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Résumé: L'Aujourd'hui et le Demain de la géographie. 

J. G. S a u š k i n (Moscou) 

On reproduit, traduit en slovène, l'article de M. J. G. Sauškin, publié en 
juin 1965 dans la »Literaturnaja gazeta« de Moscou (Nr. 71) comme fin de la 
discussion, declenchée dans le même journal par l'article de V. A. Anučin 
(Nr. 21 de 1946). Les conclusions de l'auteur vont décidemment en faveur de 
l'unité de la géographie en tant que fondement des recherches complexes de 
la réalité spatiale et de l'aménagement rationel de l'espace. 

GEOGRAFSKA IZHODIŠČA PRI OMEJEVANJU MEST IN NJIHOVIH 
VPLIVNIH PODROČIJ 

I g o r V r i š e r 

I. 

Mesta in vse širša urbanizacija so med geografi že zgodaj vzbujali 
pozornost, tako da so se razmeroma kmalu po formiranju moderne geografije 
pojavile prve študije o mestih in njihovem položaju, funkcijah, zunanjem 
videzu, odnosu do okolice itd. kakor tudi o procesu urbanizacije, nastajanju 
velemest ali o velikih konurbacijah. Med najbol j znanimi geografi, ki so 
se ukvarjal i s proučevanjem mest je treba navesti Francoze G. Chabota1, 
P. Lavedana2, P. Georgea3 in M. Sorrea4, Nemce W. Geislera5, H. Bobeka6, 
P. Schöllera7, L. Meckinga8 in G. Schwarzovo9, med Angleži R. E. Di-
ckinsona10, G. Taylora11, A. E. Smailesa12, Američane C. Harrisa13, G. Alexan-
derssona14, Poljaka K. Dzàewonskega15 in druge. Med jugoslovanskimi 
geografi n a j omenimo predvsem J. Cvijića, A. Melika, I. Rubića, V. Rogića, 
M. Popovića, V. Kokoleta in V. Djuriča. Razen navedenih tujih geografov, 
ki so napisali obširne teoretične razprave o geografiji mest, bi seveda morali 
omeniti še številne študije posvečene le določenim problemom mestne geogra-
fije. Njihovo število in tehtnost stalno rasteta. Med te študije se uvrščajo 
tudi razprave, ki obravnavajo odnos med mesti in podeželjem oziroma iščejo 
znanstvene metode za omejitev mest in določitev njihovih vplivnih območij. 
Pri podrobnejšem obravnavanju tega problema bomo nekatere od teh razprav 
še posebej navedli. 

Preden se lotimo konkretnega obravnavanja zastavljenega problema, bo 
nemara prav, da se prav na kratko ozremo na sam pojav in njegovo bistvo. 
Kljub številnim geografskim razpravam o mestih, vendarle še vedno nimamo 
neke enotne, za vse sprejemljive definicije pojma »mesto«. To je do neke 
mere razumljivo, saj je sodobno mesto veliko preveč kompliciran in komplek-
sen pojav, da bi ga lahko prepričljivo označili z eno samo preprosto definicijo. 
Danes so se skoraj povsem opustila nekoč veljavna stališča, da je za oprede-
litev naselja kot mesto merodajen njegov pravni položaj (status), podeljeni 
naslov ali posebne pravice, ki so bile dane kra ju . Tudi priporočilo, ki ga je 
dal 1. 1887 »L'institut international de statistique«, da na j se kot mesta štejejo 
vse strnjene aglomeracije z nad 2.000 prebivalci, se danes ne upošteva več 
v tolikšni meri kakor se je ob začetku stoletja. Bliže stvarnim razmeram, 
vsaj za našo državo z zelo pestro podobo naselij, je Macurin16 predlog, po 
katerem se opredeljuje mesto na podlagi velikosti aglomeracije in deleža ne-
agrarnega prebivalstva. Drugi poskusi, o katerih bo pozneje več govora, se opi-

143 



Razgledi 

ra jo na gostoto prebivalstva, na dnevno gibanje delovne sile, na mestne funkcije, 
na urbanski način ž ivl jenja itd. Veliko je tudi primerov, ko avtor j i kombinirajo 
razne pokazatelje, da bi z njihovo pomočjo z raznih vidikov čim bol j vse-
stransko in prepričl j ivo dokazali mestni značaj nasel ja in obenem očrtali 
njegov obseg. Čedalje številnejši so tudi poskusi, po kater ih se mesto opre-
de l ju je glede na njegovo vlogo v celotnem omrežju naseli j v pokraj in i in 
ne kot izoliran pojav. 

Ze iz teh na kra tko naštetih poskusov podati definicijo mesta ali 
opredeliti njegov značaj je razvidno, da obstaja vrsta pojmovanj , metod in 
predlogov. Kljub temu pa lahko vsa ta gledišča strnemo v naslednjo geograf-
sko definicijo pojma »mesto«. Mesto je večja, stalno, s t rnjeno in gosto na-
seljena aglomeracija prebivalstva, ki ne živi od agrarne proizvodnje, pač 
pa se preživl ja z delom v panogah, katerih obstoj je pogojen z rednimi in 
aktivnimi zvezami z zunanjim svetom, pri tem opravl ja številne gospodarske 
in druge družbene funkci je v pokraj ini , ki ga obdaja, ima svojstveno organi-
zacijo živl jenja, načrtno ureditev, poseben zunanji videz in določen obseg. 

II. 

Časi, ko je bilo mesto strogo ločeno od okoliškega, pretežno kmečkega 
ozemlja, so že zdavnaj minuli. Vendar celo pri srednjeveških mestih, k j e r 
je bila ta delitev pravno utemeljena, ni nikoli tako rigorozno veljala, kot si 
to predstavljamo1 7 . Z industrializacijo in urbanizacijo so se meje med mesti 
in podeželjem močno zabrisale. Danes lahko trdimo, da obstaja med obema 
teritorialnima pojavoma izredno tesna povezava, prava geografska simbioza. 
Sodobno ž ivl jenje pa, kakor to zapažamo v razvitih urbaniziranih deželah, 
postopoma infil trira z urbanizacijo tudi še do nedavna izrazito agrarno po-
deželje ter se zaradi tega mesta čedalje bol j širijo in postopoma s tapl ja jo 
s podeželjem, oziroma tudi obratno, podeželje s svojimi zelenimi površinami, 
agrarnimi zemljišči, gozdovi in drugimi elementi agrarne pokraj ine postaja 
sestavni del mestnega območja in živl jenja. 

Prav zaradi tega postopnega p r e h a j a n j a mestne pokra j ine v podeželsko 
je t reba razlikovati razen mesta in podeželja v ožjem pomenu besede še 
vmesno mešano ali deloma urbanizirano cono. Pri podrobnejšem premotri-
vanju odnosov med mestom in podeželjem pa se kmalu izkaže, da ta mešana 
cona nikakor ni enotna, temveč da jo sestavl jajo glede na stopnjo urbanizacije 
in funkci je različna naselja. Kompleksno gledano, mestni vpliv z oddalje-
vanjem od mestnega središča slabi in se na robovih prepleta z vplivom dru-
gih naselij . (Dejansko zavisi š i r j en je mestnega vpliva od konfiguraci je 
reliefa, mestnih funkci j , gostote in hitrosti prometnih zvez, vloge mesta kot 
središča pokra j ine itd.). 

Številni geografi skušajo to preple tanje mesta s podeželjem prikazati 
s preprosto shemo koncentričnih con, ki obkrožajo mestni organizem. Osrčje 
tvori mestno središče, ki je pri številnih mestih heterogene sestave. Razen 
morebitnega s t a r e g a m e s t a ga sestavl ja jo » c i t y « , to je poslovno 
in trgovsko središče, več ali man j obsežne s t a n o v a n j s k e č e t r t i , zgra-
jene bodisi v obliki meščanskih blokov, delavskih kolonij ali vilskih naselij, 
ter č e t r t i z r a z l i č n i m i d r u g i m i f u n k c i j a m i , npr. trgovske, indu-
strijske, prometne, šolske, upravne in druge četrti. Okoli mestnega središča 
se n a j p r e j razprostirajo p r e d m e s t j a . Zanje je značilno, da so to v 
bistvu nekoliko mlajši mestni predeli ali včasih naselja, ki j ih je urbani-
zacija zajela kasneje in šele postopoma vključila v mestni organizem. Ponavadi 
so s t rn jeno zazidana in na široko sklenjena z mestnim središčem. Na zuna j 
se raz l ikuje jo po redkejši in nižji zazidavi. Mnoga predmest ja so funkci jsko 

1 4 4 



Razgledi 

specializirana. Postala so predeli industrije, prometa ali izrazite stanovanjske 
naselbine. Večja predmestja imajo po navadi tudi manjše središče, k je r so 
osredotočene trgovine za dnevno oskrbo, obrtni servisi in druge storitvene 
dejavnosti (šole, kino, dvorana za kulturne prireditve, zdravstveni dom itd.). 
V primerjavi z mestnim središčem so predmestna središča nižje in podrejene 
stopnje. M e s t n o s r e d i š č e s p r e d m e s t j i , to je bolj ali manj 
strnjeno zazidano ozemlje, t v o r i po navadi v naši predstavi m e s t o v 
p r a v e m p o m e n u b e s e d e . 

