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ŠOLSTVO IN DRU2BENOGEOGRAFSKI RAZVOJ SR SLOVENIJE 

(Regionalna izobraževalna struktura) 

1. Uvod 
Izobraževanje j e pomembno gibalo razvoja vsake družbene skup-

nosti. Velika družbeno-gospodarska preobrazba SR Slovenije v povoj-
nem obdobju je postavila v ospredje vprašanja enotnega šolskega si-
stema in njegovega prilagajanja splošnim socialno-ekonomskim in re-
gionalnim pogojem. Zaradi tega je razumljivo, da se nahaja naše šolstvo 
že dalj časa v procesu dinamičnih sprememb, ki so vzbudile zanimanje 
različnih znanstvenih vej, med drugimi tudi geografije. Kljub spre-
jetim prosvetno-političnim odločitvam, ki smo jih imenovali reformne 
in katerih rezultat je predvsem naša najnovejša šolska zakonodaja, pa 
šolska reforma še ni zaključena. V prilog tej trditvi govore številni 
odprti problemi izobraževalnega sistema, ki jih zakonski ukrepi sami 
po sebi niso mogli rešiti. Zato se kaže velika potreba po znanstveno 
utemeljenih analizah s področja te problematike. Tudi geografija ima 
pri tem svojo nalogo. Kot kompleksna veda ima namreč dokaj široke 
možnosti v prvi vrsti pri ugotavljanju stanja, deloma pa tudi pri na-
črtovanju bodočega razvoja šolstva, v kolikor je prognoza zasnovana 
na poznavanju in analizi dosedanjih izobraževalnih procesov. 

V skladu s tem je Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani že 
leta 1966 je razširil svoj raziskovalni program tudi na področje izobra-
ževanja. Prvi raziskavi o mreži šol druge stopnje, katere težišče j e bilo 
na geografskih elementih šolske rajonizacije, je sledila proučitev viš-
jega in visokega šolstva s poudarkom na regionalni in socialni strukturi 
študentov oziroma diplomantov ter končno raziskava osnovnega šol-
stva, ki zaključuje osnovno analizo izobraževanja na vseh treh stopnjah 
pod skupnim naslovom »Mreža šol in šolske regije Slovenije«. V drugi 
fazi so bile na tej podlagi proučene vse možne relacije v okviru izobra-
ževalnega sistema kot celote in odnošaji do nekaterih elementov demo-
grafske strukture. V zadnji fazi raziskav izluščena izobraževalna struk-
tura je bila nato osvetljena tako z regionalnih kot s socialno-ekonomskih 
vidikov. 
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Namen tega prispevka ni posredovanje celotnega dokaj obsežnega 
gradiva raziskave, ker ta v nekaterih podrobnostih posega tudi na pod-
ročje specifično šolske problematike. Zato se omejuje na geografske 
elemente te storitvene dejavnosti, zlasti na regionalno izobraževalno 
strukturo, ki v primerjavi z družbeno-gospodarsko regionalno struk-
turo predstavlja glavni geografski cilj raziskave. Po možnosti naj bi 
študija tudi nakazala smer nadaljnjih raziskav za potrebe temeljite 
diagnoze stanja ter pripravo elementov za prognozo razvoja takega 
sistema vzgoje in izobraževanja, ki bo ustrezal usmeritvi in stopnji 
razvitosti našega družbeno-ekonomskega sistema. 

Predmet geografskih proučevanj je prostor, v katerem je izobraže-
vanje ena poglavitnih človekovih funkcij ter neločljivi sestavni del 
celotnega družbenogeografskega kompleksa zunanje kot notranje po-
krajinske strukture. Pri gornji tezi ni toliko bistven sam kompleks 
družbenogeografskih elementov prostora, ampak njihovi medsebojni 
odnošaji, na osnovi katerih lahko ugotavljamo strukturo in procese 
v pokrajini ter povzamemo določene zaključke o bodočem razvoju. 
V zvezi s tem je neposredna geografska naloga prostorsko zajetje raz-
ličnih izobraževalnih odnošajev in njihova razlaga.1 

Za diferenciacijo in prostorsko omejitev različno strukturiranih 
območij ni dovolj upoštevati samo podatkov o deležu prebivalstva, ki 
se trenutno izobražuje, ampak je potrebno hkrati za vse tri, med seboj 
bol j ali manj tesno povezane stopnje izobraževanja proučiti izbrane po-
datke o razmerah na področju izobraževanja za neko daljše razdobje. V 
skladu z zakonsko pravico, ki j o ima vsak prebivalec do intenzivne os-
novne izobrazbe ter ustreznega nadaljevalnega šolanja glede na svoje 
želje in sposobnosti, je potrebno težiti za izenačevanjem pogojev izo-
braževanja med posameznimi regionalnimi območji SR Slovenije. 

Ker je šolstvo pomemben sestavni del terciarne sfere dejavnosti, 
po katerih se vse pogosteje odreja stopnja gospodarske razvitosti, so 
na območjih, ki zaostajajo, dani običajno tudi slabši pogoji za izobra-
ževanje. Ni slučaj, da ravno relativno nerazvita območja SR Slovenije 
med svojimi zahtevami s področja družbene potrošnje postavljajo 
v ospredje izenačitev pogojev za osnovno pa tudi nadaljevalno izobra-
ževanje s pogoji v bolj razvitih regijah. Prvi hip se zdi ta zahteva ne-
združljiva z ugotovljeno funkcijsko povezavo med gospodarsko razvi-
tostjo in obsegom družbene potrošnje. Vendar pri tem ne gre prezreti, 
da se kot posledica pravilnih investicij v šolstvo proži socialno-ekonom-
ski inovacijski proces, katerega značilnost je povečana gospodarska 
dinamika in vsestranska mobilnost prebivalstva.2 Zato pomeni skrb za 
izobraževanje prebivalstva enega izmed osnovnih predpogojev za akti-
viranje slabše razvitih območij. Iz navedenega sledi tudi poznana ugo-
tovitev, da je za razvoj storitvenih dejavnosti sicer potrebna trdna 

1 R. Geipel, Bildungsplanung und Raumordnung. Studien zur Standort-
planung von Bildungseinrichtungen und zu räumlichen Aspekten des Bil-
dungsverhaltens in Hessen. Frankfurt am Main 1968, str. 92. 

2 R. Geipel, o. c., str. 4. 
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gospodarska osnova primarnih in sekundarnih dejavnosti, da pa so te 
v rastoči meri odvisne od razvitosti infrastrukture,3 med drugim še po-
sebej od izobraževanja. 

V samem inovacijskem procesu ali, kot rečeno, že pred njegovim 
pričetkom se menjajo zahteve prebivalstva do izobraževanja. Te po-
stavljajo socialno-ekonomsko diferencirane skupine prebivalstva dokaj 
različno. Zato j e računati v prostorih z enako socialnogeografsko struk-
turo tudi s podobnimi izobraževalnimi odnošaji.4 Učinki v podobi po-
krajine pri tem niso tako vidni kot pri gospodarskih procesih. 

Izobraževalne institucije opravljajo tudi eno najpomembnejših in 
najbolj razširjenih centralnih funkcij, ki na vseh stopnjah centralnosti 
odločujoče vplivajo na odnošaje med centralnimi kraji in njihovimi 
vplivnimi območji.5 Lokacija centralnih in podružničnih osnovnih šol, 
srednjih ter višjih in visokih šol je zato pomemben dejavnik za krepitev 
ali sploh zasnovo centralnosti nekega kraja, reševanje vprašanja racio-
nalne mreže izobraževalnih ustanov pa je v veliki meri povezano z ugo-
tavljanjem njene usklajenosti z obstoječim omrežjem centralnih kra-
jev. 

Če hočemo v perspektivi izvesti uspešno »sistemsko analizo«, ki 
gleda na izobraževalni sistem kot na podsistem celotnega družbenega 
sistema,6 bi bilo potrebno odstraniti ovire, ki so doslej preprečevale 
pristop k interdisciplinarnemu delu na tem področju. Lahko rečemo, 
da pogoji za tako delo še niso povsem dozoreli. Z nekaj študijami, ka-
terih glavne rezultate povzemamo v pričujočem članku, smo želeli 
z geografskih vidikov narediti prve korake v tej smeri. 

2. Glavne značilnosti povojnega razvoja izobraževanja 

Iz razvoja števila vpisanih na vseh stopnjah in tipih šol je dokaj 
lepo razviden povojni razmah izobraževanja prebivalstva. Y 15-letnem 
obdobju 1952—1967 se je število učencev osnovnih šol povečalo za blizu 
42.000 ali za 22 %. Sedaj obiskuje te šole nad 230.000 učencev. Nepri-
merno intenzivnejše je bilo naraščanje vpisa na šole druge stopnje, kjer 
j e bil v istem obdobju ugotovljen porast za 116 %. Pri tem pa so razlike 
med posameznimi smermi. Najmanj se je povečalo število učencev na 
gimnazijah, le za 72 % ali nekaj nad 6.000. Y letih 1964—1967 je bilo 

3 L. Menz, Der tertiäre Sektor. Der Dienstleistungsbereich in den moder-
nen Volkswirtschaften. Yeröfentlichungen der Hochschule St. Gallen. Yolks-
wirtschaftlich-wirtschaftsgeographische Reihe, Bd. 4, Zürich — St. Gallen 
1965, str. 29. 

4 R. Geipel, Der Standort der. Geographie des Bildungswesens innerhalb 
der Sozialgeographie. Zum Standort der Sozialgeographie. Münchner Studien 
zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie, Band 4, Kallmünz-Regensburg 1968, 
str. 155—156. 

5 R. Geipel, Sozialräumliche Strukturen des Bildungswesens. Studien zur 
Bildungsökonomie und zur Frage der gymnasialen Standorte in Hessen. Frank-
furt am Main 1968, str. 12. 

11 H. P. Widmaier, Rationale Grundlagen der Bildungspolitik. Zur Stra-
tegie der Bildungspolitik. Bern 1968, str. 5. 
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vpisanih na teh šolah okoli 15.000 učencev. Število učencev poklicnih šol 
se j e podvojilo, tako da jih je bilo v šolskem letu 1966/67 prvič preko 
30.000, kar pomeni porast za 104%. Daleč največji pa je bil porast na 
tehniških in njim ustreznih strokovnih šolah. Y letih 1952—1967 se je 
povečal vpis na te šole za 273 % ter dosegel število vpisanih učencev 
na gimnazijah. Tudi višje in visoke šole so več kot podvojile število 
slušateljev. Porast za 149 % je nekaj višji kot pri srednjih šolah. Velika 
razlika pa je med višjimi in visokimi šolami. Opazovano obdobje so-
vpada namreč z ustanavljanjem višjih šol. Na teh je bil doslej največji 
vpis 6.724 slušateljev leta 1964, na visokih šolah pa 9.854 slušateljev že 
leta 1961. Kasneje sta obe števili stagnirali. Povečan vpis j e opaziti 
spet po letu 1967. 

Iz navedenega je razvidno, da je potekal pri nas razvoj podobno 
kot drugod po svetu, le da je stopnja naraščanja števila vpisanih pri 
nas vendarle nekaj nižja. Od leta 1950 se je namreč na svetu povečalo 
število učencev osnovnih šol za 72 %, srednjih šol za 139 % in število 
študentov za 158 %.7 Če primerjamo te številke z našimi (22%, 116% 
in 149 %), ne sme začuditi velika razlika pri osnovnih šolah. V SR Slo-
veniji je namreč že prej večina otrok obiskovala osnovno šolo, poleg 
tega pa pri nas ne moremo govoriti o kaki demografski eksploziji, kot 
je bil to primer v številnih državah po svetu pa tudi v nekaterih jugo-
slovanskih pokrajinah. 

V kakšni meri se je v povojnem obdobju menjala struktura izobra-
ževanja glede na število vpisanih po posameznih stopnjah in smereh 
šol, nam bolje povedo medsebojne relacije. Primerjajoč število učencev 
osnovnih in srednjih šol, vidimo, da se to razmerje pravzaprav ni dosti 
spremenilo. V šolskem letu 1952/53 je bilo od skupnega števila učencev 
zajetih v obvezno osemletno šolanje 87 %, v nadaljevalno izobraževanje 
na drugi stopnji pa 13 % učencev. Sedaj je isto razmerje z 7 9 % : 21 % 
nekoliko ugodnejše za šole druge stopnje. V okviru teh šol se je bistveno 
povečal delež učencev tehniških in njim sorodnih strokovnih šol in sicer 
od 15 % na 25,9 %, zato pa se je zmanjšal delež vpisanih na gimnazijah 
od 32 % na 25,1 %. Tudi delež učencev poklicnih šol se je kljub ve-
likemu absolutnemu povečanju njihovega števila zmanjšal od 53 % 
na 49 %. 

Končno še ista primerjava med številom vpisanih na drugostopenj-
skih ter višjih in visokih šolah. Leta 1952 je bilo študentov 18,5 %. Do 
leta 1967 je njihov delež porastel na 20,6%, pri čemer je na slušatelje 
višjih šol odpadlo že 8,3 %. 

