države. Prečno nanje potekajoče komunikacije, ki vrše same po sebi silno važno funkcijo, bodo ustvarjale prometna vozlišča, pomembna za nadaljnjo krepitev jeder znotraj manjših
gospodarskih rajonov. S takim jačanjem ekonomskih potencialov bodo
postopno relativno razbremenjene obstoječe glavne prometne linije, med
njimi tudi savska. Vzporedno bo naraščal splošni gospodarski pomen
notranje dinarske cone, raztezajoče se vzdolž vse prometno najbolj neugodne kompaktne apneniške dinarske bariere. Intenzivni proboj te
bariere na kateremkoli mestu bo poslej ekonomsko in tehnično neprimerno lažje izvedljiv kot je bil v času, ko so prečenja zahtevala premostitev gospodarsko nerazvitih ali prav slabo razvitih področij med obstoječo prometno magistralo in jadransko1 obalo; njih razsežnost v smeri
dinarske prečnice pa je dosegla tudi več sto kilometrov. Zoženje apneniške dinarske cone na severozahodu države bo na ta način postopno
izgubilo svojo vrednost. S tem ugotavljamo v bistvu isto, kar je pokazala
analiza našega jadranskega »okna v svet«, da je namreč tukaj nujen
obstoj ne enega samega, ampak večih enakovrednih pristanišč vzdolž
vse obede.3
Iz nakazanega sledi, da moramo sedanjo funkcijo savske gospodarske
in prometne cone presojati samo z ozirom na čas, ko se še niso začele
jasno začrtavati oblike enotnega jugoslovanskega prostorsko-gospodarskega lika. Nova doba prinaša nagle in dalekosežne spremembe v odnosih
med področji, ki sestavljajo ta lik. S tem se tudi v prometno gospodarski
sferi javljajo povsem sveže naloge in možnosti. Slovenija se bo za zveze
z ostalimi deli države posluževala savske prometne črte le kot ene izmed
najmanj štirih. Notranji deli države pa se bodo povezovali z jadransko
prometno fronto po čim bolj premočrtnih smereh, ki jih narekuje njihov
pospešen gospodarski razvoj. Smemo torej zaključiti, da nima zamišljeni
načrt o plovni povezavi Zagreba z Ljubljano in dalje do Jadrana niti
s slovenskega niti z jugoslovanskega vidika zadovoljivih ekonomskogeografskih pogojev.

3

A. Melik, o. c.
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AN ECONOMIC-GEOGRAPHICAL SKETCH OF THE PROSPECTIVE
WATERWAY ZAGREB-LJUBLJANA
Cene

Malovrh

The quick economic progress in Jugoslavia requires that the problems
of transport should be solved on principle in order to consolidate this economic
area. Thus the hydrotechnical buildings (water power stations) on the upper
Sava raised the question: would it be suitable from the economic point of viewto build these buildings in such a way that it could be possible to use the
river — bed of Sava for the navigation between Zagreb and Ljubljana sometime in the future? With such an extension the navigation system of the river
Danube would very much approach the coast of the Adriatic. This fact suggests a new question of the economical advisability of a direct communication
between the navigation system of the river Danube and the northern Adriatic
coast. Such a communication would be technically possible to realize by a
dénivellation canal over a comparatively narrow section of the Slovene
Karstic plateau.
The author has made a general analysis of the economic-geographical
conditions for these projects. He restricted himself to the conditions formed
b y the structural particularities of the Jugoslav economic area. He did not
deal with these problems from an international viewpoint, that is from the
point of view of the whole area that takes part in the use of all the navigation
system of the river Danube.
The waterway Zagreb-Ljubljana could serve only to strengthen the means
of communication between Slòvenia and other parts of Jugoslavia. From this
point of view the project has not a satisfactorily solid foundation. The zone
along the upper Sava alone has not at its disposition sufficient means to make
the communication which could be used above all for the transport of voluminous goods, profitable. That is shown clearly b y the fact that the coal from
the mines along the upper Sava has been consumed more and more b y the
Slovene industry, the rest of the state using increasingly their own energetic
sources. Ljubljana as the largest town in this area could exploit usefully this
waterway for the transport of goods in one direction only: the shipping of
victuals for the town mostly from the Pannonian area. Other parts of Slovenia
have their own close communications with the neighbouring Croatia, or they
will get them in the near future.
The waterway Zagreb-Ljubljana-Adriatic could strengthen the whole economic and commercial area of the river Sava. To this there are, however,
some contrary arguments. The quick economic development in the central,
eastern, and southern parts of Jugoslavia requires an increased and direct
traffic between them. That is all the more evident if one takes in consideration
the important complementing production character of these areas (raw —
materials and semi — manufactures). The desire to get solid communication
between the Pannonian and Adriatic economic and commercial areas is getting
more and more apparent, and here the greatest obstacle to overcome is the
almost impassable plateau region in the outer, limestone zone of the Dinaric
Alps. Thus in the territory of Jugoslavia there are the possibilities to build
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a crossing communication system. The spine of it will be formed b y the three
main railway lines (sketch) that are already under gradual construction. In
this way a new rather powerful economic and commercial zone will be created
not very far from the coast, which will greatly diminish the obstacles offered
b y the Dinaric plateau. This shows that the comercial area along the river
Sava will significantly loose its importance in the future. The exchange of
goods between the Adriatic coast and the interior of Jugoslavia will take place
through direct lines as much as possible. In this way the project of a waterway
Zagreb-Ljubljana has no sound economic foundations.

58