Okoli mesta se razprostira venec naselij, ki so z mestom tesno pove-
zana. Nekatera med njimi so že zelo deagrarizirana in imajo celo zasnutke 
samostojnih urbanskih središč ( u r b a n i z i r a n a n a s e l j a ) , druga zopet 
so sicer povsem deagrarizirana, toda glede na njihovo funkcijo jih še najbolje 
lahko označimo kot »spalna naselja«, saj njihovi prebivalci v veliki večini 
delajo v mestu, v naselju pa le stanujejo. Pri t ret j ih končno se proces 
deagrarizacije šele odvija ali je komajda nastopil. V literaturi najdemo 
zanje naziv p o l u r b a n i z i r a n a , p o l r u r a l n a (polagrarna) in r u r a l -
n a (agrarna) naselja. Čeprav je osnovna značilnost vseh teh naselij, da so 
takorekoč v dnevnem kontaktu z mestom (vozaštvo obiskovanje mestnih šol, 
obiskovanje mestnega trga, dnevno donašanje mleka in živil na mestni trg 
itd.), imajo mnoga med njimi samosvojo zasnovo in bazo v bližnji industriji. 
Zaradi tega urbanizacijski proces nikakor ni samo rezultat mestnih vplivov. 
To cono ozkega kontakta med mestom in mestno okolico mnogi geografi 
nazivajo o ž j a m e s t n a o k o l i c a , ali o ž j a g r a v i t a c i j s k a 
c o n a . V naši geografski literaturi se je zanjo uveljavilo prav primerno ime 
»o b m e s t j e« (hrvatsko »prigradje«). Tudi v obmestju se pojavljajo naselja 
z določenimi »centralnimi funkcijami«, bodisi da so jih imela že v preteklosti 
ali pa da so si jih pridobila z naraščanjem števila prebivalstva, zaradi ugodne 
prometne lege, lastne gospodarske osnove 'itd. 

Z oddaljevanjem od mesta mestni vpliv čedalje bolj slabi. Vse bolj 
pr ihaja jo do izraza različni manjši centri — c e n t r a l n i k r a j i —, ki 
pogosto imajo že svoje lastno obmestje. Vendar je za te k r a j e mesto še vedno 
nesporni center glede številnih storitev višje stopnje. (Namesto dnevnega 
kontakta imamo le še občasne stike. Samo za manjše število prebivalcev je 
mesto še delovišče. Trgovski stiki, prinašanje blaga na trg, nakupovanje, 
obiskovanje kulturnih prireditev je omejeno in občasno. Mesto je za te k ra je 
le še središče srednjih ali morebitnih višjih šol, k r a j k j e r so osredotočene 
različne upravne, zdravstvene, politične in druge institucije višje stopnje 
itd. To širšo cono mestnega vpliva, k je r imamo kot povedano le še občasne 
stike z mestom, nazivajo š i r š a g r a v i t a c i j s k a c o n a ali š i r š a 
m e s t n a o k o l i c a . Na robovih se mestno vplivno področje prepleta z vpliv-
nimi območji drugih mest in prebivalci, če jih povprašamo, h kateremu mestu 
teže, so pogosto neopredeljeni. 

Za celotno ozemlje, ki je pod mestnim vplivom, ne glede na intenziteto 
mestnega vpliva, se je v geografski literaturi uveljavil naziv m e s t n a 
r e g i j a . * 

Vsekakor je treba upoštevati, da je prikazana shema koncentričnih 
krogov okoli mesta v veliki meri zgolj teoretična in je v stvarnosti preobli-
kovana pod vplivom različnih družbenih in prirodnih razmer. Nad vse po-
membno je tudi, da imamo pred očmi, da se te cone postopoma preraščajo 
ena v drugo in da med njimi ni ostrih meja. Nekateri raziskovalci odnosov 
med mesti in podeželjem upravičeno opozarjajo v svojih razpravah, da lahko 
ponazorimo mestna vplivna območja tudi z drugačnimi shemami. Za boljše 
razumevanje navajam tri takšne primere: 

* Nekateri francoski geografi označujejo s tem pojmom strnjeno zazi 
dano področje mesta. 

10 Geografski vestnik J 4 5 



Razgledi 

Slika L: Sten de Geer, E. W. Burgess, R. E. Park in R. D. McKenzie 
— Shema koncentrično potekajočih mestnih vplivnih con (concentric zone 
theory, circular theory)18. 

Slika IL: H. Hoy t, A. M. Weimer, E. Ullman — Shema kombinacije 
koncentrično in segmentalo potekajočih mestnih vplivnih con (sector theory, 
theory of axial development)18a. 

Slika IH.: C. Harris, E. Ullman — shema mestne aglomeracije z več 
središči (multicentered pattern theory). 

Legenda: 
1. Osredje poslovno središče (CRD — central business district). 
2. Prehodna cona, trgovske in industrijske četrti (the zone in transition). 
3. Četrti delavskih domov (the zone of indenpendent working-men's 

homes). 
4. Stanovanjske četrti bogatejših slojev (the zone of better residence). 
5. Cona zaposlenih, ki se vozijo na delo v mesto (the commuter's zone, 

often beyond the city limits). 
6. Suburbanska cona (suburban areas). 
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Čeprav med sedanjimi geografskimi raziskovalci odnosov med mesti 
in podeželjem prevladuje shema koncentričnih krogov in delitve vplivnega 
območja na tri cone, srečujemo vendar še drugačne delitve. Za boljše razu-
mevanje navajam sheme in delitev vplivnega območja kot jih srečujemo pri 
na jbol j znanih poleogeografih: 

Predlagana shema 

m e s t o 
mestno središče 
predmestje 

o b m e s t j e 
urbanizirana 
naselja 
polurbanizirana 
naselja 
polruralna naselja 
ruralna naselja 

š i r š a m e s t n a 
o k o l i c a 

Bundesanstalt für 
Landeskunde 
(Zahodna Nemčija) 

Städtisches Kerngebiet 
Verstädterte Zone 
Randzone der Stadt-
region 

H. Carol (Švica)1» 

U r b a n e Z o n e 
S u b u r b a n e Z o n e 
N i c h t u r b a n e Z o n e 

H. Voigt 
(Zahodna Nemčija) 
Stadt 
Verfläch tungsbereich 
Städtisch beeinflusste 
Zone 

R. E. Dickinson 
(Velika Britanija)1» 
City —- Urban 
tract-Conurbation 
City settlement area 
— suburban area 
City trade or circulation 
area — outer suburban 
area 

G. Chabot (Francija)1 

la ville 
cité 
faubourgs 
banlieue immédiate 
zone d'influence 
la grande banlieue 

I. Rubié (Jugoslavija)11 

Teritorija grada 
I. gravitaciona cona 
(bliža okolina) 
II. gravitaciona cona 
(dalja okolina) 
III. gravitaciona cona 
(cona mešanja) 

H. Feh re 
(Zahodna Nemčija)" 
rein städtisch 
städtisch 
ländlich-städtisch 
städtisch-ländlich, 
ländlich 

M. Sorre (Francija)4 

agglomération urbaine 
zone centrale 
zone périphérique 
zone externe 

région urbaine 
zone interne 
zone externe 

H. Arnhold 
(Vzhodna Nemčija)" 
Städtische Siedlungen 
Vorstädtische Siedlun-
gen 
Industrie-Siedlungen 
Siedlungen mit intensiver 
Entwicklungstendenz 
Ländliche Siedlungen 
Ackerbausi edlungen 

O. Boustedt 
(Zahodna Nemčija) 
Kerngebiet 

Stadtgebiet 
Vorstädte 

Verfläch tungsgebiet 
Verstädterte Zone 
Randzone 
Aussenzone (mit Tra-
banten) 

V. Klemenčič 
(Jugoslavija)" 
Urbansko naselje 
Urbanizirana agrarna 
naselja 
Polurbanizirana agrarna 
naselja 
Polagrarna naselja 
Agrarna naselja 
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Iz teh teoretičnih razglabljanj je razvidno, da naletimo pri obravnava-
nju mestnega vplivnega območja na vrsto con, v katerih intenziteta mestnega 
vpliva in povezave z okolico z oddaljevanjem od mesta in komunikacij, ki 
vodijo k njemu, postopoma slabi. To je nadvse pomembna konstatacija, ki se 
je pri uporabljanju različnih metod za omejitev mesta in mestnih vplivnih 
območij vse premalo zavedamo. Ne redko se dogaja, da pri uporabljanju 
večjega števila kriterijev za omejitev mesta dobimo več različnih meja, ki se 
ponekod ujemajo, drugod pa razhajajo. Najbol j napak je, če zaradi tega 
pomešamo med seboj različne vplivne cone in se na koncu odločimo za 
nekakšno kompromisno rešitev. Brez dvoma je omejitev tako žive in razgibane 
stvarnosti kakor je mesto po svoje tvegana in nikoli dokončna. Toda pozna-
vanje mestnih funkcij, povezave mesta z okolico, procesa deagrarizacije in 
urbanizacije ter funkcijske klasifikacije podeželskih naselij nam daje dovolj 
trdno znanstveno podlago, da lahko realno in pravilno očrtamo mejo mestne 
aglomeracije, obmestja in širše mestne okolice. Pri tem se seveda moramo 
zavedati, da imajo zaradi neprenehnega razvoja mest ugotovljene meje krat-
ko dobo t ra janja . Življenje jih bo slejkoprej prešlo. Toda to v še veliko večji 
meri velja za historične ali upravne meje, ki se jih včasih držimo iz ne-
kakšnega znanstvenega oportunizma. Prav gotovo so mestne vplivne cone, 
kakor smo jih navedli malo preje, veliko stvarnejše kot pa preživele upravne 
in historične omejitve mestnega pomerija. 