Struktura izobraževanja na osnovi števila vpisanih razkriva seveda 
le splošno orientacijo povojnega razvoja, ki ga je nujno osvetliti še 
s pregledom številčnega gibanja absolventov in diplomantov. Z ozirom 
na velik osip na vseh stopnjah izobraževanja je utemeljeno pričakovati 
nekoliko drugačno strukturo kadra, ki zapušča naše šole. 

Primerjava med osnovnimi in drugostopenjskimi šolami kaže, da 
je znašal leta 1953 delež absolventov osnovnih šol od skupnega števila 

7 M. Vilfan, Svetovna kriza izobraževanja. Iz knjige Philipa H. Coombsa 
»The world educational crisis«. Delo XI/1969, št. 89. 
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absolventov samo 44,6%, gimnazij 11,6%, tehniških in njim ustreznih 
strokovnih šol 9,8 + in delež absolventov s končano poklicno šolo 33,9 %. 
Y pretečenem 15-letnem obdobju se je to razmerje sprva hitreje, nato 
počasneje spreminjalo v korist absolventov osnovnih šol, zaradi česar 
j e zlasti nazadoval delež poklicnih šol. Leta 1967 so bile osnovne šole 
udeležene s 57,8 %, gimnazije z 8,8 %, tehniške šole s 7,7 % in poklicne 
s 25,7 % vseh absolventov teh šol. 

Iz teh podatkov je razvidno, da je pri absolventih delež osnovnih 
šol za 21,2 % nižji in pri srednjih šolah prav toliko višji. Med zadnjimi 
je posebej omeniti poklicne šole, pri katerih je delež absolventov za 
15,6 % višji od deleža vpisanih. Temu ustrezno je tudi struktura absol-
ventov drugostopenjskih šol v znamenju še izrazitejše prevlade deleža 
poklicnih šol (60,9%), medtem ko sta deleža gimnazij in tehniških šol 
za 4,3 % oziroma 7,7 % nižja kot pri številu vpisanih. Razlog za to je 
iskati predvsem v višji kvoti uspešnosti na poklicijih šolah. 

Relativno najmanjše razlike pa nastopajo pri primerjavi vpisanih 
in absolventov oziroma diplomantov srednjih in visokih šol. Delež 
prvih je pri številu absolventov le za 6,6 % večji kot pri številu vpisanih. 
Čeprav se je delež slušateljev od skupnega števila vpisanih na srednjih 
ter višjih in visokih šolah po ugotovitvah raziskave v 15 letih zvišal 
le za 2,1 %, je delež diplomantov porastel od 7,8 % v letu 1953 na 14,2 % 
leta 1967. To priča o določeni intenzifikaciji visokošolskega izobraže-
vanja. Treba pa dodati, da gre ta v prvi vrsti na račun slušateljev viš-
jih šol, saj je na teh diplomiralo v istem času večje število slušateljev, 
čeprav je bilo število vpisanih na visokih šolah v poprečju za 4 % višje. 

Če povzamemo ugotovitve o strukturi izobraževanja glede na raz-
merje med številom absolventov in diplomantov na vseh stopnjah iz-
obraževanja, vidimo, da je v šolskem letu 1966/67 odpadlo na 100 absol-
ventov osnovnih šol 73 absolventov srednjih šol in 14 diplomantov višjih 
in visokih šol. Za celotno opazovano 15-letno razdobje pa je isto raz-
merje 100 : 76 : 10, kar izpričuje premik, ki se je izvršil v korist diplo-
mantov višjih in visokih šol.8 

3. Omrežje šol in šolska rajonizacija 

Razporeditev šol v omrežju centralnih krajev. Šolstvo je vsekakor 
ena najbolj razširjenih funkcij centralnih krajev. Zaradi tega noben 
poskus kategorizacije centralnih naselij ne more mimo te družbene 
dejavnosti. S primerjavo omrežja šol z omrežjem centralnih krajev ter 
pripadajočih šolskih regij z družbeno-geografskimi regijami naj posku-
simo zato oceniti njihovo usklajenost in izluščiti tendence dosedanjega 
in bodočega razvoja omrežja osnovnih in srednjih šol ter šolske rajoni-
zacije. 

8 J. Lojk, Mreža šol in šolske regije Slovenije. Regionalna izobraževalna 
struktura. Lj. Inštitut za geografijo univerze. (Strojep. avtogr.) 1969, str. 
48—63. 
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Če si najprej ogledamo omrežje osnovnih šol kot najširše institu-
cionalne osnove omrežja centralnih krajev, moramo v prvi vrsti omeniti 
tiste, ki se izdvajajo organizacijsko kot osrednje ali centralne osnovne 
šole. Teh je v SR Sloveniji 434, preostalih 607 pa ima organizacijski sta-
tus podružnične osnovne šole. Centralne šole se nahajajo v 355 central-
nih krajih. Primerjava njihove razporeditve s Kokoletovo shemo cen-
tralnih krajev9 pokaže, da se jih nahaja 28 % v mestih, 6 % v ruralnih 
centrih, 1 5 % v industrijskih krajih, 2 5 % v centralnih vaseh in 2 6 % 
v subcentralnih vaseh. Z ozirom na razmerje v številu-centralnih na-
selij navedenih skupin vidimo, da so centralne osnovne šole zelo dobro 
zastopane zlasti v mestih (odstop za + 22,5 %) in industrijskih krajih 
( + 1 2 % ) . Skoraj povsem ustrezno je njihovo število glede na delež 
subcentralnih vasi (— 1,5 %), slabše pa so zastopane centralne osnovne 
šole v ruralnih centrih (—12%) in centralnih caseh (—21%). Ta, za 
celotno SR Slovenijo podana struktura se seveda od regije do regije 
močno spreminja.10 Y celoti pa je značilna slabša zastopanost osrednjih 
šol v podeželskih centralnih krajih. 

Kot rečeno, j e v SR Sloveniji 355 centralnih krajev z osrednjimi 
ali centralnimi osnovnimi šolami. Med njimi j e najprej vseh 44 mestnih 
centralnih naselij, v katerih je pogosto po več osrednjih šol (poprečno 
2,7). Dalje vseh 26 ruralnih centrov, med katerimi so nekateri na urad-
nem seznamu mest (Ormož, Žalec, Metlika in Bovec). Ker dosegajo po 
Kokoletu11 skoraj vsi ruralni centri najmanj drugo stopnjo centralnosti 
in opravljajo včasih tudi »mestne« funkcije, je njihova opremljenost 
z osrednjimi osnovnimi šolami seveda sama po sebi umevna. Ruralni 
centri, katerih večina ima tudi pomembno upravno funkcijo občin-
skega središča, tvorijo torej kljub nižji stopnji centralnosti skupaj 
z mesti temeljno zasnovo centralnih krajev v SR Sloveniji. Zato je pri-
čakovati v teh šolskih središčih — razen naštetih štirih so to še Lenart, 
Prevalje, Dravograd, Radlje ob Dravi, Mozirje, Vransko, Šmarje pri 
Jelšah, Žalec, Šentjur, , Rogaška Slatina, Logatec, Medvode, Cerkno, 
Cerknica, Trebnje, Mojstrana, Bohinjska Bistrica, Železniki, Kanal, 
Dobrova, Vipava, Pivka in Herpelje — nadaljnji razmah osnovnega 
šolstva, to se pravi razširitev obstoječih kapacitet ali izgradnjo druge, 
verjetno podružnične osnovne šole. Sedaj imajo namreč ruralni centri 
le po eno šolo. 

Centralna naselja najnižje, to je prve stopnje centralnosti in tista, 
ki jih po Kokoletu ni mogoče uvrstiti v nobeno od devetih stopenj cen-
tralnosti, niso več vsa opremljena s centralnimi osnovnimi šolami. Tako 
nima niti polovica (48,1 %) centralnih vasi in industrijskih krajev osred-
nje osnovne šole. Od 357 centralnih naselij tega tipa jih ima osrednjo 
šolo namreč le še 172. Čeprav imajo industrijski kraji na splošno moč-
neje izraženo centralnost, jih je le 44 % opremljeno s šolami tega orga-

9 V. Kokole, Funkcije naselij in omrežje centralnih krajev v Sloveniji. 
Urbanistični inštitut SRS. Biro za regionalno prostorsko planiranje. (Strojep. 
avtogr.) 1968, str. 17—18 in tabela I. (zv. 14). 

10 J. Lojk, o. c. str. 18—25 in karte 1, 2, 3. 
11 V. Kokole, o. c. str. 24. 
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nizacijskega tipa. Nasprotno pa ima osrednje šole več kot polovica 
(50,8 + ) centralnih vasi. Razlog je najbrž v tem, da je večina industrij-
skih centrov razvila svoje centralne funkcije pod vplivom urbanizacije 
šele v povojnem času. Gre torej za relativno mlada centralna naselja, 
ki so zaradi svoje gospodarske rasti po pomenu prerasla centralne vasi 
in se vidno izdvajajo iz skupine centralnih naselij najnižje stopnje. 
Vendar pa je njihova infrastrukturalna opremljenost še dokaj nepo-
polna, kar je iz primera osnovnega šolstva lepo vidno. 

Relativno najmanj je osrednjih šol v subcentralnih vaseh. Samo 
113 od teh 375 »pomožnih« centralnih naselij ima tako osnovno šolo. 
Zato lahko rečemo, da so za subcentralne vasi značilne podružnične, 
večinoma nepopolne nekajrazredne osnovne šole. To velja tem bolj, 
če smatramo, da so »pomožna« centralna naselja pravzaprav vsa tista, 
v katerih se nahajajo osnovne šole, pa čeprav jih Kokole v svoji klasi-
fikaciji centralnih naselij ne zajema več. Teh pa je še 345, kar bi po-
menilo, da ima osrednje šole le 15,7 % subcentralnih vasi. Ta značilnost 
po eni strani ter veliko »pomožnih« centralnih naselij z osnovnimi šo-
lami sploh po drugi strani ima predvsem dva vzroka. Prvi j e na obliko-
vanosti slovenskega površja temelječa razpršena poselitev, ki narekuje 
veliko število centralnih naselij za najosnovnejšo oskrbo — k tej spada 
tudi obiskovanje osnovne šole, predvsem nižjih razredov — drugi pa 
je v splošnem porastu zahtev prebivalstva za vsakodnevno oskrbo v sa-
mem kraju ali čim bliže kraja bivanja. Kolikor se že zdi to s stališča 
smotrne organizacije omrežja centralnih krajev neracionalno, j e ven-
darle res, da tega števila ne bo mogoče bistveno zmanjšati. 

Ob gornjih ugotovitvah je vsekakor najbolj akutno vprašanje pre-
urejanja omrežja osnovnih šol v okoli 600 subcentralnih naseljih. Težko 
je namreč verjeti, da v glavnem iz daljše preteklosti podedovanega 
omrežja centralnih naselij najnižje stopnje ob znatno spremenjenih 
prometnih in socialno-ekonomskih pogojih ne bi bilo potrebno v niče-
mer menjati. Brez dvoma bo obstoječe omrežje šol v subcentralnih 
vaseh imelo močan vpliv na njegov nadaljnji razvoj. Upoštevati j e nam-
reč zakoreninjeno tradicijo šolskih centralnih krajev ter lokacije šol-
skih objektov, ki sami po sebi govorijo v prid centralnih naselij, ki 
šole že imajo. Zato kaže tem temeljiteje razmisliti o lokaciji vsake šol-
ske novogradnje. 

V primerjavi z osnovnimi izpolnjujejo šole druge stopnje centralne 
funkcije višje stopnje. Kako velik kvalitativni skok obstoja v stopnji 
centralnosti, nam najbolje predoči podatek, da se 205 šol druge stopnje 
nahaja le v 49 centralnih naseljih (osnovne šole v 962 krajih). Koncen-
tracija v mestnih centralnih naseljih je zelo izrazita. Srednje šole so 
sedaj v 34 mestnih in še 15 drugih centralnih naseljih. Razen 7 mest 
(Bovec, Metlika, Kostanjevica, Višnja gora, Radeče, Žalec in Ormož), 
ki po Kokoletu ne dosegajo centralnosti mestnega centralnega naselja, 
so brez šol druge stopnje še Gornja Radgona, Šoštanj, Slovenske Ko-
njice, Laško, Hrastnik, Litija, Vrhnika, Tržič, Sežana in Ilirska Bistrica. 
Z izjemo Sežane nobeno teh mest ne dosega tretje stopnje centralnosti. 
Pač pa vršijo srednje šolske funkcije ta-le mesta najnižje, to je druge 
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stopnje centralnosti: Lendava, Slovenska Bistrica, Ravne, Velenje, Sev-
nica, Idrija, Zagorje, Jesenice, Bled, Piran in Izola. Med mesti tretje do 
devete stopnje centralnosti imajo srednje šole seveda še vsa preostala. 
To so v prvi vrsti tista, ki se uvrščajo med takozvana regijotvorna, več-
stransko usmerjena šolska središča druge stopnje.12 (Ljubljana, Mari-
bor, Celje, Novo mesto, Koper, Nova Gorica, Murska Sobota, Ptuj, Tr-
bovlje, Kranj, Brežice in Krško) ter še 11 drugih mest, ki bol j ali manj 
dopolnjujejo regionalno kompletiranost raznih smeri drugostopenjskih 
šol v posameznih predelih SR Slovenije (Ljutomer, Slovenj Gradec, 
Domžale, Kamnik, Kočevje, Črnomelj, Radovljica, Škofja Loka, Tol-
min, Ajdovščina in Postojna). 

V 15 centralnih naseljih izven mest je vsega 16 šol druge stopnje. 
Razen štirih so vse poklicne. Večina teh šol je v industrijskih krajih 
(Šentjur, Rogaška Slatina, Turnišče, Ruše, Mežica. Žiri, Šmartno pri 
Litiji). To pomeni, da so izrazito vezane na industrijsko dejavnost na-
vedenih centralnih naselij. Obstoj teh srednješolskih središč je po svoje 
zanimiv, saj nakazuje nastanek inovacijskih jeder izobraževalnih pro-
cesov z vidnimi posledicami na družbeno-gospodarsko strukturo po-
krajine. 

Čeprav ni izključeno, da bodo v težnji za povezovanjem izobraže-
vanja kadra in potreb proizvodnje nastale v industrijskih centrih še 
nove, predvsem poklicne šole, se bodo po vsej verjetnosti glavni loka-
cijski problemi srednjih šol reševali v okviru omrežja mestnih central-
nih krajev in do neke mere tudi ruralnih centrov. Med njimi je namreč, 
kot že rečeno, tudi nekaj mest in središč nekaterih pretežno agrarnih 
občin, v katerih izobraževanje na drugi stopnji še ni organizirano. Pa 
tudi v tistih ruralnih centrih, kjer so že srednje šole, je njih struktura 
po usmeritvi še vse preveč enostranska, da bi lahko povsem ustrezala 
regionalnim potrebam družbenih služb in gospodarstva ter zadovoljila 
želje mladine. Le-ta ima zato pogosto dokaj omejeno možnost izbire 
poklica oziroma nadaljevalnega šolanja. 

Visoko šolstvo se razvija le v centralnih naseljih osme in devete 
stopnje, torej v Mariboru in Ljubljani; Kranj in Piran s po eno višjo 
šolo se z njima ne moreta enačiti. Čeprav je tudi med Ljubljano in Mari-
borom velika kvalitetna razlika, lahko rečemo, da si je Maribor že zago-
tovil tako funkcijsko strukturo, ki mu daje določene možnosti, da raz-
vije svojo visokošolsko dejavnost še na višjo stopnjo. Pri tem je mišlje-
na ustanovitev enega ali več dislociranih oddelkov ljubljanske univerze 
v makroregionalnem središču severne Slovenije.13 

Oblikovanje temeljnih šolskih regij. V neposredni zvezi z omrežjem 
šol so vplivna območja izobraževalnih središč in s tem povezana vpra-
šanja regionalnega razvoja oziroma šolske regionalizacije. Medtem ko 
vplivna območja osnovnih šol spadajo izključno v okvir »občinske« gra-
vitacije in z njo zvezana problematika zadeva razmeroma malo obsežne 
in med seboj prostorsko bolj ali manj ostro omejene enote — vplivni 

12 J. Lojk, Mreža šol in šolske regije Slovenije. Mreža šol druge stopnje. 
Inštitut za geografijo. (Strojep. avtogr.) 1967, str. 16. 

13 J. Lojk, o. c. 8, str. 100—110. 
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območji visokošolskih središč se nasprotno raztezata na vso SR Slove-
nijo — pa nam odnošaji med gravitacijskimi območji srednjih šol da-
je jo mnogo več elementov za razmišljanje o šolski in istočasno tudi 
o družbeno-geografski rajonizaciji SR Slovenije. 

Pred časom je Ilešič ob upoštevanju celotnega kompleksa družbeno-
gospodarskih dejavnikov opredelil med drugim 20 mezoregij.14 Povsem 
očitno pa je v zadnjih desetih letih prišla do izraza težnja po razvoju 
manjšega števila večjih ekonomsko-geografskih regij, torej po nekaki 
vmesni stopnji med makroregijami in mezoregijami. Dejansko gre za 
tendenco združevanja mezoregionalnih območij v skupine mezoregij, 
v okviru katerih lahko posamezna mesta ali včasih tudi po več mest 
skupaj, najustrezneje razvijajo centralne funkcije za oskrbo prebival-
stva širših regionalnih območij. Znano je namreč, da so številna naša 
mestna centralna naselja premajhna, da bi lahko enkovredno vršila 
regionalne funkcije tudi za večje regije. Y svoji razpravi o gravitacij-
skih območjih slovenskih mest in centralnih krajev15 izraža Kokole 
domnevo, da se bodo združevale mezoregije oziroma oblikovale temelj-
ne ekonomsko-geografske regije predvsem na osnovi gravitacije k tem-
le centralnim naseljem: Murski Soboti, Mariboru, Slovenj Gradcu (Rav-
nam), Celju, Ljubljani, Jesenicam (Bledu, Radovljici), Novemu mestu, 
Novi Gorici, Kopru ter eventualno še Postojni, Kranju, Brežicam (Kr-
škem) in Ptuju. Teh 13 gravitacijskih območij bi bilo po avtorjevem 
mnenju maksimalno število možnih družbeno-geografskih regij temelj-
ne regionalne strukture SR Slovenije. Dejansko se kažejo v gospodar-
skem prostoru SR Slovenije tendence za nadaljnjim zmanjševanjem te-
ga števila, torej za oblikovanje še večjih temeljnih regionalnih obmo-
čij, kar popolnoma ustreza razvoju, ki ga ugotavljajo v drugih državah. 
Zato kakršnih koli regionalnih meja ne smemo nikakor smatrati za ne-
kaj trajnega. 

Kar zadeva šolsko rajonizacijo, lahko rečemo, da prvotno ugotov-
ljene šolske regije16 (Murska Sobota, Maribor, Ptuj, Ravne-Yelenje, 
Celje, Brežice-Krško, Novo mesto, Ljubljana, Kranj, Jesenice, Trbovlje, 
Nova Gorica, Koper) v glavnem potrjujejo domneve o razvoju 13 te-
meljnih gravitacijskih območij. Edina razlika je v tem, da Kokole 
v svoji študiji predvideva razvoj postojnskega gravitacijskega območja, 
medtem ko sino v raziskavi omrežja šol druge stopnje izdvojili trbovelj-
sko vplivno območje. Dejansko je obstoj ene kot druge regije precej 
neutemeljen. Izrečeni so bili tudi dvomi o upravičenosti obstoja jese-
niške in brežiško-krške šolske regije. Obe gravitacijski območji namreč 
nimata dovolj izrazitega drugostopenjskega regijotvornega šolskega 
središča. Zato se v tej funkciji javljata dve ali celo več mestnih oziroma 

14 S. Ilešič, Problemi geografske rajonizacije ob primeru Slovenije. Geo-
grafski vestnik XXIX—XXX/1957—1958, str. 83—140. 

15 V. Kokole, Gravitacijska območja slovenskih mest in centralnih kra-
jev. Urbanistični inštitut SRS. Biro za regionalno prostorsko planiranje. 
(Strojep. avtogr.) 1968, str. 16. (zv. 13). 

18 J. Lojk, o. c. 12, str. 17—21. 
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šolskih središč. Podoben položaj je pravzaprav tudi v ravenski in ptuj-
ski šolski regiji, medtem ko je obstoj kranjske šolske regije izven vsa-
kega dvoma. 

S stališča razvoja vplivnih območij šolskih središč bi torej, ne 
oziraje se na ugotovljene šibkosti v zasnovi nekaterih šolskih regij, 
mogli pritrditi oblikovanju navedenih 9 do 13 temeljnih gravitacijskih 
območij. Ne glede na to, ali bomo v SR Sloveniji ostali pri uzakonjenih 
osmih šolskih regijah oziroma temeljnih izobraževalnih skupnostih, 
povečali ali zmanjšali njihovo število, ali pa jih formalno sploh ukinili 
ter vpeljali nove oblike organizacijskega združevanja izobraževalnih 
ustanov, se bo šolstvo vendarle moralo ozirati na perspektivni razvoj 
temeljnih družbeno-geografskih regij SR Slovenije, Še več, na osnovi 
poznavanja nekaterih regionalnih socialno-ekonomskih procesov, o ka-
terih bo še govora, lahko celo trdimo, da bi smotrno povečanje obsto-
ječih temeljnih izobraževalnih skupnosti, ob istočasnem preverjanju 
regionalne kompletiranosti usmeritve srednjih šol ustrezalo zahtevam 
po izboljšani kvaliteti oziroma strukturi izobraževanja. Tako bi ver-
jetno, brez ozira na bližino Maribora in Celja, obstoj ptujske in bre-
žiško-krške šolske regije precej prispeval k kvalitetnemu skoku zelo 
neugodne izobraževalne strukture naših obrobnih subpanonskih po-
krajin. Seveda ne gre za zgolj formalno institucioniranje temeljnih 
izobraževalnih skupnosti, ampak za konkretno in smotrno začrtano po-
moč, vsekakor v republiškem okviru, ki naj tem in tudi drugim rela-
tivno nerazvitim predelom SR Slovenije omogoči ustrezen razvoj sred-
nješolskega izobraževanja ter ustvari s tem enega osnovnih pogojev za 
hitrejši razvoj teh pokrajin tudi na drugih področjih. 

Ker težišče raziskave ni toliko na strukturni analizi šolskih regij, 
ampak na ugotavljanju območij z enakimi ali podobnimi izobraževal-
nimi odnošaji, se raziskava izobraževalne strukture v naslednjih po-
glavjih le delno opira na navedene šolske regije. Iz tega in še iz neka-
terih drugih razlogov, ki naj bi olajšali izračun raznih indeksov za širša 
območja, smo se odločili za minimalno število, to je devet šolskih regij. 
Osnova za izračun teh indeksov so'bili podatki po občinah.17 

4. Demografski elementi strukture izobraževanja 

Y tem poglavju podana izobraževalna struktura v luči nekaterih 
demografskih elementov bo omogočila, da posežemo globlje v družbeno-
gospodarska dogajanja, s katerimi je izobraževanje tesno povezano. 
Razen tega bo na osnovi sinteze teh elementov mogoče izluščiti kom-
pleksno regionalno izobraževalno strukturo SR Slovenije. Kot enega 
najbolj zanimivih je na prvem mestu omeniti izobraževalne kvote, to 
j e delež določenih starostnih generacij prebivalstva, ki je vključeno 
v proces izobraževanja na posameznih stopnjah. Dejansko nam ta ka-
zalnik jasneje kot drugi pove, kako uspešni smo na vzgojnoizobraže-

17 Podatki so zbrani in obdelani v prilogi tabel k: J. Lojk, o. c. 8. 
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valnem področju in s kašno izobrazbeno strukturo zaposlenega prebi-
valstva lahko računamo v bližnji perspektivi. Obenem daje tudi eno 
od izhodišč za oceno možnosti inovacije izobraževanja med mladino, ki 
je doslej iz različnih razlogov obiskovala le obvezno osnovno šolo. 

Y SR Sloveniji je, računajoč odstotek otrok od 7—14 let, obisk 
osnovne šole takorekoč popoln, če pa pravilneje upoštevamo generacijo 
otrok starih od 6—14 leta, znaša izobraževalna kvota 89,7 %. Med šol-
skimi regijami ni bistvenih razlik. Razlike s slovenskim poprečkom so 
majhne, saj znaša najvišja kvota, v novogoriški regiji, 91,5 %, najnižja, 
v murskosoboški pa 87,9 %. Če so torej razmere pri obveznem osnovno-
šolskem izobraževanju v tem oziru kar najugodnejše in ne nudijo mož-
nosti za kakršnokoli regionalno diferenciacijo, pa tega ne moremo reči 
za srednje šole. Predvsem obiskuje te šole samo 39,9 % mladine stare 
od 15—19 let (SFRJ 27%). Poleg tega pa nastopajo med posameznimi 
šolskimi regijami večje razlike. Po približnih ocenah18 je v ljubljanski 
regiji s 65 % ta kvota najvišja, medtem ko je v ravenski samo 16 %. 