III. 

Metode, ki jih uporabljamo pri omejevanju mest in njihovih vplivnih 
območij, so zelo različnega značaja. Odločil sem se, da jih razdelim na štiri 
skupine: na demografske, fiziognomične, funkcijske in ostale. To je seveda 
le pomožna delitev, kaj t i v resnici med njimi ni tako velikih razlik, kakor 
bi se morda dalo sklepati na prvi pogled. Omeniti pa je treba, da prav pogo-
sto te različne metode med seboj kombiniramo, to je, da upoštevamo dve ali 
več različnih metod in njihove rezultate istočasno vrednotimo. 

a) DEMOGRAFSKE METODE. Na prvo mesto sem jih uvrstil zaradi 
tega, ker sodijo med najstarejše in se še vedno najbol j pogosto uporabljajo. 
Kakor že ime pove, se pri omejevanju mestnega teritorija opiramo v prvi 
vrsti na nekatere demografske pokazatelje in sicer na velikost, rast in struk-
turo prebivalstva. 

1. Najstarejša in še vedno pogosto uporabljana metoda je tista, po 
kateri se med mesta štejejo vsa naselja, katerih strnjeno zazidano ozemlje 
šteje d o l o č e n o š t e v i l o p r e b i v a l c e v (največkrat preko 2000 pre-
bivalcev). Kriterij je vpeljal Mednarodni statistični inštitut v drugi polovici 
19. stoletja. Ta preprosti kriterij , ki v mnogem spominja na statistični prijem 
»census norma«, ima kl jub svoji enostavnosti številne slabosti. Predvsem bi 
se po tem postopku lahko štela k mestom izrazito ruralna naselja, ki so mar-
sikje, kakor pri nas v Vojvodini ali Slavoniji, prav velika in štejejo več tisoč 
ljudi. Problematično je tudi izhodišče, to je »strnjena aglomeracija« ali »jedro 
naselja«. Prav zaradi teh pomislekov je imenovana institucija na svojih zase-
danjih 1. 1909, 1911, 1913 in 1938 kri teri j spremenila v tem smislu, da je treba 
razen velikosti naselja nujno upoštevati tudi delež kmečkega prebivalstva. 
Za kmečka naselja se štejejo tista, ki imajo nad 60% kmečkih prebivalcev, 
za mešana tista z 30-60% kmečkih prebivalcev in za mestna tista z manj kot 
40 % kmečkega prebivalstva.26 Ker so se pri uporabi te metode večidel opirali 
na administrativno razdelitev, njeni pozitivni dosežki pogosto niso prišli do 
izraza. 

Kakor je iz zgornjega razvidno, sta se že skraja vpeljala kot kri ter i j 
razmejevanja » v e l i k o s t a g l o m e r a c i j e « in njen » s o c i a l n i s e -
s t a v « . Številni raziskovalci so pri tej metodi predvsem kritizirali togo defi-
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n'iranje »velikosti naselja«. Predlagali so, da na j se vzporedno s spreminja-
njem spremenljivke »socialni položaj« zakonito spreminja tudi spremenljivka 
»velikost aglomeracije«. Enega od najbol j uspešnih tozadevnih predlogov je 
izdelal srbski statistik M. Macura,26 ki je razdelil naselja na tri skupine: 
kmečka, mešana in mestna. Uvrstitev v eno od navedenih skupin zavisi od 
velikosti in od socialne strukture naselja (deleža kmečkega prebivalstva). 
Odlika te metode je, da na preprost in jugoslovanskim razmeram primeren 
način opredeljuje naselja. Žal pa prav malo ali nič ne pove o vplivu posamezne 
aglomeracije v pokrajini. Njena slabost je tudi v tem, da se preveč togo opira 
na upravno razdelitev. 

2. Pri večini mest urbanizacija pospešuje r a s t p r e b i v a l s t v a . 
Zlasti v predmestjih in v obmestju je porast prebivalstva najmočnejši bodisi 
v absolutnem ali pa v relativnem smislu. Ta pojav so skušali nekateri znan-
stveniki uporabiti kot indikator urbanizacije in mestnega vpliva. Eno izmed 
prvih tovrstnih študij je izdelal E. Mayer27 za Gradec. Pri podrobnejšem 
proučevanju mestnih naselij se je namreč skoraj vselej pokazalo, da je bil 
najšibkejši porast prebivalstva v mestnem središču. Marsikje tu prebivalstvo 
zaradi »cityzacije« in odseljevanja iz starih mestnih predelov celo nazaduje. 
Nasprotno temu izkazujejo predmestja najhitrejše in najmočnejše večanje 
prebivalstva. Tu t ra ja rast prebivalstva že razmeroma dolgo razdobje in vsaj 
po navadi ne kaže tendenc pojenjanja . Močan, toda kratkotrajen porast je 
mogoče zabeležiti v urbaniziranih obmestnih naseljih. Zanimivo je, da pri 
številnih mestih zapažamo v neki določeni razdalji, zavisni od prometnih 
zvez in velikosti mesta, cono stagnacije ali celo zmanjševanja prebivalstva. 
Ta pojav je treba pripisati začasnemu odseljevanju prebivalcev v mesto ali 
v neposredno mestno okolico. Ker je večanje prebivalstva od primera do pri-
mera različno, je seveda težko podati splošno veljavna merila in nekakšne 
občeveljavne kriterije. Zaradi tega ta metoda ne more postati nek samostojen 
kriterij , temveč jo je mogoče uporabljati edino v kombinaciji z drugimi 
metodami. 

3. Y prvem primeru smo videli, da so uporabili nekateri za kri teri j 
urbanizacije socialno strukturo. Poznanih je nekaj primerov, ko so poskušali 
določiti mestni vpliv s pomočjo deleža aktivnega prebivalstva, zaposlenega 
v terciarnih dejavnostih. Pri tem so uporabili bodisi delež zaposlenih v vseh 
terciarnih dejavnostih, bodisi le v nekaterih panogah (npr. v upravi ali 
trgovini).28 Pojav so opazovali po naseljih ali, kar je v primeru mest še bolje, 
po popisnih okoliših. Dobljeni mozaik je lepo ilustriral postopno preraščanje 
mesta v podeželje. 

4. Med najstarejše metode, na podlagi katerih so skušali omejiti mesta, 
je g o s t o t a p r e b i v a l s t v a . S pomočjo podrobno izdelane karte gostote 
prebivalstva za majhne popisne enote je mogoče prav lepo očrtati posamezne 
vplivne cone v mestni soseščini in v samem mestu. V mestnih središčih znaša 
gostota prebivalstva navadno nad 400 prebivalcev na km2, v predmestjih okoli 
150-300, v obmestju pa skokoma pade na 75-150 prebivalcev na km2, pri čemer 
lahko imajo satelitski centri že skorajda mestno gostoto. Kot kri ter i j ima 
gostota prebivalstva nekatere slabosti. Ce se hočemo izogniti napakam, je 
nujno treba uporabljati čim manjše teritorialne enote (popisne okoliše ali 
vsaj katastrske občine), pa še v tem primeru je možno, da dobimo zaradi 
obsežnih neposeljenih površin (parkov, gozdov, poljedelskih površin itd), ki 
so vključene v mestni teritorij, izkrivljeno podobo. Skokoviti prehodi v gostoti 
so dober indikator, k j e se konča mestno ozemlje in k j e začne obmestje. Y 
praksi uporabljajo gostoto skoraj vedno skupaj z drugimi pokazatelji in le 
redkokdaj samo. 

5. Primer takšne kombinirane metode je H. Fehrov29 poskus. Poleg 
gostote prebivalstva je uporabil tudi rast prebivalstva in delež kmečkega 
prebivalstva (takoimenovana »Agrarquote«), Pri tem je prišel do sklepa, da 
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so gostota prebivalstva, agrarna kvota in agrarna gostota v medsebojnem 
razmerju . Korelativno razmer je pa obstaja tudi med gostoto, agrarno kvoto 
in ras t jo prebivalstva ter je pr i posameznih tipih nasel i j naslednje: 

agrarna 
kvota 

gostota 
prebivalstva 
na km2 

letna rast 
prebivalstva 
v % za dobo 
1834-1933 

rein ländlich 
ländlich 
ländlich-städtisch 
städtisch-ländlich 
städtisch 
rein städtisch 

50,0 -100,0 
33,3— 49,9 
20,0 — 33,2 
10,0— 19,9 

5,0— 9,9 
pod 5,0 

pod 80 
81 — 119 

120 — 199 
200 — 399 
400 — 799 

nad 800 

pod 2,5 
2,5— 4,9 
5,0— 9,9 

10,0 — 14,9 
15,0—19,9 
20,0 in več 

Vprašanje je seveda, ali bi se te nemške ugotovitve obnesle tudi pr i 
nas. Bržkone bi bilo t reba spremeniti mere. 

Podoben poskus je napravil avtor te£a poročila v svoji razpravi »Razvoj 
prebivalstva na območju Ljubl jane , L jub l j ana 1956«, k j e r je za določitev 
mestnega središča, predmest i j ter urbaniziranih, polagrarnih in agrarnih 
naseli j v obmestju uporabil kombinirane pokazatel je: delež kmečkega prebi-
valstva, delež zaposlenih v upravi in svobodnih poklicih, rast prebivalstva, 
gostota prebivalstva, število prebivalcev na hišo in število prebivalcev na 
gospodinjstvo. 