Tabela i. 
Izobraževalna kvota generacij prebivalstva po starostnih skupinah 

in stopnjah izobraževanja leta 1967. 
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Murska 
Sobota 20.600 18.111 87,9 13.536 2.708 20,0 11.000 636 5,8 

Maribor 48.321 43.367 89,7 28.041 11.668 41,6 24.330 2.293 9,4 
Ravne 12.365 10.912 88,2 6.744 1.083 16,0 5.594 409 7,3 
Celje 44.877 39.687 88,4 25.599 6.993 27,3 22.636 1.680 7,4 
Novo mesto 15416 13.751 89,2 8.206 1.916 23,3 6.651 526 7,9 
Ljubljana 63.282 57.813 91,3 37.542 24.503 65,3 30.514 5.792 19,0 
Kranj 21.402 19.003 88,8 12.252 5.373 43,8 10.631 1.317 12,4 
Nova Gorica 13.431 12.198 91,5 8.672 2.578 29,7 5.729 577 10,1 
Koper 17.017 15.578 90,8 10.576 3.441 32,5 6.788 781 11,5 

SR Slovenija 256.711 230.420 89,7 151.168 60.263 39,9 123.873 14.011 11,3 

Končno nekoliko preseneča, da so pri izobraževalni kvoti višjih in 
visokih šol te razlike spet nekoliko manjše. Popreček za SR Slovenijo 
znaša 11,3% mladine od 20—24 let (SFRJ 5,2 preb. generacije 19—23 

18 Podatki za srednje šole obstojajo le po kraju šolanja učencev, zato se 
izobraževalne kvote, ki se sicer izračunavajo iz števila učencev v kraju (re-
giji) bivanja, nekoliko razlikujejo od realnih vrednosti. 
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let).19 Z najvišjo kvoto 19 % ponovno izstopa ljubljanska, najnižjo 5,8 % 
pa ima murskosoboška regija. V celoti se dokaj jasno pokaže razlika 
med zahodno in osrednjo Slovenijo na eni ter severno in vzhodno Slo-
venijo na drugi strani, kjer je relativno ugodnejša izobraževalna kvota 
le na ožjem vplivnem območju razvitejših gospodarskih središč20 (ta-
bela 1). 

Ker je število tistih, ki uspešno zaključijo izobraževanje na posa-
meznih stopnjah, precej manjše od števila tistih, ki se izobražujejo, 
nam to služi kot nov element izobraževalne strukture. Kot merilo so bili 
vzeti koeficienti na relaciji absolventi in diplomanti — prebivalstvo. 
Prvič je bilo postavljeno razmerje števila absolventov osnovnih in sred-
njih šol ter diplomantov višjih in visokih šol do vsega prebivalstva, 
drugič pa do prebivalstva določenih starostnih generacij. Število absol-
ventov osnovnih šol j e bilo vzeto za petletno obdobje 1963—1967, prav 
tako število absolventov šol druge stopnje. Število diplomantov višjih 
in visokih šol pa zajema devetletno obdobje 1958—66. Tako ni bila za-
jeta samo mladina, ki se nahaja trenutno v izobraževalnem procesu, 
ampak so dobljeni koeficienti odraz poprečnega stanja za daljše ob-
dobje. 

Pri osnovnih šolah je relativna gostota absolventov v SR Sloveniji 
poprečno 17,1 glede na vse prebivalstvo oziroma 2,7 glede na generacijo 
prebivalstva od 6—14 let. Primerjajoč med seboj posamezne regije, ugo-
tovimo, da je po prvem kazalniku največja gostota v murskosoboški 
regiji (15,8), relativno najmanjše število absolventov osnovnih šol pa 
je dala novomeška regija, kjer pride 1 absolvent osnovne šole na 20,4 
prebivalcev. Po drugem kazalniku je najugodnejša relativna gostota 
(2,4 prebivalci na 1 absolventa) kar v štirih regijah: ljubljanski, kopr-
ski, novomeški in murskosoboški. Slovenski popreček znaša 2,7. Najne-
ugodnejše stanje pa je spet v novomeški šolski regiji, kjer pride 1 ab-
solvent na 3,6 prebivalcev generacije od 6—14 let. 

Pri srednjih šolah je odpadlo na 1 absolventa v istem obdobju 27,5 
vseh prebivalcev SR Slovenije oziroma 2,5 prebivalcev starostne skupine 
od 15—19 let. Oba koeficienta kažeta povsem enako sliko učinkovitosti 
izobraževanja po posameznih regionalnih območjih. Razlika med naj-
višjo in najnižjo relativno gostoto absolventov je pri srednjih šolah 
seveda znatno večja kot pri osnovnih. Tako ima na primer ljubljanska 
regija najugodnejša koeficienta 18,8 oziroma 1,6, medtem ko pride 
v ravenski regiji 1 absolvent na 59 vseh prebivalcev regije oziroma 6,3 
prebivalce generacije od 15—19 let. Primerjava med šolskimi regijami 
nam odkriva močno odvisnost relativne gostote absolventov od izobra-
ževalne kvote srednjih šol. 

Tudi pri diplomantih nastopajo med šolskimi regijami velike raz-
like. SR Slovenija je dala v letih 1958—1966 1 diplomanta višjih in viso-
kih šol na 121,5 prebivalcev oziroma 1 diplomanta na 9,5 prebivalcev 

19 M. Veselica — Š. Djodan — T. Trbivić, Društveno-ekonomski odnosi 
i položaj obrazovanja u uvjetima razvoja samoupravljanja u Jugoslaviji. 
Zgb. Inštitut za društvena istraživanja sveučilišta. 1969, str. 58. 

20 J. Lojk, o. c. 8, str. 68—72 in karte 6, 7, 8. 
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generacije od 20—24 let. Daleč na prvem mestu po obeh kazalnikih je 
ljubljanska regija, ki s koeficientoma 72,7 oziroma 5,5 edina presega 
ustrezni slovenski popreček. Ze to nam jasno kaže, da k ugotovljenemu 
poprečju za SR Slovenijo (121,5 oziroma 9,5) največ prispeva zelo veliko 
število diplomantov iz Ljubljane in njenega ožjega gravitacijskega ob-
močja, ki seveda še zdaleč ne more biti reprezentativno za celo repub-
liko. Tako ima na primer murskosoboška regija kot najneugodnejša 
s koeficientoma 243,9 oziroma 21,1 več kot trikrat nižjo relativno go-
stoto diplomantov. V tej zvezi je še poudariti, da je slika izobraževalne 
strukture posameznih predelov SR Slovenije nekoliko drugačna, če 
upoštevamo prvi ali drugi kazalnik. Razlago j e mogoče iskati v dejstvu, 
da prihaja iz vrst mlade generacije ponekod že več diplomantov kot 
bi to pričakovali na osnovi relativne gostote diplomantov v razmerju 
do vsega prebivalstva. To kaže na inovacijo procesa visokošolskega iz-
obraževanja med mladino.21 (Tabela 2 in 3.) 

Tabela 2. 

Relativna gostota absolventov osnovnih in srednjih šol (v letih 196J— 
67) ter diplomantov višjih in visokih šol (v letih 1958—66) glede na po-
prečno število prebivalstva. 
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Murska Sobota 127.329 128.800 8.124 15,8 2.555 50,4 522 243,9 
Maribor 283.391 291.000 17.119 17,0 13.578 21,4 2.201 128,7 
Ravne 62.507 63.400 3.797 16,7 1.074 59,0 355 176,1 
Celje 274.016 280.000 15.314 18,3 7.297 38,4 1.480 185,1 
Novo mesto , 86.674 87.800 4.308 20,4 1.666 52,7 500 173,3 
Ljubljana 421.232 436.100 26.489 16,5 23.142 18,8 5.797 72,7 
Kranj 136.192 139.700 7.942 17,6 5.366 26,0 1.053 129,3 
Nova Gorica 91.738 92.400 5.511 16,8 2.135 43,3 564 162,6 
Koper 108.444 111.300 6.923 16,1 2.530 44,0 629 172,4 

SR Slovenija 1,591.523 1,630.500 95.52? 17,1 59.343 27,5 13.101 121,5 

21 J. Lojk, o. c. 8, str. 72—79 in karte 9, 10, 11, 12. 
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Tabela 3. 
Relativna gostota absolventov osnovnih in srednjih šol (v letih 1963— 

67) ter diplomantov višjih in visokih šol (v letih 1958—66) glede na ge-
neracije prebivalcev od 6—14, 15—19 in 20—24 let (leta 1967). 
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Murska Sobota 20.600 8.124 2,5 13.536 2.555 5,3 11.000 522 21,1 
Maribor 48.321 17.119 2,8 28.041 13.578 2,1 24.330 2.201 11,0 
Ravne 12.365 3.797 3,2 6.744 1.074 6,3 5.594 355 15,7 
Celje 44.877 15.314 2,9 25.599 7.297 3,5 22.636 1.480 15,3 
Novo mesto 15.416 4.308 3,6 8.206 1.666 4,9 6.651 500 13,3 
Ljubljana 63.282 26.489 2,4 37.542 23.142 1,6 30.514 5.797 5,3 
Kranj 21.402 7.942 2,7 12.252 5.366 2,3 10.631 1.053 10,1 
Nova Gorica 13.431 5.511 2,4 8.672 2.135 4,1 5.729 564 10,1 
Koper 17.017 6.923 2,4 10.576 2.530 4,2 6.788 629 10,8 
SR Slovenija 256.711 59.527 2,7 151.168 59.343 2,5 123.873 13.101 9,5 

5. Izobraževalna in družbeno-gospodarska regionalna struktura 
SR Slovenije 

Kvantitativna ocena izobraževalne strukture. Obravnavani elemen-
ti vsak po svoje osvetljujejo regionalno izobraževalno strukturo SR 
Slovenije. Da bi dobili kompleksno podobo izobraževalnih odnošajev in 
jih vzporedili z družbeno-gospodarsko strukturo slovenskih pokrajin, je 
bilo potrebno za vse elemente določiti nek skupni kvantitativni imeno-
valec. Tako ugotovljena struktura izobraževanja je nekak popreček 
izobraževalnih razmer, ki vključujejo nekako teh-le osem elementov: 
učne uspehe učencev osnovnih šol22 (delež učencev, ki so uspešno kon-
čali osnovno šolo v letih 1963—1968), delež mladine, ki se izobražuje 
na osnovnih ter višjih in visokih šolah (t. j. ustrezni izobraževalni 
kvoti), relativno gostoto absolventov osnovnih šol v 1. 1963—1967, to go-
stoto glede na število prebivalcev od 6 do 14 let starosti, relativno gosto-
to diplomantov višjih in visokih šol v 1. 1958—1966 in isto gostoto glede 
na število prebivalcev v starosti 20—24 let. Ker je bila pri vseh teh ele-
mentih izvedena delitev na šest kategorij, ni bilo težko določiti skup-
nega kvantitativnega merila za njihovo kompleksno ovrednotenje. Vsa-
ki kategoriji je bila določena vrednost med 1 in 11 kvalitetnimi točka-
mi. S tem je bil podan kriterij za oceno kvalitete izobraževalne struk-
ture in izvedena ustrezna prostorska diferenciacija SR Slovenije po 

22 J. Lojk, o. c. 8, str. 28—33 in karta 5. 
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občinah (gl. karto, ustrezna tabela s podrobnimi podatki za posamezne 
strukturne elemente po občinah je na vpogled v Inštitutu za geografijo 
Univerze). 

Izobraževalna struktura SR Slovenije je na osnovi proučenih ele-
mentov dokaj heterogena. To nam do neke mere povedo že ugotovljeni 
količniki po šolskih regijah. Pri poprečku 50 točk za vso republiko 
j e količnik najvišji v koprski regiji (63 točk) in najnižji v mariborski 
regiji (38 točk). Med te dve skrajne vrednosti se uvrščajo ostale regije 
(Nova Gorica 59, Ljubljana in Kranj 58, Murska Sobota 43, Ravne 41, 
Celje in Novo mesto 39 točk). Že ob teh nekaj številkah se zastavlja 
vprašanje, ali lahko govorimo o razviti izobraževalni strukturi zahodne 
(skupina primorskih mezoregij) in osrednje Slovenije (ljubljanska ma-
kroregija) ter o nerazviti strukturi ostale, to je vzhodne in severne Slo-
venije. Vprašanje se zdi tem bolj utemeljeno, ker j e med regijami 
s podpoprečno razvitostjo tudi mariborska šolska regija. To nas sprva 
sicer nekoliko preseneča, sa je bilo pri obravnavanju posameznih 
strukturnih elementov mogoče nekajkrat domnevati prav nasprotno. 
Toda kot je videti iz kvantitativne sinteze teh elementov je kvalitetni 
prepad med mariborsko mestno občino, točneje Mariborom in njegovim 
urbaniziranim obmestjem ter agrarnim podeželjem regije tako velik, 
da v celoti vendarle prevladajo neugodne karakteristike. Resda kvan-
titativni kazalnik med regijami z nerazvito strukturo ne izkazuje ve-
likih razlik, vsega 4 kvalitativne točke, zato pa je tem bolj očitna raz-
lika med nerazvitimi regijami na eni in razvitimi na drugi strani. Glede 
na poprečje enih in drugih znaša 19,7 točk. Navedena razlika torej ne 
dopušča nobenih dvomov o tem, da je proces izobraževanja v ljubljan-
ski, kranjski, novogoriški in koprski regiji precej ugodnejši kot v osta-
lih regijah, čeprav se tudi drugod izločajo nekatera manj obsežna ob-
močja z znatno ugodnejšo izobraževalno strukturo. 