6. Brez dvoma je eden od na jbo l j evidentnih znakov sodobne povezave 
med mestom in okolico d n e v n a m i g r a c i j a d e l o v n e s i l e . Zato ne 
preseneča, da se številni raziskovalci poslužujejo tega pojava, da bi z n j im 
ilustrirali in izmerili mestni vpliv v okolici. Značilno pa je, da v večini pri-
merov uporab l j a jo ta pokazate l j skupa j z nekaterimi drugimi in le bol j 
poredko samega. 

Na jbo l j znan primer takšnega kombiniranega kr i ter i ja , pri katerem pa 
ima dnevna migraci ja delovne sile nad vse pomembno vlogo, so ameriške 
»Standard Metropolitan Areas«. Ameriški statistiki®0 š te je jo k mestom in 
nj ihovemu obmestju, to je k mestom z nad 50.000 prebivalci, vse »counties«, 
ki imajo gradbeno povezavo z mestom, gostoto prebivalstva nad 150 prebi-
valcev na kv. miljo, zaposlitev okr. 10 % mestnega nekmečkega prebivalstva 
v prizadetih mestnih ali obmestnih grofi jah in nad dve t re t j ine nekmečkega 
aktivnega prebivalstva. Prav posebno tesen stik med mestom in obmestjem 
obstaja, če nad 15 % v obmestnih grof i jah stanujočih in aktivnih oseb dela v 
mestu, oziroma če nad 25 % v obmestnih grofi jah zaposlenih oseb p r iha ja na 
delo t j a iz mesta. Kl jub temu, da je obravnavanje stikov med mestom in oko-
lico oprto na »counties« in zaradi tega razmeroma togo in pogosto papirnato, 
pomenijo po drugi strani ameriške »Standard Metropolitan Areas« vendarle 
pomemben korak od administrativnega k bol j dinamičnemu t re t i ranju raz-
mer in odnosov med mesti in podeželjem. Seveda je ta ameriški pr imer povsem 
neuporaben za naše razmere zaradi meril, ki jih uporabl ja . Tudi za druge 
evropske države merila, kakršna so, ne pridejo v poštev. Zaradi tega so neka-
teri evropski raziskovalci skušali prilagoditi idejo »Standard Metropolitan 
Areas« domačim razmeram. 

Eden od takšnih poskusov nam je znan iz nemške literature. Napravil 
ga je nemški statistik O. Boustedt.®1 OBmestje je razdelil na štiri cone. Prva, 
naziva jo »Verflechtungsgebiet«, smiselno sodi k mestu (»Kerngebiet«) in je 
povečini ci l j vozačev iz okolice. Ostali znaki so: delež kmečkega aktivnega 
prebivalstva je pod 20 % gostota prebivalstva znaša preko 500 prebivalcev na 
km2. Druga cona z nazivom »Verstädterte Zone« ima delež aktivnih kmečkih 
prebivalcev 20-35 %, toda nad 30 % nekmečkega aktivnega prebivalstva hodi 
na delo izven cone (od tega 6 0 % v »Kerngebiet«). V četrti coni z nazivom 
»engere Randzone« je delež kmečkega aktivnega prebivalstva pod 50 % ca. 
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20% aktivnih oseb zaposlenih v neagrarnih dejavnostih je zaposleno drugod, 
od tega preko 60 % v »Kerngebiet«. Y poslednji, peti coni (weitere Randzone) 
znaša delež aktivnih kmečkih prebivalcev že 50^65 %, ca. 20 % izven kmetijstva 
zaposlenih so vozači in kar 60 % jiK dela v mestnem središču. Razen navedenih 
znakov je uporabil Boustedt še nekatera fiziognomična obeležja kakor npr. 
način zidave, tip hiš itd. 

Do podobnih ugotovitev je prišel H. Voigt20. Analiza številnih zahodno-
nemških mest je namreč pokazala, da je treba razlikovati poleg mestnega 
območja še dve vplivni coni. Prva, imenoval jo je »Verflechtungsgebiet«, se 
odlikuje po tesnih vezah z mestom, tako demografskih kakor tudi gospodar-
skih in celo komunalno-tehničnih. Naselja ali občine imajo le 20% kmečkega 
prebivalstva in več kot 40 % aktivnih, ki hodijo na delo izven cone, odhaja 
na delo v mesto. Drugo cono je H. Voigt nazval »städtisch beeinflusste Zone«. 
Gospodarsko ni več tako navezana na mesto, večjo vlogo ima kmetijstvo itd. 
Zato znaša delež kmečkega prebivalstva okoli 20-25 % medtem ko odhaja v 
mesto na delo 20-35 % zaposlenih, ki delajo izven domačega kraja . 

Tudi V. Klemenčič25 uporablja nekatera podobna merila za opredeljevanje 
naselij v obmestju. Do njih je prišel pri študiji slovenskih razmer. Omenja, 
da imamo pri urbaniziranih naseljih upravno in teritorialno povezavo z 
mestom. Delež kmečkega prebivalstva je pod 5—10 %. Pri polurbani-
ziranih naseljih, ki so oddaljena od mesta do 30 minut, sicer še prevladujejo 
urbanske poteze. Delež kmečkega prebivalstva je pod 20%, nad 50% 
aktivnega prebivalstva je zaposleno v mestu. Pri polagrarnih naseljih se 
delež kmečkega prebivalstva zaradi več kot polurne oddaljenosti od me-
sta povzpne na 40 — 60 %, v mesto za hodi na delo nad 30 % vsega 
aktivnega prebivalstva. Pri agrarnih naseljih se delež kmečkega pre-
bivalstva še poveča, stik z mestom pa nadalje oslabi. Avtor je skušal prikazati 
proces urbanizacije in deagrarizacije še z drugimi pokazatelji kakor npr. z 
deležem doma (v kraju) rojenega prebivalstva, z rast jo prebivalstva in z 
nekaterimi gospodarskimi in fiziognomičnimi elementi. Žal v študiji ne nava-
ja, kako povezati funkcijsko klasifikacijo naselij na podeželju z mestnimi 
vplivnimi conami. To zvezo si mora bralec sam izluščiti. 

Tudi avtor pričujočega poročila je pri izdelavi urbanističnih programov 
in nekaterih geografskih študij o slovenskih mestih uporabil za določitev 
vplivnega območja delež aktivnega nekmečkega prebivalstva, ki hodi na delo 
v mesto. Ta kriterij je kombiniral z odstotkom aktivnega nekmečkega pre-
bivalstva, gostoto prebivalstva in včasih z odstotkom aktivnega prebivalstva, 
zaposlenega v upravi in svobodnih poklicih, rastjo prebivalstva ter številom 
prebivalcev na hišo. V razpravi o Novi Gorici32 in o mestih v Črnem revirju33 

je prišel do naslednjih rezultatov: 
predmestja — delež kmečkega prebivalstva pod 20 %, gostota prebi-

valstva nad 500 preb. na km2, delež neagrarnega prebivalstva zaposlenega v 
mestnem središču nad 50%; 

urbanizirana naselja v obmestju — delež kmečkega prebivalstva pod 
10%, gostota 250 preb. na km1, delež neagrarnega prebivalstva zaposlenega 
v mestu nad 30%; 

polurbanizirana naselja v obmestju — delež kmečkega prebivalstva 
10-20%, gostota okoli 100 preb. na km2, delež zaposlenih, ki delajo v mestu 
20-30% vseh neagrarnih aktivnih prebivalcev; 

polruralna naselja v obmestju — delež kmečkega prebivalstva do 40 %, 
delež neagrarnega aktivnega prebivalstva zaposlenega v mestu pod 20%. 

7. Zanimivi so tudi poskusi, da bi z deležem priseljenega prebivalstva 
(prebivalstva rojenega v drugem kraju) ilustrirali stopnjo urbanizacije. Ven-
dar večina, ki se poslužuje tega kri ter i ja (pri nas npr. V. Klemenčič25), ga 
vedno uporablja skupaj z drugimi metodami. 

8. Poznani so še nekateri poskusi, da bi z deležem začasno prisotnega 
prebivalstva prikazali stopnjo urbanizacije in s tem mestnega vpliva. V mestih 
je navadno delež začasno prisotnega prebivalstva nadnormalno velik. 
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b) FIZIOGNOMIČNE METODE. Pri opisovanju nekaterih tako imeno-
vanih demografskih metod smo omenili, da raziskovalci pogostoma kombini-
rajo demografske pokazatelje s fiziognomičnimi ali vsaj poudar ja jo fiziogno-
mične elemente, ki jih ustvarja urbanizacija. Bolj redki pa so primeri, da 
pri razmejevanju uporabljajo samo fiziognomične kriteri je. Spremembe 
okolja so premalo eksaktne, da bi z njimi bodisi kvalitativno ali kvantita-
tivno lahko izrazili potek urbanizacije in mestni vpliv v okolici. 

1. Največkrat se med fiziognomičnimi kri teri j i uporablja pojem 
s t r n j e n e z a z i d a v e . Spoznali smo ga že pri »Standard Metropolitan 
Areas« ali pri Boustedtovem, poskusu. V pretežni meri uporabljajo ta kri ter i j 
za določanje mestnega ozemlja, to je mestnega središča in predmestij, manj 
pa pride v poštev za označevanje vplivnih območij. Čeprav se zdi pojem »str-
njena zazidanost« sam po sebi umeven, so vendar precejšnje težave, če ga 
skušamo kvantitativno opredeliti. Švedski geograf G. Enequist34 je skušal 
omejiti strnjeno zazidavo do področij, k je r razdalja med poslopji ni večja 
kot 70 m. Posebej je podčrtal, da so predmestja skoraj vedno na široko str-
njena z mestnim središčem. Švicarski geograf H. Carol35 je v spremnem tekstu 
h gospodarski karti Švice navedel, da so šteli za strnjeno zazidana področja 
tista, k j e r je prišlo na 25 ha nad 30 poslopij, to je na ha 1,2 poslopij; če pa je 
bila zazidava v eni vrsti, obcestna, so smatrali za strnjeno zazidavo primere, 
k je r je bilo več kot 15 hiš na razdalji 500 m. S tem švicarskim kriterijem pa 
je mogoče le ocrtati s t rnjena naselja ter izločiti raztreseno in razloženo po-
selitev, prav nič pa nam ne pove o mestnem teritoriju. Za Gradec je ugotovil 
E. Mayer27, da znaša gostota hiš v mestnem središču 22-35 na ha, v predmestjih 
17-23 in v obmestju le še 10 hiš na ha. Švicar W. Schärer,36 ki je proučeval 
mestno aglomeracijo Ziiricha, je omejil mestno in urbanizirano cono na teri-
torij, k j e r obstajajo gosto poseljeni in strnjeno zazidani mestni areali. K njim 
pa je štel tudi predele, ki so sicer redkeje pozidani, a imajo mestno parcela-
cijo in k j e r razdalja med mestnimi gradbenimi parcelami ne presega 350 m. 

Na žalost nimamo v naši domači literaturi veliko primerov študij, ki 
bi nam pomagale pri ocenjevanju zgoraj navedenih meril. Pri Ljubljani sem 
ugotovil za mestno središče nad 3 hiše na ha. v predmestjih 0,8-3,0 hiš na ha, 
v obmestju v urbaniziranih naseljih 0,35-1,00 in v polagrarnih naseljih 0,25-0,70 
hiš na ha. 

2. Podoben značaj ima kriteri j , s pomočjo katerega iščemo mejo med 
mestom in podeželjem na podlagi š t e v i l a s t a n o v a n j n a h i š o a l i 
n a h e k t a r p o v r š i n e . V gosto pozidanem mestu s številnimi večetažnimi 
stavbami je število stanovanj na hišo ali na ha veliko večje kakor pa v okolici. 
To kažejo tudi rezultati za Trbovlje, ki sem jih navedel v že citirani študiji. 
Za okolico Kölna je E. Sirp37 ugotovil da pride v obmestju 1,4-1,8 stanovanj na 
hišo, v mestu 1,8-4,0 stanovanj na hišo. 

Ker so se »Standard Metropolitan Areas« izkazale kot preširoke, sa j 
zajemajo razen mesta celotno obmestje, so ameriški statistiki vpeljali pojem 
»urbanized areas«, ki na j bi predočeval mestni teritorij. Za njegovo omejitev 
so se kot poglavitnega kri teri ja poslužili strnjene zazidave ali pa števila 
stanovanj na kvadratno miljo. V »urbanized areas« štejejo pri mestih z nad 
50.000 prebivalci vse občine v neposredni bližini, ki imajo nad 2500 prebivalcev, 
če pa gre za manjše aglomeracije, uvrščajo v to cono vse lokalne koncentra-
cije hiš z nad 100 stanovanji oziroma z nad 500 stanovanjskimi enotami na kv. 
miljo (to je okr. 1000 prebivalcev na kv. miljo) ter nesamostojna naselja, 
čeprav imajo morda manj kot 500 stanovanjskih enot na kv. miljo, in končno 
vse poslovne, industrijske, prometne in druge (rekreacijske, parkovne itd.) 
površine, ki so funkcijsko tesno vezane na mesto. 

3. Razen števila hiš oziroma stanovanjskih enot na ha zasledimo v litera-
turi tudi drugačne fiziognomične kriterije. Tako so skušali nekateri ugotoviti 
strnjeno zazidano mestno območje s pomočjo g o s t o t e z a z i d a v e , bodisi 
z zazidano talno površino (tako imenovana bruto in neto gostota,'to ;e povr-
šina uličnih blokov ali pa samo stavb na ha), ali pa v obliki »flur-indeksa« na 
ha. S tem terminom označujemo površino vseh etaž v m2 in ne samo talnega 
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profila. Razumljivo je, da imamo v mestih precej večjo gostoto zazidave kakor 
pa na podeželju. Se zlasti velja ta ugotovitev za gostoto zazidave s pomočjo 
»flur-indeksa«, saj pridejo v tem primeru do veljave večetažne mestne hiše.38 

4. Mnogi raziskovalci odnosov med mesti in podeželjem uporabljajo še 
en podoben fiziognomičen kr i ter i j in sicer š t e v i l o p r e b i v a l c e v n a 
h i š o . Skušnje, ki sem si jih pridobil pri uporabljanju tega kri teri ja na pri-
meru Kopra. Nove Gorice, Ljubljane in mest v Črnem revirju kažejo, da ima 
ta kr i ter i j veliko slabosti. Zaradi splošne težnje po gradnji manjših his v 
obmestju vse bolj izginjajo razlike med nekoč velikim številom stanovalcev 
v mestnih hišah in razmeroma majhnim številom prebivalcev v kmečkih 
domovih. 

5. Doslej obravnavani fiziognomični kriteri j i so vsi statistično izmer-
ljivi. Zaželeno je le, da jih uporabljamo za čim manjše teritorialne enote, 
da na ta način evidentneje opazimo razlike in lažje začrtamo meje. Drugače 
pa je s kriterijem, ki ga navaja jo številni geografski raziskovalci, to je z 
z u n a n j i m v i d e z o m s t a v b . 3 9 Ta morda najbol j izrazito fiziognomični 
kri ter i j je navidez izredno privlačen, saj že manj poučen opazovalec kmalu 
zazna razlike med mestno, urbanizirano in kmečko hišo. Pri praktični uporabi 
tega kri teri ja pa zadenemo na številne težave. Podatke lahko zberemo edino 
s podrobnim terenskim kartiranjem. Zunanje lice stavb pogosto vara. Na videz 
povsem kmečka hiša je lahko že zdavnaj deagrarizirana in obratno, pred-
mestne enodružinske hišice s povsem urbaniziranim videzom pogosto skrivajo 
pod svojo streho skromnejši kmetijski obrat. Prav zaradi teh slabosti krite-
rija k l jub pogostemu priporočanju s strani geografov bržkone nikoli ne bo 
mogoče širše uporabiti. Omeniti pa kaže tudi njegovo dobro stran. Opozarja, 
da je treba, če hočemo biti zares uspešni, opreti tovrstne raziskave ne samo 
na statistične podatke, temveč tudi na lastno terensko opazovanje. Le tako 
se bomo zares izognili napakam in papirnatemu tolmačenju, ki je pri študijah 
te vrste precej pogost primer. 

6. Japonski geograf S. Yoshimura40 je vpeljal še en fiziognomičen kri-
terij. Šir jenje mesta je skušal ilustrirati s s p r e m i n j a n j e m i z r a b e 
t a l . Prišel je do spoznanja, da so zlasti kulturna tla pod vplivom urbaniza-
cije podvržena različnim spremembam ali celo uničevanju in zazidavi. Zato 
bi po njegovem mnenju lahko delež kulturnih tal od celotne površine odlično 
poslužil kot indikator urbanizacijskega procesa. Za japonska mesta je npr. 
ugotovil, da se površine obdelanih in ostalih kulturnih tal na razdalji 3 km 
pred mestom znižajo na minimum. Zmanjševanje površine kulturnih zemljfšč 
pa je mogoče zapaziti tudi v obmestju in sicer v razdalji 3-7 km pred mestom. 
Bilo bi zanimivo napraviti podoben poskus pri nas, saj tudi v naših pokrajinah 
ugotavljamo kako se pod vplivom urbanizacije spreminja v mestni okolici 
način izrabe tal, vrste kultur, intenzivnost pridelovanja in donos ter sistem 
kmetovanja (specializacija in komercializacija). Prve rezultate o teh transfor-
macijah nam prinašajo poročila o agrarnem izkoriščanju zemlje, ki so bila 
objavljena v geografskem vestniku. 

7. Se bolj tehten, čeprav bolj zamuden, je poskus ugotavljanja mestnega 
vpliva v okolici na podlagi k a r t i r a n j a f u n k c i j e m e s t n i h h i š in 
bližnjih parcel (»urban land use«).41 Z geografskega vidika sodi ta kri ter i j le 
na videz med fiziognomične metode, v bistvu je to že prava funkcijska metoda. 
Takšna karta ima tudi velik pomen v prostorskem urbanističnem načrtovanju. 

8. Omeniti je treba še nekatere druge fiziognomične kriterije, ki se 
jih pa bolj redko poslužujemo. Mednje sodi omejevanje mestnega območja 
na podlagi etažnosti ali gabarita hiš, starosti in historičnega razvoja mestnih 
stavb, gradbenih stilov, parcelacije itd. 