Seveda se takoj zastavlja naslednje jedrno vprašanje: kje so raz-
logi za zaostajanje velikega dela SR Slovenije oziroma za večje ali 
manjše razlike, ki nastopajo v okviru posameznih družbeno-geograf-
skih in šolskih regij? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje bo po-
trebno niže nekoliko podrobneje označiti razlike v regionalni družbe-
no-gospodarski strukturi SR Slovenije. Te razlike namreč > živo po-
segajo v aktualno problematiko slovenskega prostora . . . saj zadevamo 
ob njih ob vsaki diskusiji, ki zadeva slovenski prostor v celoti ali po 
njegovih posameznih delih.«23 Kot se bomo lahko prepričali, so našle 
svoj odsev tudi v regionalni izobraževalni strukturi SR Slovenije. 

V točkah izražena vrednost strukturnih elementov izobraževanja 
je dala osnovo za raziskovanje sedmih kvalitetnih kategorij, po katerih 
smo ocenjevali izobraževalno strukturo oziroma učinkovitost našega 
šolskega sistema v posameznih predelih SR Slovenije. Zaradi boljše pre-
glednosti smo jih kvalitetno poimenovali in sicer: 1. kategorijo (do 30 
točk) kot »zelo neugodno«, 2. kategorijo (31—40 točk) kot »neugodno«, 
3. kategorijo (41—50 točk) kot »manj ugodno«, 4. kategorijo (51—60 

23 S. Ilešič, Regionalne razlike v družbeno-gospodarski strukturi SR Slo-
venije. Geografski vestnik XL/1968, str. 3. 
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točk) kot »ugodno«, 5. kategorijo (61—70 točk) kot »zelo ugodno«, 6. ka-
tegorijo (71—80 točk) kot »najbolj ugodno« in 7. kategorijo (nad SO 
točk) kot »izjemno«. Mejo med »manj ugodno« in »ugodno« strukturo 
smo namenoma postavili pri 50 kvalitetnih točkah, ki pomenijo slo-
venski popreček. Da so bile posamezne kategorije pravilno ovrednotene 
in razmejene, se vidi po tem, da znaša poprečno število točk za območja 
v prvi kategoriji 26, v drugi 36, v tretji 46,5, v četrti 56, v peti 68, v šesti 
76 in v sedmi kategoriji 84 točk. 

»Zelo neugodno« izobraževalno strukturo ima 11 občin (Gornja 
Radgona, Lenart, Ormož, Ptuj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, 
Laško, Sevnica, Litija, Trebnje in Dravograd). Z izjemo dravograjske 
občine je to razmeroma širok, sklenjen pas ozemlja, ki se razprostira 
od Slovenskih Goric na severovzhodu do Nizkega Dolenjskega Krasa 
na jugozahodu, obsegajoč predvsem naše subpanonske in nekaj pred-
alpskih pokrajin. Torej zelo značilna in izrazita diferenciacija območ-
ja z »zelo neugodno« izobraževalno strukturo, ki je , kot bomo lahko 
videli, nedvomno odraz neugodnih socialno-ekonomskih dejavnikov. 

»Neugodno« izobraževalno strukturo ima 10 slovenskih občin (Len-
dava, Slov. Bistrica, Slov. Konjice, Brežice, Žalec, Mozirje, Črnomelj, 
Ribnica, Tržič in Radlje ob Dravi). O kakem večjem njihovem sklenje-
nem območju ne bi mogli govoriti. Pač pa je značilno, da se večina 
nahaja na obrobju že navedenega pasu z »zelo neugodno« izobraže-
valno strukturo, kar seveda prostorsko gledano, izrazito poudarja ne-
ugodne karakteristike severne in vzhodne Slovenije. K predelom z 
»neugodno« izobraževalno strukturo se izven tega, malodane sklenje-
nega nerazvitega območja uvršča še večji del Bele Krajine ter občini 
Ribnica in Tržič kot edini v osrednjeslovenski makroregi ji. »Zelo ne-
ugodno« izobraževalno strukturo v tem delu SR Slovenije ima samo 
občina Litija. 

Najobsežnejše je območje, v katerem se izobraževalne razmere 
bodisi v pozitivnem, bodisi v negativnem smislu ne razlikujejo dosti 
od slovenskega poprečja. Y skupino občin s podpoprečnim količnikom 
— njihovo izobraževalno strukturo smo označili kot »manj ugodno« — 
spada 15 občin (Ljutomer, Krško, Metlika, Novo mesto, Kočevje, Gro-
suplje, Cerknica, Logatec, Domžale, Kamnik, Hrastnik, Ilirska Bistri-
ca, Izola, Ajdovščina, Slovenj Gradec. Njihovo koncentracijo je opaziti 
v južnem delu Slovenije, kjer obsegajo bol j ali manj sklenjeno območ-
je, ki sega od subpanonskega obrobja Spodnjega Posavja na vzhodu do 
Visokega dinarsko-kraškega roba na zahodu. Zanimivo je, da izkazuje 
»manj ugodno« izobraževalno strukturo tudi od tega območja prostor-
sko ločena Kamniško-bistriška ravnina z goratim obrobjem. 

»Ugodno«, v kvalitetnih točkah izraženo nadpoprečno izobraževal-
no strukturo izkazuje 10 slovenskih občin (Murska Sobota, Velenje, 
Ravne na Koroškem, Zagorje, Vrhnika, Idrija, Škofja Loka, Radovljica, 
Tolmin in Sežana). Vsekakor preseneča, da se med pokrajine z ugodno 
strukturo uvrščajo tudi del Prekmurja, Kras in Zgornje Posočje. Ven-
dar je treba poudariti, da so se občine Murska Sobota, Tolmin in Sežana 
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ludi pri analizi strukturnih elementov skoraj praviloma vedno odliko-
vale v pozitivnem smislu. 

»Zelo ugodno« izobraževalno strukturo imajo 3 občine (Ljubljana 
Vič-Rudnik, Kranj in Jesenice), k občinam z »najbolj ugodno« izobra-
ževalno strukturo pa je bilo mogoče uvrstiti nadaljnjih 6 (Celje, Trbov-
lje, Nova Gorica, Postojna, Koper in Piran.) Če se torej ozremo na 
predele, ki pripadajo kategorijam od »ugodne« do »najbolj ugodne« 
strukture in vključujejo skupaj 19 slovenskih občin, jasno vidimo nji-

kvalitativne točke: 
qualitative points: 

do točk — 
up tu points 

točk -
points 
točk -
points 
točk -
points 

2. 31—«0 

3. 41—50 

i. 51—60 

5. 61—70 

6. 71—80 

zelo neugodna 
— very inconvenient 
— neugodna 
— inconvenient 
• manj ugodna 
— less convenient 
- ugodna 
— convenient 

točk — zelo ugodna 
points — very convenient 
točk — najbolj ugodna 
points — the most convenient 

7 nad QQ točk — 
over points 

izjemna 
— exceptional 

KVANTITATIVNA OCENA IZOBRAŽEVALNE STRUKTURE SR SLOVENIJE 
(po občinah in šolskih regijah leta 1967) 

THE QUANTITATIVE ESTIMATION ОГ EDUCATIONAL STRUCTURE OF 
THE SR SLOVENIA 

(by communes and school regions in year 1967) 
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hovo izrazito prostorsko diferenciacijo. K območjem, o katerih lahko 
rečemo, da imajo kvalitetno ustrezno razvito šolstvo, se uvrščata obe 
primorski regiji skupaj z idrijsko občino, ki deloma tudi gravitira na 
primorsko stran, dalje spadajo sem večina Gorenjske z izjemo občine 
Tržič in že omenjene Bistriške ravnine, jugozahodno obrobje Ljublja-
ne, območje Črnega revirja z nadaljevanjem v Spodnje Savinjsko do-
lino (celjska občina), Šaleško in Mežiško dolino ter končno večji del 
Prekmurja (murskosoboška občina). 

Kot »izjemno« pa moramo smatrati izobraževalno strukturo v pre-
ostalih štirih ljubljanskih ter v mariborski občini. Vpliv Ljubljane in 
Maribora, obeh glavnih republiških izobraževalnih središč je v teh 
občinah tolikšen, da ga ne moremo niti približno primerjati z vplivom 
katerega koli drugega izobraževalnega centra na pripadajoče vplivno 
območje. Zato je razumljivo, da pomenijo te občine povsem izjemne 
primere v SR Sloveniji in tako tudi zaslužijo, da jih izločimo in obrav-
navamo kot posebno kategorijo izobraževalne strukture (glej karto). 

Splošna gospodarska razvitost in struktura izobraževanja. Ob gor-
njih ugotovitvah o regionalni izobraževalni strukturi je zanimiva pri-
merjava z nekaterimi regionalnimi razlikami, ki jih navaja Ilešič v svo-
j i razpravi o družbeno-gospodarski strukturi SR Slovenije.24 Vodila nas 
bo k razlagi vzrokov za takšne kvalitetne razločke v izobraževalni 
strukturi posameznih slovenskih pokrajin. 

K takozvanemu osrednjemu ogrodju Slovenije prišteva Ilešič, če 
odštejemo tiste, ki po njegovem mnenju nimajo povsem ustrezne stop-
nje družbeno-gospodarskega razvoja, 20 slovenskih občin. 16 od teh 
ima razvito izobraževalno strukturo, to je v kvalitetnih točkah izraže-
no, za slovenske razmere nadpoprečno skupno vrednost strukturnih 
elementov. Med 8 občinami, ki jih Ilešič s pridržkom uvršča k vital-
nemu razvojnemu ogrodju SR Slovenije, ima le občina Vrhnika »ugod-
no«, to je kvalitetno ustrezno razvito izobraževalno strukturo, medtem 
ko je v vseh ostalih ista »zelo neugodna« ali »neugodna«. Med obči-
nami, ki spadajo k gospodarsko najbolj razvitim predelom SR Slove-
nije, zaostajajo na področju izobraževanja torej samo štiri. To so ob-
čine Tržič, Kamnik, Domžale in Žalec. Vzroke za tako stanje ni morda 
iskati v njihovi gospodarski nerazvitosti, ampak v nekaterih drugih 
dejavnikih, po vsej verjetnosti v socialno-ekonomski sestavi prebival-
stva, to je v velikem številu delavskih in delavsko-kmečkih družin, ki 
se na splošno šibkeje vključujejo v izobraževalne procese. 

Zelo zanimiva je dalje ugotovitev, da imajo še nekatera območja, 
ki leže izven osrednjega razvojnega ogrodja SR Slovenije, kamor se 
po Ilešiču uvršča skupaj 28 občin, prav tako razvito izobraževalno struk-
turo. Med njimi je omeniti predvsem Koprsko Primorje (občini Koper 
in Piran), Goriško (občina Nova Gorica) ter Pivko s hribovitim ob-
robjem (občina Postojna), ki imajo vse »najbolj ugodno« izobraževalno 

24 S. Ilešič, o. c. 23, str. 3—15. 
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strukturo. Iz tega sledi nedvomno zaključek, da so te, od »osrednjega 
ogrodja« prostorsko ločene pokrajine v pogledu obsega in kvalitete 
izobraževanja ne samo dosegle, ampak celo presegle večino tistih, ki se-
stavljajo glavno gospodarsko osnovo SR Slovenije. Z ozirom na to, da 
gre za gospodarsko bol j ali manj aktivne občine, je povsem na dlani, da 
se razvijajo v tem delu naše republike intenzivni inovacijski procesi, 
ki bodo verjetno prav kmalu opravičili vključitev inovacijskih jeder 
Primorske in ustreznih prostorskih veznih členov — pri tem sta mišlje-
ni predvsem sežanska in idrijska občina, ki imata že »ugodno« izobra-
ževalno strukturo — v osrednje razvojno ogrodje SR Slovenije. Med-
tem ko si to v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju (občina Idrija) in na 
Krasu (občina Sežana) še lahko razložimo z nekaterimi gospodarskimi 
dejavniki, pa je teže pojasniti razmeroma ugodne izobraževalne raz-
mere Zgornjega Posočja (občina Tolmin) in Prekmurja. Tu je iskati 
vzroke najbrž izven ekonomskih pogojev. Vsiljuje se domneva, da so 
naši obmejni kraji, zlasti nasproti Italiji, imeli v povojnem obdobju 
nekatere prednosti, ki so ugodno vplivale na razvoj izobraževanja. 
Nasprotno temu bi lahko rekli, da so bili nekateri obrobni predeli ob 
slovensko-hrvatski meji pogosto zapostavljeni, tako da so mimo gospo-
darskih ovir še nekateri splošni kulturni pogoji dalj časa negativno 
vplivali na izobraževalno- strukturo, ki je prav tu najbolj zaskrblju-
joča.^ 

Ko smo tako dobili splošen vpogled v prostorsko diferenciacijo 
različnih kvalitetnih kategorij izobraževalne strukture, si lahko neko-
liko podrobneje ogledamo, v kakšni smeri je ta posledica nekaterih 
družbeno-gospodarskih dejavnikov oziroma v kakšni meri so ti sploh 
vplivali na nastanek ugotovljenih sedmih kategorij. 