9. Posebej je treba opozoriti na poskuse določiti mestni teritorij na 
podlagi razprostranjenosti m e s t n i h k o m u n a l n i h n a p r a v (vodo-
voda, kanalizacije, mestnih ulic, morebitnega plinskega omrežja itd.). Pri 
praktični uporabi tega kri teri ja se je izkazalo da zadeva uporaba te metode 
na zelo različne pogoje in je zato njena uspešnost problematična.42 
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Fiziognomične metode nam pomagajo v prvi vrsti pri omejevanju 
mesta, manj pa so uspešne pri ugotavljanju mestnih vplivnih con. Čeprav 
so navidez enostavne in preproste, je njihova uporaba pogosto omejena zaradi 
zamudnega terenskega kar t i ranja . 

c) FUNKCIJSKE METODE. V to skupino sem uvrstil tiste kriterije, ki 
se opirajo na gospodarske in ostale družbene vezi med mestom in okolico. 
Tudi te zveze, kot že večkrat podčrtano, z oddaljevanjem od mesta in pro-
metnih poti slabe in na obrobju se že uvel javl ja jo vplivi sosednjih mest. 
Spremembe v intenziteti teh zvez so poslužile raziskovalcem za ocrtavanje 
različnih vplivnih con okoli mesta. Med funkcijske metode sem uvrstil tudi 
številne poskuse izmeriti mestno vplivno obm,očje s pomočjo jakosti, pogosto-
sti in obsežnosti prometa, zlasti na tistih prometnih linijah, ki prvenstveno 
povezujejo mesto z okolico. Večina teh prometnih tokov je odraz gospodarskih 
in drugih družbenih vezi, ki povezujejo oba elementa mestne regije. Na j ob 
tem navedem, da nekateri obravnavajo prometne kr i ter i je kot posebno zvrst 
(glej citirano delo pod opombo 41). 

1. V geografski literaturi se kot temeljni deli o funkcijskih vezeh med 
mesti in njihovo okolico še vedno navajata znana W. Christallerjeva razprava 
o centralnih krajih43 in študija Finca O. Tuominena44 o vplivnem območju 
mesta Turku v jugozahodni Finski. V anglosaški literaturi vsestransko obrav-
nava odnose med mestom in regijo že citirana razprava R. E. Dickinsona.10 

Medtem ko je služilo W. Christallerju raziskovanje mestnega vpliva v okolici 
(predvsem na podlagi telefonskih razgovorov) za razglabljanje in zgraditev 
znane teoretične sheme o funkcijski klasifikaciji naselij, je težišče Tuomine-
nove razprave, k l jub podobnim ciljem, vendarle na raziskovanju g o s p o -
d a r s k i h i n d r u g i h v e z i m e d m e s t o m i n p o d e ž e l j e m . Zato 
петдга ne bo odveč, če na kratko prikažem, kateri pokazatelji so služili 
avtorju pri analizi. Z anketiranjem učiteljstva v mestni okolici je zbral vrsto 
odgovorov o tem, k j e tamkajšnj i prebivalci kupu je jo vsakdanje potrebščine, 
obleke, pohištvo, kmetijske potrebščine, k j e opravljajo priložnostne nakupe, 
kam hodijo k zdravniku, zobozdravniku, v lekarno ali bolnišnico, kam zaha-
ja jo v gledališče, kino ali na predavanja, kateri časopis naročajo, kam hodijo 
na delo, kam nosijo živila in druge pridelke na trg. kateri k r a j razumejo pod 
pojmom »mesto« in »trg«, kolikokrat mesečno ali letno obiščejo ta k r a j in s 
kakšnim prometnim sredstvom, s katerim krajem in kolikokrat mesečno ali 
letno imajo medkrajevne telefonske razgovore itd. Odgovori na zastavljena 
vprašanja so mu prav lepo pokazali območje in intenzivnost stikov med 
mestom in okolico, nazorno pa so tudi predočili vlogo manjših centrov v 
mestnem zaledju, pri čemer se je izluščilo poznano dejstvo, da opravljajo 
večja mesta le storitve višje stopnje, medtem ko bližnji manjši centri nudijo 
vsakodnevno oskrbo in storitve. 

Podobnega analitskega prijema se je pri nas poslužil Urbanistični in-
štitut SRS in zbral ob te j akciji veliko gradiva. Razprava o tem problemu je 
v obdelavi. Tudi avtor tega poročila se je v študiji o Črnem revirju poslužil 
te metode, le da je anketiral v vsakem naselju po dva občinska odbornika, 
enega kmečkega (če je obstajal) in enega nekmečkega. Anketo je razširil tudi 
na ozemlje sosednjih občin. Rezultati so bili prav zadovoljivi in so nazorno 
pokazali funkcijsko vlogo posameznih centrov in njihovo vplivno območje. 
V inozemstvu zasledimo v literaturi vse polno poročil o podobnih akcijah. 
Zlasti ameriški geografi, ki se s čedalje večjim uspehom uvel javl ja jo v »bu-
sinessu«, se te metode zelo pogosto in uspešno poslužujejo. Pri nas je treba 
omeniti že citirano razpravo I. Rubiča o Slavonskem in Bosanskem Brodu,45 

k je r je avtor anketiral kmete, ki prinašajo ali dovažajo blago na trg, potem 
razpravo O. Savica o vplivnih območjih mest v dolini Velike Morave,46 raz-
prava M. Popoviča o Kragujevcu47 in druga. 

V študiji o Lyonu48 je raziskovalec pritegnil v analizo tudi mestne 
banke in na podlagi območja, na katerem opravljajo svoje usluge, sklepal o 
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vplivnem območju mesta. Poznamo tudi analize razširjenosti posameznih ča-
sopisov kot indikatorja mestnega vpliva. 

Študij ekonomskih in drugih družbenih vezi med mestom in okolico 
nam nudi izvrstne pokazatelje mestnega vpliva. Prav posebno dobre rezul-
tate dobimo o vplivu mesta v okolici in je na podlagi dobljenih podatkov 
razmeroma zelo lahko očrtati ožjo in širšo gravitacijsko cono ter ugotoviti 
ozemlje, k j e r se mestni vpliv že prepleta z vplivi sosednjih mest. Največja 
slabost tega načina je zamudno in dostikrat nepopolno ali nezanesljivo anke-
t iranje oziroma intervjuvanje. 

2. Med funkcijske metode sem uvrstil tudi kriteri j , ki bi ga sicer lahko 
z isto upravičenostjo uvrstili med demografske. Zasnovan je na r a z m e r j u 
m e d p r e b i v a j o č i m i i n z a p o s l e n i m i p r e b i v a l c i , torej nekakšen 
reciprok podatkov o dnevni migraciji zaposlenih. Ker pa je pri te j metodi 
osnovnega pomena podatek o š t e v i l u z a p o s l e n i h ( d e l o v n i h m e s t ) , 
to je, o gospodarskem potencialu kra ja , sem ta kr i ter i j uvrstil med funkcijske 
metode. 

Obstaja več tovrstnih poskusov. Največkrat primerjamo med seboj 
število zaposlenih in prebivajočih v kra ju , pri čemer po navadi izpustimo 
kmečko prebivalstvo. Po drugem kriteri ju se izvede primerjava med stanu-
jočimi aktivnimi prebivalci in osebami, ki v kra ju delajo. Po tret jem kriteriju, 
ki sicer pr ihaja v poštev predvsem za ugotavljanje mestnega središča, pa 
primerjamo po posameznih mestnih četrtih ali področjih med seboj v obliki 
indeksa prebivalce, ki tam prebivajo za dne in čez noč. Te indekse bivanja 
ali zaposlitve nazivajo v angleščini »job ratio ali index of rezidence«, v fran-
coščini »indice de résidence« in v nemščini »Beschäftigungsquotient ali 
Wohnindex«41. 

Vsi ti indeksi temelje na dejstvu, da je v mestu po navadi več ljudi 
zaposlenih kakor jih tam biva. Indeksi bivanja v veliki meri bazirajo tudi 
na pojavu »cytizacije« in nam zato obmestna naselja, ki še niso in-
dustrializirana, podajajo zrcalno sliko. 

Pr i nas se je te metode poslužil V. Kokole4 ' v svojem poskusu funk-
cionalne klasifikacije naselij SRS, ko je skušal opredeliti obmestna in ostala 
mešana, ali kakor jih on naziva, prehodna naselja. Iz razmerja med stanujo-
čimi prebivalci in delovnimi mesti je sklepal na funkcijsko strukturo naselja. 
Podatki o panogah dejavnosti, rasti prebivalstva, deležu kmečkega prebi-
valstva in oddaljenosti od večjih kra jev pa so mu pomagali pri končni opre-
delitvi. Za Slovenijo je ugotovil tri različne skupine naselij: 

I. naselja brez lokalno zaposlenih čisto agrarna naselja, pretežno 
razen v kmetijstvu: agrarna naselja, agrarna spalna na-

selja 
П. naselja, ki imajo manjše število vodilna vas, spalno naselje, na-

lokalno zaposlenih kakor pa je selje z zasnutki specializacije, za-
število aktivnih prebivalcev: snutki lokalnih centrov 

III. naselja, ki imajo večje število specializirani centri, večstranski 
lokalno zaposlenih kakor pa je gravitacijski centri, 
število aktivnih prebivalcev: 

Pozneje je avtor to shemo nekoliko predelal in spremenil. Opustil je 
pomožne pokazatelje. (Naselja je opredelil predvsem glede na razmerje med 
prebivalci in delovnimi mesti. Naselja je razdelil v naslednje skupine in 
podskupine: 

I. Ruralna imajo pr imanjkla j delovnih mest, 0-24 % pr imanjkl ja ja 
naselja delovna mesta so z redkimi izjema- 25-40 % pr imanjkl ja ja 

mi skoraj vsa v kmetijstvu. Velikost 50-74 % pr imanjkl ja ja 
pr imanjkl ja ja kaže na stopnjo 75-89 % pr imanjkl ja ja 
urbanizacije. nad 90 % pr imanjkl ja ja 

1 5 5 



Razgledi 

II. prehodna so naselja z nepopolnimi ali zelo a) vodilna vas 
naselja enostranskimi funkcijami. Yeôina b) centralna vas 

ima delovna mesta predvsem v ter- c) ruralni center 
cialnih dejavnostih d) industrijski k r a j 

III. mesta 

Čeprav je bil namen študije funkcijska klasifikacija, sta iz analize 
prav lepo razvidna obseg in stopnja navezanosti posameznih kra jev na mesta 
in druge centralne kraje . Zaradi tega se te metode lahko uspešno poslužimo 
tudi pri zastavljeni nalogi, toliko bolj ker je enostavna in bazira na statistič-
nih podatkih. Pred prejšnjo metodo ima prednost v tem, da izraža funkcional-
ne odnose v kvantitativnih vrednostih. 