Kot enega najbolj običajnih meril naj v ta namen najprej primer-
jamo narodni dohodek na prebivalca.25 Vsekakor je bilo pričakovati 
ugodnejši potek izobraževalnih procesov na območju z višjim narod-
nim dohodkom, kar so primerjave v glavnem potrdile. Na območju 
z »zelo neugodno« izobraževalno strukturo znaša poprečni narodni 
dohodek na prebivalca komaj 4.356 ND. Med 11 občinami ima 
le ena (Ptuj) nad 5 in dve (Laško, Dravograd) nad 6 tisoč ND na-
rodnega dohodka na prebivalca. Na območju z »neugodno« izobraže-
valno strukturo je narodni dohodek v poprečju za 2 6 % višji in znaša 
5.488 ND na prebivalca. Nekoliko izstopajo spet tri občine (Slov. 
Konjice, Žalec, Tržič), ki veljajo za gospodarsko dobro stoječe, kar 
pa jim doslej ni pripomoglo do razvitejše izobraževalne strukture. 

Območje SR Slovenije z »manj ugodno« izobraževalno strukturo 
ima v poprečju za nadaljnjih 2 0 % višji narodni dohodek, kar pomeni 
v primerjavi s predeli »zelo neugodne« strukture že skoraj za polovico 
večji dohodek (6.367 ND na prebivalca). Najvišjega v tej katego-
riji ima občina Hrastnik, ki pa se z ozirom na število 50 kvalitetnih 
točk (popreček za SRS!) dejansko uvršča že med občine z razvitejšo 
izobraževalno strukturo. Isto bi lahko rekli tudi za kočevsko občino. 

25 Statistički godišnjak Jugoslavije. Bgd. XV/1968, str. 538—540. 
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Kamniško-bistriška ravnina izkazuje sicer tudi precej višji dohodek 
kot znaša popreček na območju »manj ugodne« izobraževalne struktu-
re, vendar kvalitete izobraževanja v tem primeru nikakor ne bi mogli 
označiti kot »ugodno«, čeprav ji do tega ne manjka dosti. Analiza struk-
turnih elementov na območju kamniške in domžalske občine je to jasno 
pokazala. 

Upoštevajoč narodni dohodek vseh občin SR Slovenije, izkazujejo 
območja z »ugodno« izobraževalno strukturo popreček, ki je še neko-
liko nižji od slovenskega. Če pa ne upoštevamo ljubljanskih mestnih 
občin (z izjemo občine Vič-Rudnik), ki imajo v Sloveniji izjemno vi-
sok narodni dohodek, j e ta s 7.281 ND na prebivalca vendarle nad-
poprečno visok, v čemer se pravzaprav najlepše odraža odvisnost kva-
litetne kategorije izobraževalne strukture od stopnje gospodarske raz-
vitosti. Ponovno je omeniti posebnost Prekmurja (občina Murska So-
bota), ki se kljub slabšemu gospodarskemu položaju (narodni dohodek 
3.766 ND na prebivalca) uvršča med območja, ki so razvila izo-
braževanje do te kvalitetne stopnje. Y znatno manjši meri velja to 
za Zgornje Posočje; narodni dohodek v občini Tolmin je namreč s 
6.000 ND na prebivalca precej višji. 

Če je bil popreček narodnega dohodka pri občinah z »ugodno« 
izobraževalno strukturo za dve tretjini višji kot na območju z »zelo 
neugodno«, potem je ta v isti relaciji pri občinah z »zelo ugodno« že 
več kot enkrat višji (8.964 ND). Pri občini Ljubljana Vič-Rudnik, 
ki se uvršča v to skupino, je sicer narodni dohodek nekoliko nižji od 
slovenskega poprečka, zato pa so drugi ugodni pogoji razumljivo omo-
gočili, da je občina dosegla »zelo ugodno« izobraževalno strukturo. 

Še 19 % višji nacionalni dohodek na prebivalca (9.802 ND) izka-
zujejo v poprečju območja »najbolj ugodne« izobraževalne struk-
ture. Končno je ta najvišji na območju »izjemne« izobraževalne struk-
ture, pri čemer pa je velika razlika med štirimi ljubljanskimi mestnimi 
občinami ter mariborsko občino na drugi strani. Prve imajo, resda 
predvsem po zaslugi občine Ljubljana Center poprečni narodni doho-
dek 16.069 ND na prebivalca, občina Maribor pa le 8.463 ND. 

Iz gornjih ugotovitev lahko povzamemo, da sta si z nekaj izjema-
mi izobraževalna struktura in splošna gospodarska razvitost v tesni 
soodvisnosti. V soodvisnosti pravimo zato, ker je tudi kvaliteta izobra-
ževanja zagotovilo za normalen, to je nemoten potek gospodarske rasti. 
Nedvomno so za nekatere gospodarsko slabše razvite osrednjeslovenske 
in primorske pokrajine ugodne izobraževalne razmere eden od za-
nesljivih porokov, da bodo tudi te, v kolikor že niso, prej ali slej vklju-
čene v vrsto tistih, ki jih po vseh merilih stopnje socialno-ekonomskega 
razvoja lahko uvrščamo med razvite slovenske predele. Prav nasprotno 
pa bi lahko trdili za nekatere pokrajine severovzhodne Slovenijp. 

V neposredni zvezi s stopnjo gospodarske razvitosti oziroma višino 
narodnega dohodka so možnosti, ki jih imajo posamezne občine glede 
materialnih vlaganj v izobraževanje.26 Na območjih z »neugodno« izo-

28 Statistički godišnjak, o. c. 
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braževalno strukturo dosegajo ta vlaganja letno 101 ND na prebivalca. 
Na drugi strani lahko vlagajo v ta namen v predelih z vzelo ugodno« 
strukturo še enkrat višja sredstva. V občinah z izjemno izobraževalno 
strukturo pa so namenili za izobraževanje celo 399 ND na prebi-
valca. Čeprav so zaradi koncentracije vzgojno-izobraževalnih zavodov 
v bolj razvitih pokrajinah razumljivo tudi izdatki za šolstvo tako re-
lativno kot absolutno večji, je zveza med materialnimi možnostmi šol-
stva in kvalitetno stopnjo izobraževalne strukture povsem očitna. To 
se vidi tudi v tem, da relativni delež narodnega dohodka na prebivalca, 
po občinah izločenih sredstev za izobraževanje variira v SR Sloveniji 
le od 1,8 % do 2,4 %. Samo Ljubljana in Maribor sta izločila 2,8 %. 

Razvoj izobraževanja v odvisnosti od preusmeritve soeialno-eko-
nomske strukture. Ko govorimo o zvezah med strukturo izobraževanja 
in gospodarsko strukturo SR Slovenije, nam je seveda zelo pomemben 
socialno-ekonomski kazalnik zaposleno prebivalstvo po panogah go-
spodarskih dejavnosti. Znano je, da razmerje števila aktivnega prebi-
valstva agrarnih, industrijskih in storitvenih dejavnosti odraža glavne 
karakteristike gospodarske usmeritve, pa tudi samo stopnjo gospodar-
ske razvitosti nekega območja. To razmerje se je pri nas v zvezi s po-
vojnimi socialno-ekonomskimi procesi ponekod hitreje, drugod poča-
sneje spreminjalo, tako da so se bolj ali manj jasno diferencirala druž-
beno-gospodarsko različno strukturirana območja. Ker so nam na raz-
polago zastareli podatki o zaposlitveni strukturi,27 moramo seveda upo-
števati, da so se po letu 1961 izvršile spremembe, ki najbrž že vplivajo 
na določene premike v ugotovljenih izobraževalnih razmerah. Kljub 
temu je obstoječa struktura v glavnem vendarle odraz socialno-eko-
nomske sestave prebivalstva v začektu šestdesetih let, kajti učinki go-
spodarskih sprememb na izobraževanje so dolgoročni in se odrazijo 
v izobraževalni strukturi šele čez nekaj let. 

Na sklenjem območju, za katerega smo ugotovili »zelo neugodno* 
izobraževalno strukturo, je delež aktivnega kmečkega prebivalstva v 
poprečju še vedno višji kot vsi ostali deleži skupaj (upoštevan je tudi 
delež prebivalstva kategorije »izven dejavnosti«), kar pomeni, da pre-
sega 50 %. Delež zaposlenih v industriji (19 %) še ni dosegel ene petine, 
v terciarnem sektorju pa je komaj 13 % aktivnega prebivalstva. 

V pokrajinah z »neugodno« izobraževalno strukturo je razmerje 
med gospodarskimi sektorji že precej drugačno. Delež aktivnega pre-
bivalstva sekundarnih dejavnosti (28%) se j e bistveno okrepil na ra-
čun primarnih (43 %), medtem ko je delež zaposlenih v storitvenih de-
javnostih še vedno skoraj nespremenjen. Kar zadeva značilnosti so-
cialno-ekonomskega razvoja, lahko rečemo, da se območja z bol j ali 
manj neugodno izobraževalno strukturo nahajajo v fazi gospodarskega 
zagona, ko se zaradi pospešene industrializacije naglo povečuje število 
industrijskega v škodo kmečkega prebivalstva, zaposlitev v storitvah 
pa na tej stopnji še zaostaja. 

27 Po popisu prebivalstva leta 1961. Podatki po občinah. Dokumentacija 
Inštituta za geografijo univerze. 
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Povečanje deleža aktivnega gospodarstva storitvenih dejavnosti 
pa je že opaziti na območjih z »manj ugodno« izobraževalno strukturo. 
Le-ta dosega 15 %. Še nadalje, vendar ne več tako skokovito, se manjša 
delež zaposlenih v primarnih (40 %) ter veča delež zaposlenih v sekun-
darnih dejavnostih (32%). Kot je razvidno iz navedenih razmerij, ob-
stoja nerazvita izobraževalna struktura predvsem v tistih predelih SR 
Slovenije, kjer se je v pogledu zaposlenosti prebivalstva kmetijstvo 
še vedno ohranilo kot prevladujoča gospodarska panoga, čeprav indu-
strija in proizvodna obrt po dohodku, ki ga prinašata, največkrat že 
pomenita glavno gospodarsko osnovo. 

Na splošno velja kot eden izmed pomembnih dejavnikov družbe-
no-gospodarskega razvoja tista faza, ko delež zaposlenih v industriji 
preseže število aktivnega kmečkega gospodarstva. Prav gotovo ni slu-
čaj, da ta indikator v našem primeru razmejuje pokrajine z nerazvito 
in razvito izobraževalno strukturo. Tako je na območjih z »ugodno« 
strukturo delež primarnih dejavnosti v poprečju že nižji od ene tretji-
ne (29 %), medtem ko pri sekundarnih dejavnostih preseže to vrednost 
(34%). Delež terciarnega sektorja j e tudi višji za nadaljnja 2 % in 
tako oba neagrarna gospodarska sektorja v pokrajinah z »ugodno« 
izobraževalno strukturo prvič presežeta 50 % vsega aktivnega prebi-
valstva. 

Za območja z »zelo ugodno« izobraževalno strukturo je značilen 
izredno visok odstotek (43 %) aktivnega prebivalstva sekundarnih de-
javnosti ter povsem izenačena deleža (18%) primarnega in terciarnega 
sektorja gospodarstva. Čeprav je delež zaposlenih v industriji in pro-
izvodni obrti, kot kažejo primeri posameznih občin, lahko tudi višji, 
je na splošno ugotovljeno, da pri doseženem razmerju sekundarni 
sektor ne narašča več bistveno, ampak pogosto stagnira ali celo naza-
duje. Ker j e delež aktivnega kmečkega prebivalstva še vedno razme-
roma visok, se še nadalje hitro manjša, vendar gre to manjšanje vedno 
bol j v korist števila zaposlenih v storitvenih dejavnostih. Tako posta-
ja jo le-te namesto sekundarnih vedno zanesljivejše merilo stopnje 
gospodarske razvitosti. Socialno-ekonomska struktura zaposlenega pre-
bivalstva v pokrajinah »najbolj ugodne« izobraževalne strukture nam 
to potrjuje. Delež aktivnega prebivalstva storitvenih dejavnosti se nam-
reč povzpne na 26 %, poprečje sekundarnih dejavnosti pa ne preseže 
ene tretjine. Razlog tiči v dejstvu, da je na območjih z »najbolj ugodno« 
izobraževalno strukturo, izven mest in urbaniziranega podeželja, še 
vedno večje število kmečkega prebivalstva, v poprečku 22 %. 