3. Tret ja skupina funkcionalnih kriterijev za omejitev mestnih vplivnih 
območij bazira na analizi p r o m e t a . Mišljen je predvsem lokalni prompt 
med mesti in podeželjem, bodisi železniški, avtobusni, z osebnimi avtomobili 
in drugimi prometnimi sredstvi. Promet kot kri ter i j ima namreč določene 
prednosti. Kot odraz gospodarskih, personalnih in komunalnih vezi med 
mestom in okolico izvrstno registrira jakost in pomembnost teh stikov, toliko 
bolj ker pomenijo ekonomski stroški transporta določen upor ali katalizator 
pri njihovem odvijanju. H. Hassinger50 celo trdi, da edino prometna meja 
determinira mestne meje. 

Medtem ko je vse do tridesetih let bil železniški promet poglavitni 
posrednik, se je v novejši dobi uveljavil cestni promet, sprva avtobusni in 
kolesarski, po zadnji vojni pa tudi promet z motornimi kolesi in osebnimi 
avtomobili. V blagovnem prometu je postal kamion najpomembnejši tran-
sportni posrednik med mestom in podeželjem. Prav zaradi tega posvečajo 
novejše študije skorajda več pozornosti cestnemu prometu kakor pa že-
lezniškemu, čeprav to za naše kra je še ne velja v tolikšni meri kakor za 
razvite zahodne države. 

Največkrat opro raziskovalci svojo analizo na število železniških in 
avtobusnih linij. Pogostost stalnih prometnih linij, nj ih smer in radij so za-
nesljiv znak tesne prometne povezanosti. 

Drugi način je statistika potnikov na posameznih linijah in relacijah. 
Zal je zbiranje teh podatkov dokaj težavno, naj težje pa je iz njih izločiti 
promet na velike razdalje. Podjet ja , ki opravljajo lokalni promet, sicer 
proučujejo frekvenco potnikov na posameznih relacijah, toda mimo njih 
teče še velik del privatnega transporta s kolesi, motorji in avtomobili. Zaradi 
tega nam lahko dajo veliko točnejšo sliko cestno-prometna štetja ali posebej 
organizirani popisi kakor je bil popis 1. 1964 v Ljubljani. Vendar je tudi 
iz prometnih štetij težko izločiti promet na velike razdalje, ki pogosto 
močno zamegli sliko. 

Zaradi teh in podobnih težav so mnogi raziskovalci resignirali nad 
tem. da bi lahko zajeli celoten promet na relaciji mesto—podeželje. Raje 
analizirajo le eno samo zvrst prometa v prepričanju, da bodo na ta način 
dobili vendarle pregledno sliko o intenzivnosti prometnih vezi. Največkrat 
se odločijo za avtobusni promet, saj je le-ta najbol j gibčen, prilagodljiv in 
zato najboljši indikator vezi med mestom in okolico. Angleški geograf 
F. H. W. Green51 je izdelal vrsto uspešnih študij na te j podlagi. 

Pri proučevanju prometa v mestnem zaledju so prišli mnogi stro-
kovnjaki do prepričanja, da ni pomembna samo frekvenca prometa, temveč 
tudi časovna oddaljenost. Oba pojava sta namreč v tesni korelativni zvezi. 
Tej sozavisnosti so skušali dati celo zakonito obeležje52, čeprav se mi zdi. 
da je problem veliko premalo proučen in da ga ne kaže poenostavljati. Pri-
vlačnost mesta je rezultat številnih faktorjev, kakor npr. mestnih funkcij, 
velikosti aglomeracije, ugodnih prometnih zvez itd., in ne samo časovne od-
daljenosti. Kljub temu je dobra pregledna izohronska karta (karta prikazuje 
kra je z i sto časovno oddaljenostjo od določenega središča) lahko prav 
izvrsten pripomoček pri ocrtavanju mestnih vplivnih con. 
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4. Posebna zvrst prometnih vezi so telefonski pogovori. Tega sredsiva 
se je poslužil že W. Christaller43, vendar tudi v novejšem času beležimo 
v zahodni literaturi uporabo tega kriteri ja. V naših razmerah, k je r telefonsko 
omrežje še ni zelo gosto in dobro razvito, bržkone ta metqjla ne bi dala 
dobrih rezultatov. 

Med vsemi naštetimi funkcijskimi metodami ima prav gotovo največjo 
vrednost analiza gospodarskih in ostalih družbenih odnosov med mestom in po-
deželjem (po Tuominenovi metodi), sa j nam te stike zelo lepo in vsestransko 
prikaže, vendar na žalost samo kvalitativno. Poskus ocenjevanja teh vezi 
na podlagi razmerja med delovnimi mesti in stanujočimi prebivalci je 
v bistvu indirekten pokazatelj in kl jub določenim prednostim malo pove 
o intenzivnosti povezave obmestnih naselij z mestom. Veliko več je mogoče 
na te j podlagi razbrati o splošnem funkcijskem položaju naselij v regiji. 
Metode, ki bazirajo na analizi prometa, so instruktivne, toda primerne v glav-
nem za večja mesta z obsežnim in intenzivnim prometom v zaledju. 

d) OSTALE METODE. Med ostalimi metodami bom omenil le nekatere 
posebne poskuse, ki pa zaenkrat niso našli širšega odziva. V bistvu so to 
nekakšni eksperimenti, do katerih so prišli raziskovalci v težnji, da bi odkrili 
nova in boljša merila kakor so bila dosedanja. 

1. Na j na tem mestu na jp re j omenim H. Arnholdov53 poskus, ki bi sicer 
lahko sodil v eno od prejšnj ih metodičnih zvrsti. Avtor je v svoji študiji 
uporabil za izmero mestnega vpliva rast prebivalstva, gostoto prebivalstva, 
delež kmečkega prebivalstva in gostoto stanovanjskih hiš. V razliko od dru-
gih poskusov pa posamezne vplivne cone oziroma naselja ni opredeljeval 
s pomočjo v naprej določenih razponov za vsak znak, temveč je za 
vsako statistično serijo, bodisi za strukturo ali gostoto ali indeks, izdelal 
vrednostni razpored v obliki t o č k . iNato je vsako naselje točkoval in na 
koncu točke seštel in tako dobil za vsako naselje določeno vrednost v točkah. 
Glede na število točk je potem uvrstil naselje v eno izmed šestih grup (glej 
uvodni del tega poročila). Kljub temu, da se ja na ta način izognil neprijet-
nostim, ki jih povzročajo preostro začrtane meje, je pa po drugi strani zašel 
v težave, ki jih pogosto povzroča takšen način točkovanja, to je, da je dobil 
za nekatera naselja z diametralno različnimi lastnostmi enako število točk. 

2. Povsem drugačen poskus predstavlja metoda iz o v a l 4 1 , to je črt, 
ki povezujejo točke enake vrednosti zemljišča. Vrednost mestnega zemljišča 
so merili s pomočjo cen za m2, višine najemnine itd. Ta metoda pr ihaja 
v poštev v kapitalističnih mestih, pa še pri teh le za zelo urbanizirana 
področja. 

3. Zanimiv, vendar zelo svojstven poskus omejevanja mest pomeni 
kriteri j , ki ga je vpeljal francoski sociolog E. Bénard54. Vsako večje naselje 
je glede na zazidavo kar na jbol j tesno omejil. Nato pa je s pomočjo posebnih 
anketnih vprašalnikov skušal dognati kakšen n a č i n ž i v l j e n j a vodijo 
tamkaj prebivajoče družine. Znano je namreč, da se način družinskega 
življenja z večanjem naselja oziroma aglomeracije spreminja v mnogih so-
cioloških vidikih. Glede na ugotovljeni način življenja prebivalcev je potem 
naselje uvrstil v ustrezno kategorijo. V kolikor je ugotovil tudi za bližnja, 
z aglomeracijo povezana naselja podobne znake, je le-ta štel k aglomeraciji. 
Značilno je, da je pri omejevanju aglomeracij ohranil občinske meje. Ker so 
v Franciji občine zelo majhne, ni prišlo do občutnejših razhajanj . Pri praktič-
ni uporabi tega kri teri ja se je izkazalo, da so edino občine z nad 5.000 pre-
bivalci prišle v poštev kot aglomeracijska jedra. Ta svojstveni poskus ni 
našel posnemalcev v drugih deželah, čeprav se ga je v Franciji poslužila 
uradna statistika pri omejitvi urbanskih naselij. V svoji zasnovi ima namreč 
preveč subjektivnih pokazateljev in premalo upošteva nad vse pomembne eko-
nomske pokazatelje. 