Končno je na območju »izjemne« izobraževalne strukture mogoče 
ugotoviti razmerje, ki na splošno jasno odraža strukturne premike v 
socialno-ekonomski sestavi prebivalstva v toku razvoja nerazvitih po-
krajin v razvite, oziroma transformacije agrarne v urbanizirano pokra-
jino. Delež aktivnega kmečkega prebivalstva znaša v poprečju le 5e 
11 %, delež zaposlenih v industriji in proizvodni obrti 40%, delež ter-
ciarnega gospodarskega sektorja pa se približa eni tretjini (32%). 

Odsev splošne gospodarske razvitosti in socialno-ekonomske usme-
ritve je tudi različno gibanje števila prebivalstva. To gibanje je v ve-
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liki meri predvsem posledica selitvene mobilnosti prebivalstva, ki je 
še prav posebno odvisna od poteka socialno-ekonomskih procesov v 
posameznih regijah SR Slovenije. Po letu 1961 število prebivalstva28 

na območjih z »zelo neugodno« izobraževalno strukturo ni poraslo niti 
za 1 %. Območja »ugodne« izobraževalne strukture so pomnožila šte-
vilo prebivalstva za 1,5%. Nekaj ugodnejšo številčno gibanje prebi-
valstva izkazujejo pokrajine, v katerih je bila zaznamovana poprečna 
stopnja rasti za nekaj nad 4 % . Med njimi so predvsem take, ki imajo 
bolj ali manj ugodno izobraževalno strukturo. To se pravi, da se njiho-
va v točkah izražena kvalitetna vrednost izobraževanja giblje okoli 
poprečka za SR Slovenijo. Nato pa sledi velika razlika v primerjavi z 
območji, ki imajo bolj razvito izobraževalno strukturo. Pokrajine z 
»zelo sugodno« strukturo so povečale število prebivalstva v istem ob-
dobju za 11,1%, tiste z »najbolj ugodno« pa za 8,3%. Y ljubljanskih 
mestnih občinah in v mariborski občini, ki imajo »izjemno« izobraže-
valno strukturo, pa je znašal poprečni porast 16,5 % 

Gornje ugotovitve so pokazale, da izobraževalne razmere v posa-
meznih pokrajinah temelje na demografskih posledicah gospodarskega 
razvoja. Drugače rečeno, prebivalstvo različnih socialnih kategorij 
ima različne zahteve in možnosti za izobraževanje, kar se nedvomno 
odraža tudi v regionalni izobraževalni strukturi. 

6. Problemi izobraževanja v gospodarsko slabše razvitih pokrajinah 

Neposredna zveza med regionalno socialno-ekonomsko in izobra-
ževalno strukturo postavlja seveda pred oblikovalce naše šolske poli-
tike vrsto perečih vprašanj, na katera bo treba dati čimprej jasen 
odgovor. Eno se postavlja v znani dilemi, ki se je tudi šolstvo ne more 
izogniti, ali razvijati predvsem razvita in zapostaviti nerazvita območ-
ja, ali pa se intenzivno angažirati na razvoju slabše razvitih in pustiti 
stagnirati razvita? Čeprav se zdi vprašanje načelno rešeno v smislu 
povečane skrbi za območja v zaostajanju, se javlja v praksi tako na 
gospodarskem področju, še bolj pa na področju družbene potrošnje, 
v kateri je ravno šolstvo ena najvažnejših postavk, pri usresničevanju 
zastavljenih ciljev vrsta težav. 

Problem vzgoje in izobraževanja v gospodarsko nerazvitih ali slab-
še razvitih območjih SR Slovenije si moramo ogledati ločeno iz social-
nega in ekonomskega vidika. Upoštevanje çocialnogeografskih elemen-
tov je še posebno pomembno in to ne samo zaradi zgol j formalne zado-
stitve uzakonjeni zahtevi, da se nudijo enake možnosti izobraževanja 
vsemu prebivalstvu, ne glede na socialno-ekonomsko, regionalno ali 
kako drugo razločevanje, ampak zaradi vseh negativnih posledic in 
konfliktnih situacij, ki se lahko rode za družbo in posameznika zaradi 
nedoslednega upoštevanja tega načela. 

28 Statistični letopis SR Slovenije. Zavod SR Slovenije za statistiko. Ljub-
ljana 1968, str. 56i—58. 
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Eden takih elementov je pomen izobraževanja za človekov social-
noekonomski položaj, kar prihaja v moderni, na načelu storilnosti 
orientirani industrijski družbi vedno bolj do izraza. Merilo storilnosti 
je najprej z izobraževanjem pridobljeni izkaz, ki omogoča vstop v 
poklicno dejavnost z vso njeno razvejanostjo in hierarhično delitvijo. 
Shematično gledano odpira osnovna šola manjše, šola druge stopnje 
srednje in visoka šola večje možnosti poklicne in socialno-ekonomske 
uveljavitve.29 Dejansko pregraje pri nas niso tako močne, da bi one-
mogočale na razne načine kasnejše korekture in s tem določeno po-
klicno in socialno mobilnost prebivalstva. Vsekakor pa vsaka stopnja 
izobraževalnega procesa v vedno večji meri odreja vsakemu posa-
mezniku in posredno vsej družbeni skupnosti njene življenjske per-
spektive. Neposredno s tem je povezana še vrsta drugih socialno pa 
tudi socialno-psihološko obarvanih elementov, kot npr. občutek pravič-
nosti (enake možnosti izobraževanja) svobode (prosta izbira poklica), 
varnosti (zagotovljeno delovno mesto) ipd.30 Prav na te in še nekatere 
druge elemente pa se opirajo številni nadrejeni cilje vsake pozitivne 
družbene in prosvetne politike. 

Zato ni dovolj, da v načrtovanju socialno-ekonomske politike samo 
poudarjamo pomen vzgoje in izobraževanja, ampak treba po možno-
stih v teh načrtih tudi pokazati, kako zagotoviti mladini gospodarsko 
slabše razvitih, pretežno podeželskih območij SR Slovenije, enake po-
goje izobraževanja kot jih nudi sedanji šolski sistem v bol j razvitih 
predelih. Ugovore, češ da take zahteve niso združljive z gospodar-
skimi možnostmi, j e mogoče postaviti nasproti ugotovitev, da bo tudi 
prebivalstvo podeželskih in nerazvitih območij prej ali slej izpostav-
ljeno pri svoji delovni aktivnosti mestnim zahtevam. To se bo zgodilo 
oziroma se že dogaja bodisi zaradi močnih selitvenih tokov prebival-
stva s podeželja v mesta (deloma prav zaradi zagotovitve boljših izo-
braževalnih možnosti za otroke), bodisi zaradi socialno-ekonomske 
transformacije na vasi, racionalizacije kmetijstva, izboljšave prometne 
povezave, obsežne dnevne migracije delovne sile, namestitve industrij-
skih obratov na podeželju itd.31 Aktivna šolska politika mora prav zato 
postati pomemben instrument v soočenju podeželskega in mestnega 
načina življenja in v njegovem postopnem izenačevanju.32 Mladina 
slabše razvitih območij povsem pravilno vidi prav v izobraževanju 
edino realno perspektivo za kasnejšo zagotovitev ustreznih življenjskih 
pogojev. Ugotovljena staganacijska območja z neugodno izobraževalno 
strukturo so tako resno opozorilo prosvetnim in družbeno političnim 
dejavnikom, da brez odlašanja pristopijo k reševanju tega problema 
in to predvsem v tistih slovenskih pokrajinah, kjer je neugodna izo-
braževalna struktura posledica nezadovoljive gospodarske razvitosti, 
saj je izobraževanje tudi osnovni dejavnik gospodarske rasti slabše 
razvitih območij. Zato bi bilo treba zagotoviti ustrezno kvoto sredstev 

29 H. P. Widmaier, o. c. str. 2. 
30 H. P. Widmaier, o. c. str. 9. 
31 R. Geipel, o. c. 1, str. 91—92. 
32 R. Geipel, o. c. 4, str. 158. 
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za izobraževanje na območjih, ki veljajo v slovenskih razmerah za 
slabše ali nerazvita. 

Y industrijsko razvitih državah so znašali stroški za izobraževanje 
že na začetku tega stoletja 1—2 % celotnega narodnega dohodka. Zara-
di tendence po višji kvalifikaciji delovne sile j e od tedaj ta delež bi-
stveno porasel. V SR Sloveniji j e znašal isti leta 1962 4,8 %, kar 
je bilo povsem zadovoljivo v primerjavi z nekaterimi drugimi drža-
vami (npr.: ZRN 4,3 %, NDR 7,4 %, Italija 4,2 %, ZDA 7,7 %, SFRJ iste-
ga leta le 1,7 u/o.)33 Toda v letih 1962—1968 so se pri porastu narodnega 
dohodka za 183 % povečala sredstva za financiranje šolstva le za 117 %. 
Razumijivo se j e s tem tudi močno zmanjšal delež sredstev za izobra-
ževanje v narodnem dohodku. Leta 1968 je znašal le 3,7 %, kar j e bilo 
odločno premalo. Y nerazvitih predelih SR Slovenije so namreč večji 
del le osnovne šole, medtem ko je srednjih šol zelo malo. Seveda bi 
v nadaljni fazi pomoči tudi možnost razširitve omrežja drugostopenj-
skih šol pripomogla slabše razvitim območjem republike k ugodnejši 
izobraževalni strukturi. Y ta namen pa tudi povečanje sredstev za izo-
braževanje leta 1969 za eno tretjino, čeprav se je gospodarstvo tudi 
zanj težko odločilo, še ni zadostovalo. Zavedati se je treba namreč, da 
v razvitih industrijskih državah državni fond za šolstvo ne samo da ne 
zaostaja za tempom gospodarske rasti, ampak je celo bistveno večji 
od stopnje letnega porasta nacionalnega dohodka.34 

7. Misli o bodočem razvoju 

Ko zaključujemo pregled regionalne izobraževalne strukture in 
s tem zvezane problematike, lahko povzamemo, da se bodo razprave 
o našem izobraževalnem sistemu gibale v bodoče zaradi omenjenih po-
manjkljivosti materialne osnove v smeri iskanja racionalnejših, a isto-
časno tudi učinkovitejših oblik izobraževanja. Z racionalizacijo so 
mišljeni na splošno ukrepi za dvig produktivnosti v industriji in delo-
ma v gospodarskih terciarnih dejavnostih. Pogosto se dvomi, ali je ne-
kaj takega možno tudi v šolstvu in ali ima to svoj gospodarski pomen. 
Vsekakor racionalizacija ne sme biti enkraten ukrep, s katerim se uki-
ne vse, kar ne ustreza, ampak proces, v katerem moramo težiti k siste-
mu, ki bo stalno usmerjal vzgojno-izobraževalno dejavnost h kvali-
tetnemu delu ter vsklajevanju tega dela z družbeno-gospodarsko usme-
ritvijo ter dinamiko splošne gospodarske rasti. Najbrž ni zgrešeno 
trditi, da je prav neskladnost med sistemi izobraževanja na posameznih 
stopnjah ter objektivnimi potrebami gospodarstva in družbenih služb 
po strokovnih kadrih ustrezne kvalifikacijske strukture — kar se 
smatra za bistvo krize, v kateri se nahaja izobraževanje povsod po 
svetu,35 — razen zastarele vzgojno-izobraževalne vsebine in metod nje-
nega posredovanja tudi ena poglavitnih težav našega šolstva. 

33 H. Maier, Bildungsökonomie als Problem und Aufgabe. Bildungsöko-
nomie. Aufgaben-Probleme-Lösungen, Berlin 1968, str. 31. 