4. Ne kot metodo, temveč kot pogosto prakso, navajam še primere ,da 
se mestni teritorij omejuje na podlagi u p r a v n o - p o l i t i č n i h d o g o -
v o r o v prizadetih administrativnih organov in občin. Pri nas se je na ta 
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način določil teritorij, na katerem izvaja svoja opolnomočja l jubljanski 
mestni svet. PodoЂen primer je, ko ponekod v SR Sloveniji označujejo kot 
mestni pomerij ozemlje, ki sodi pod takoimenovani zazidalni okoliš. 

IV. 

Zdi se mi potrebno, da v sklepnem delu tega poročila ponovim na kratko 
nekatere najpomembnejše ugotovitve. 

Delitev mestne regije na tri cone, na mesto, obmestje in širšo mestno 
okolico, zasledimo skoraj pri vseh raziskovalcih mest. Nekateri med njimi 
dele te tri vplivne cone še podrobneje. Prav številni so tudi takšni, ki skušajo 
povezati mestne vplivne cone s funkcijsko strukturo v mestni regiji. Ta 
postopek je povsem upravičen, saj ni mogoče teh dveh pojavov ločiti. Mislim, 
da bi lahko večina strokovnjakov brez večjih pomislekov in naknadnih 
sprememb prevzela teoretično shemo koncentrično okoli mesta potekajočih 
vplivnih conah. Hoytova teoretična shema kombiniranja koncentričnih kro-
gov s segmenti zgornjo hipotezo v bistvu samo koristno dopolnjuje. Ze enkrat 
pa za jugoslavanska mesta ne bi ustrezala teoretična shema mesta z več jedri 
(Harris/Ullman). Naša mesta so z izjem,o Beograda še vse premajhna in pre-
malo razvita, da bi lahko uporabili ta koncept pri obravnavanju mest in 
njihovega vplivnega območja. 

Iz istih razlogov je tudi omejeno število metod, ki pridejo v poštev 
za ugotavljanje in določanje mestnih vplivnih con pri nas. Tako npr. so kri-
teriji kakor »Standard Metropolitan Areas« ali Urbanized Areas« ali »Conur-
bations« povsem neprimerni za naše razmere. Med ostalimi obravnavanimi 
kriteri j i se mi zdijo sodeč po dosedanji praksi še najboljše naslednje metode: 

za omejitev mesta: strnjeno zazidano ozemlje; gostota prebivalstva; šte-
vilo hiš ali stanovanj na km2 ali ha (po možnosti n a j 
se vedno upodobi na karti). 

za omejitev obm.estja: sintetični pokazatelj sestavljen iz deleža kmečkega 
prebivalstva in deleža v mestu zaposlenih prebival-
cev od aktivnega prebivalstva; analiza funkcijskih 
vezi med mestom in okolico po metodi Tuominena; 
analiza mestnega in obm,estnega prometa. 

za omejitev širše 
mestne okolice: analiza funkcijskih vezi med mestom in okolico; even-

tualno sintetični pokazatelj deleža kmečkega prebi-
valstva in deleža v mestu zaposlenih prebivalcev od 
aktivnega prebivalstva. 

Verjetno se bo treba poslužiti vsaj treh različnih metod, če bomo hoteli 
glede na naše sedanje znanje in teoretične osnove vsaj kolikor toliko zado-
voljivo rešiti zastavljeno nalogo. Ne bo odveč, če bomo pri bolj kompliciranih 
primerih posegli tudi po drugih kriteri j ih in tako, kakor to delajo številni 
raziskovalci, razpolagali z večjim številom različnih kriterijev, ki se med 
seboj dopolnjujejo. 

Pr i ugotavljanju mestnih vplivnih območij bi se morala naša analiza 
opirati na naselja kot najmanjše upravno-statistične enote. Le izjemoma bi 
se poslužili tudi manjših teritorialnih enot npr. popisnih okolišev (npr. pri iz-
delavi karte gostote prebivalstva). Vsaka meja n a j bi zato bila vsklajena 
z mejami naselij, pri čemer bi kot podlaga lahko služila razmejitev med na-
selji, ki jo je izdelal republiški statistični zavod za potrebe obeh zadnjih 
popisov prebivalstva. Druge upravne enote (občine, katastrske občine itd.) 
so po navadi prevelike in zato pri podrobni analizi ne pridejo v poštev. 

Na koncu bi rad še neka j poudaril, da bomo prišli do zadovoljivih re-
zultatov in vsestransko uporabnih metod le, če bomo vsak kr i ter i j preizkusili 
v praksi. Vendar takšen eksperiment ne sme biti omejen samo na eno mesto, 
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temveč je treba obravnavati več različno velikih naselij ali pa razmere v neki 
večji regiji. Tu ja dognanja so sicer prav zanimiva, toda za naše razmere 
povečini ne pridejo v poštev. 
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POINTS DE VUE GÉOGRAPHIQUES SUR LA DÉLIMITATION DE LA VILLE 
ET DE SA ZONE D'INFLUENCE 

I g o r V r i š e r 

Dans cet exposé l'auteur traite, à partir des études géographiques, les 
différentes méthodes et critères pour délimiter la ville et sa zone d'influence. 
Come le nombre d'étude sur ce thème croit d'année en année, un court aperçu 
d'ensemble intéressera vraisemblablement de nombreux lecteurs. 
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Dau son introduction, l 'auteur donne une interprétation géographique 
du terme »ville«. Fuis il examine comment la zone d'influence peut être divisée, 
il préconise trois zones. La premiere constitue la ville elle-même (le centre + 
les quartiers périphériques) — la seconde, appelée banlieue, comprend les 
villages et les centres, qui sont quotidiennement en contact avec la ville; la 
troisième, appelée grande banlieue, dont les villages n'ont plus que des con-
tacts périodiques avec la ville, cette dernière reste pourtant le centre impor-
tant pour ces villages. Certains auteurs envisagent un nombre plus grand de 
zones d'influences (par example R. E. Dickinson10, G. Chabot1 1. Rubić21, M. 
oorre4 , Ü. Boustedt22, H. Arnhold24). 

Les méthodes pour délimiter la ville et sa zone d'influence sont classées 
par l 'auteur d'après les points suivant: démographie, physionomie, fonction et 
autres. Dans les méthodes démographiques, l 'auteur range celles qui prennent 
comme critères: le nombre d'habitants, la structure sociale (M. Macura16), la 
croissance de la population (E. Mayer27), les migrations quotidiennes, la den-
sité de population (H. Fehre2®) où une combinaison de ces divers critères. 
(Standard Metropolitan Areas30, O. Boustedt31, H. Voigt20, V. Klemenčič25, I. 
Vrišer32-33).La méthode »physionomiste« se base sur l'unité des ensembles (G. 
Enequist34, E. Mayer27, W. Schärer36), sur le nombre de logement par con-
struction où par hectare (E. Sirp37), sur la densité de construction (I. Vrišer33), 
sur le nombre d'habitants par construction, sur l'aspect exterieur des con-
structions, sur les modifications survenues dans l'emploi du sol et quelques 
autres critères (S. Yoshimura40, E. Kant41). La plupart des méthodes function-
nelles sont baséeasur les relations économiques et sociales existantes entre la 
ville et ses environs (W. Christaller43, O. Tuominen44, R. E. Dickinson10, I. 
Rubić45. O. Savie40, M. Popović47, J. Labasse48) sur l'indice de residence (E. 
Kant41, V. Kokole40), sur les communications locales (H. Hassinger50, E. H. W. 
Green51) où sur les communications téléphonique (W. Christaller43). Des autres 
méthodes on devre citer l'essai de H. Arnhold53, la méthode des »isovales« (E. 
Kant41) et les tests sociologiques de E. Bénard54. 

L'auteur termine par un commentaire dont l 'objet est de définir quelle 
est la méthode à employer dans chaque cas. 

NOVI PRISPEVKI V SMERI »APLICIRANE GEOGRAFIJE« 

S v e t o z a r I l e š i č 

Od kar smo v predzadnjem »Geografskem vestniku« (XXXV, 1963, str. 
91-96) poročali o t. im. aplicirani geografiji v svetu in o problemih, ki se po-
jav l ja jo v zvezi z njo, je zanimanje geografov za to smer uvel javl janja 
geografske znanosti še narastlo. Najboljši dokaz za to je živahnost, ki jo je 
s svojimi pobudami pokazala komisija za aplicirano geografijo Mednarodne 
geografske unije, ki j e bila ustanovljena na XX. mednarodnem geografskem 
kongresu v Londonu 1. 1964 in ki jo vodita kot predsednik prof. O. T u 1 i p p e 
(Liège, Belgija) in kot tajnik prof. M. P h l i p p o n e a u (Rennes, Francija), 
v okviru evropskih socialističnih dežel pa je zelo iniciativen njen poljski član 
prof. L. S t r a s z e w i c z (Lodž). Komisija je sklicala za september 1965 
v Prago svojo konferenco, ki pa obeta postati, sodeč po pri javah in zanimanju 
za njo, več kot samo konferenca komisije, kar nekakšen majhen mednarodni 
geografski kongres, usmerjen v razpravl janje o tistih smereh geografskega 
proučevanja, ki lahko z uspehom služijo praktični uporabi. Nič manj zna-
čilen znak za močno zavzetost geografov v te j smeri ni dejstvo, da so 
v 1. 1964 izšli v mednarodnem svetu kar tri je zborniki znanstvenih prispevkov 
in razprav, ki že s svojimi naslovi izdaja jo svojo orientacijo v smeri aplicirane 
geografije. Eden od nj ih je izšel na Poljskem, drugi na Madžarskem in 
tret j i v Belgiji. 
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