34 H. Maier, o. c. str. 32. 
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Z ozirom na to, da je skoraj 90 % otrok generacije od 6—14 let že 
vključeno v obvezno osnovnošolsko izobraževanje, bo absolutno število 
učencev na tej stopnji odvisno le od demografskih gibanj. Ta kažejo 
da se bo do leta 1975 zmanjšalo število teh otrok za 10 %, medtem ko 
se bo število absolventov zaradi pričakovanih boljših učnih uspehov 
zmanjšalo le za okoli 6—7 %. Razmerje med številom absolventov os-
novnih in srednjih šol, ki znaša sedaj 100:73, se bo ob predvidenem 
nazadovanju absolventov osnovnih šol ter ob povečani izobraževalni 
kvoti in izboljšanem učnem uspehu na šolah druge stopnje počasi, 
a stalno spreminjalo v korist drugih. Izobraževalna kvota v višini okoli 
40 % mlade generacije od 15—19 let, ki je zajeta v razne oblike šolanja 
na drugi stopnji, daje na prvi pogled ugodno sliko. Toda če primerjamo 
počasno spreminjanje izobraževalne strukture aktivnega prebivalstva 
s potrebo po izboljšavi kvalifikacijske strukture, je stanje manj zado-
voljivo. Po neki analizi Republiškega zavoda za zaposlovanje bi zahte-
vala ustrezna zasedba delovnih mest 42,6 % kadra s srednješolsko iz-
obrazbo. У storitvenih dejavnostih naj bi znašal ustrezni delež celo 
66 %. Pri sedanjih zmogljivostih omrežja drugostopenjskih šol pa lahko 
pričakujemo, da bomo imeli do leta 1981 zaposlenega le 27 % kadra 
z ustrezno srednjo izobrazbo.36 

Rast kapacitet srednjih šol je združena z vrsto ukrepov, ki naj bi 
povečali vsestransko učinkovitost drugostopenjskega izobraževanja. 
Predvsem je potrebna njegova koncentracija na manjše število osnov-
nih poklicnih skupin, kar velja zlasti za strokovne šole. Jedro temeljnih 
poklicnih skupin, bi bilo širše kot doslej koncipirano osnovno in splošno 
izobraževanje (vključno praktično), s čimer bi se poenostavila organi-
zacija, zmanjšali stroški in, kar je v smislu boljših učnih uspehov in 
višje izobraževalne kvote srednjih šol še posebej važno, olajšali ozi-
roma sploh omogočili prehodi učencev iz enega na drugi tip šole v pri-
meru napačne poklicne odločitve ali želje po nadaljevanju izobra-
ževanja. To bi seveda tudi bistveno zmanjšalo, osip, ki ni nič manjši 
kot na osnovnih šolah. Ta tendenca, iz katere ne bi smele biti izključene 
ni ti gimnazije (tem j e treba dati nasprotno več tehničnega znanja in 
poznavanje proizvodnje), se v šolstvu nekaterih drugih držav že uve-
ljavlja,37 zaslediti pa j o j e tudi v znanih tezah o razvoju in izpopolnje-
vanju sistema izobraževanja in vzgoje v SFRJ. Njihova vsebina je naj-
bolje izražena v misli, da je treba mladini, ki se izobražuje na gimna-
zijah in strokovnih šolah nuditi predvsem solidno osnovno splošno 
izobrazbo za sprejemanje kasnejših postopnih sprememb v razvoju 
znanstveno-tehnične osnove in družbeno-gospodarskega sistema, med-
tem ko naj bi se ožja specializacija vršila na samem delovnem mestu.38 

33 M. Vilfan, o. c. 
36 F. Jalen, Zmogljivost in razvrstitev šol. (II. nadalj.) Delo VIII/1966, sept. 
37 A. Knauer, Bildungsökonomische Probleme der Berufsbildung. Bil-

dungsökonomie. Aufgaben-Probleme-Lösungen, Berlin 1968. str. 224—229. 
38 Stališča predsedstva republiškega odbora sveta ZSS in predsedstva 

republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti o tezah o raz-
voju in izpopolnjevanju sistema izobraževanja in vzgoje v SFRJ. Prosvetni 
delavec XIX/1968, št. 21 (26. dee.), str. 2. 
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Y navedenem smislu bi bila tudi izvedljiva želena racionalizacija 
omrežja drugostopenjskih šol, kar ne bi pomenilo, da bi se te šole 
ukinil oziroma da bi se zmanjšale njihove kapacitete, ampak le da 
bi jih ustrezneje prerazporedili. 

Še teže je na osnovi dosedanjih tendenc napovedati nadaljnji razvoj 

Ï visokošolskega izobraževanja. Doseženo razmerje 10Q : 14 med številom 
absolventov srednjih šol ter diplomantov višjih in visokih šol nam 
samo po sebi pove zelo malo. Z ozirom na neugodne primerjave z dru-
gimi republikami, zlasti v pogledu kvalifikacijske strukture zaposlenih, 
o čemer se je ravno v zadnjem času dosti govorilo, bi lahko sledil za-
ključek, da je potrebno v SR Sloveniji še hitreje dvigati tudi število 
slušateljev oziroma diplomantov teh šol. Po eni strani je taka tendenca, 
ki j o srečujemo v vseh industrijsko razvitih državah, pozitivna in 
upravičena. Po drugi strani pa je res, da se zaradi visokih stroškov izo-
braževanja na tej stopnji izraziteje kot pri drugih postavlja vprašanje 
njegove gospodarske učinkovitosti. Doslej smo vse preveč merili uspeš-

: nost izobraževalnega sitema na tej stopnji zgolj po številu slušateljev. 
Skoraj nič pa nismo upoštevali ekonomskih možnosti in potreb za 
vzgojo in racionalno zaposlitev visokošolskega kadra. Prav s teh izho-
dišč pa bi morali ocenjevati dosedanje dosežke in usmerjati nadaljnji 
razvoj. 

Ce primerjamo razvoj pri nas in drugod, vidimo .namreč, da se 
glede na stopnjo gospodarske razvitosti tudi SR Slovenija po številu 
študentov močno odlikuje v pozitivni smeri. Karakteristične vrednosti 
izobraževalne kvote v državah z narodnim dohodkom od 500—1.000 
dolarjev se gibljejo od 2—3 %.39 Pri nas smo že leta 1960 dosegli izobra-
ževalni indeks 3,5, ki je značilen za države z narodnim dohodkom od 
1.000—1.500 dolarjev na prebivalca.40 Čeprav se je v letih 1960-67 zaradi 
zastoja v vpisu slušateljev na visoke šole dvignil samo na 3,6, je pri-
merjava z ozirom na doseženo stopnjo gospodarske rasti za SR Slovenijo 
še vedno zelo ugodna. To velja še posebej zato, ker v primerjavi niso 
upoštevani slušatelji višjih šol, ki so se razmahnile ravno v tem obdobju. 
Vzroke za veliko neučinkovitost visokošolskega izobraževanja in ne-
ustrezni delež zaposlenih z višjo oziroma visoko izobrazbo torej ni 
iskati v premajhnem številu slušateljev in investicijskih vlaganjih. 
Dejanski razlog je v tem, da se je na račun kvalitete preveč poudarjala 
kvantiteta, kar je prav v nasprotju s poglavitnim načelom izobraževanja 
na najvišji stopnji. Ne bi mogli reči, da je samo kakovostnemu izboru 
pripisati, da konča na ljubljanski univerzi študij v rednem času le 10 % 
študentov in da je v letih 1965—1968 opustilo vsako leto študij skoraj 
polovica študentov. Stanje na višjih šolah je precej ugodnejše. S tega 
vidika se seveda naša visoka izobraževalna kvota kaže v precej tem-

39 Izobraževalna kvota je preračunana na generacijo prebivalstva v sta-
rosti od 20 do 29 let. 

40 F. Kneschaurek, Kritische Bemerkungen zu den Prognosen über die 
Entwicklung des Hochschulstudiums in der Schweiz und Schlussfolgerungen 
in bezug auf den notwendigen Ausbau unserer Hochschulwesen. Wirtschaft 
und Recht, Zürich, 15. Jahrgang 1963, Heft 3, str. 160—163. 
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nejši luči, pa čeprav so tudi drugod po svetu uspehi na visokih šolah 
slabši kot na primarnih in sekundarnih. 

V nasprotju s srednjim šolstvom, kjer je treba posvečati skrb tako 
povečanju izobraževalne kvote kakor učinkovitosti, moramo dati pri 
visokošolskem izobraževanju vsekakor prednost večanju učinkovitosti 
oziroma kakovosti. Čeprav umiritev skokovitega naraščanja števila 
študentov ter večletni zastoj nista bila pri nas namerno povzročena, 
sta bila z vidika naših trenutnih možnosti na doseženi stopnji gospo-
darskega razvoja vsekakor dobrodošla. Tudi v bodoče kaže skrbeti 
predvsem za učinkovitost in kakovost našega visokošolskega izobraže-
vanja in ne le za rast števila študentov. Saj kljub temu lahko ohranimo 
še vedno najugodnejšo izobraževalno kvoto takšno, kakršno lahko 
dosegajo družbene skupnosti z letnim narodnim dohodkom 1.000—1.500 
dolarjev na prebivalca, med katere se po zadnjih podatkih že uvršča 
tudi SR Slovenija. 
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Summary: EDUCATION AND THE SOCIOGEOGRAPHIC DEVELOPMENT 
IN THE SR SLOVENIA 

(Regional Structure of Education) 

J o ž e L o j k 

The broad expansion of education in Yugoslavia and elsewhere in the 
world is characteristic also of the post-war development in the SR Slovenia. 
The number of pupils attending primary school rose by 22 percent, of those 
attending secondary school rose by 116 percent, and the number of university 
students rose by 149 percent. The present study tries to elucidate the relations 
between the educational and the socio-economic processes. On the basis of 
selected criteria a comprehensive picture of the educational circumstances, 
or rather of the educational structure, of the SR Slovenia has been arrived at. 
As one could expect, considerable structural differences between individual 
regions have been disclosed. In detail it was possible to establish as many 
as seven qualitatively different categories. 

More than one third of the Slovene territory, that is 21 Slovene commu-
nes, which are also spatially clearly differentiated (see the Map), has a more 
or less higkly unfavourable educational structure. The predominant number 
of the communes, 25 in total, shows educational circumstances which neither 
in the positive nor in the negative direction significantly differ from the Slo-
vene average. The remaining 14 communes have in the Slovene circumstances 
a markedly favourable educational structure. The qualitative differences 
between individual regions established on the basis of the school achievement 
of primary school pupils (the Slovene average being 63.5 percent), of the edu-
cational rate of the generations of 6—14, 15—19 and 20—24 years (the Slo-
vene average for primary school being 89.7 percent, for secondary schools 
39.9 percent, and universities and schools of university level being 11.3 per-
cent), and of the relative density of graduates and holders of university de-
grees of the total number of population (the Slovene average for primary 
school being 17.1 inhabitants / 1 graduate, for secondary schools 27.5 inhabi-
tants / 1 graduate for the period 1963—1967, and for universities 123.5 inha-
bitants / 1 holder of a university degree for the period 1958—1966), and of the 
same density with reference to the quoted generations of the population (the 
Slovene average for primary schools being 2.7 inhabitants / 1 graduate, for 
secondary schools 2.5 inhabitants / 1 graduate for the period 1963—1967, and 
for universities 9.5 inhabitants / 1 holder of a university degree for the period 
1958—1966) reflect their socio-economic structure and are closely interde-
pendent. 

The socio-economic relevant elements and processes characterizing the 
underdeveloped, i. e. for the Slovene circumstances an educational structure 
qualitatively below the average are: a high percentage of agrarian popula-
tion: more than 43 percent (the Slovene average for 1961 being 32.7 percent), 
a relatively small percentage of inhabitants employed in secondary activi-
ties: 19 to 28 percent (the Slovene average being 31.3 percent), a very low 
percentage of inhabitants employed in tertiary activities: 14 percent (the Slo-
vene average being 20 percent), a stagnation in the numerical movement of 
the population: from plus 1 to plus 1.5 percent (the Slovene average for the 
period 1961—1968 being 6.9 percent), a low national income per capita: from 
4.365 to 5.488 new dinars (the Slovene average for the year 1967 being 7.789 
new dinars), and small investments in education: 101 new dinars per inhabitant 
(the Slovene average being 198 new dinars). 

As a positive aspect of the development of the educational system in the 
SR Slovenia one should regard the comparatively extensive area which has, 
broadly speaking, a fine, averagely developed, educational structure. This 
structure is based on the socio-economic orientation and on the general eco-
nomic development of the regions. The primary sector of the employed is 
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reduced to 29—40 percent, the percentage of the secondary sector is around 
one third, and the tertiary activities occupy 15—17 .percent. As a consequence 
of the economic growth, and particularly of the industrial output, the number 
of population is increasing by the degree of 4 percent, while the national 
income is for a half to two thirds higher than that in the areas whit most 
unfavourable educational structure. Material investments in schools are 135 
new dinars per inhabitant. 

Finally, the developed educational structure, which is qualitatively above 
the Slovene average, in the remaining 14 communes is a result of the extre-
mely favourable socio-economic conditions. Here the percentage of agrarian 
population is only in exceptional cases above 20 percent. The percentage of 
inhabitants employed in industry or in various crafts moves from 32 to 43 
percent. Most characteristic is of course the accentuated percentage of the 
tertiary sector which occupies on the average from 18 to 32 percent of the 
active population. This was increased after the year 1961 from 8.3 to 16.5 per-
cent. The national income (with Ljubljana excepted) is once to twice higher 
than in the regions with underdeveloped educational structure, and so is the 
annual amount of the investments in education. 

In view of such obvious relations between the socio-economic and the 
educational structure it may be said that education represents one of the 
fundamental factors of the economic growth of the underdeveloped regions 
of the SR Slovenia. Accordingly, one of the main concerns of the educational 
and political bodies should be to ensure for these, largely provincial, areas 
the same opportunities of education as are offerred by the existing system 
of schools in the more developed parts of the republic. To achieve this pur-
pose it will above all be necessary to increase the percentage alotted out of 
the national income for the education — in the year 1968 it was only 3.7 per-
cent — and to bring its increase in accord with the degree of the economic 
growth. 

One of the chief weaknesses of the education at all levels is its too small 
effectiveness. In spite of the huge number of young people of all generations 
benefiting from the process of education — the corresponding indices show 
circumstances which are identical with or even better than those in some 
better developed European countries — the results of the training of quali-
fied workers are owing to the low degree of effectiveness unsatisfactory. This 
problem is to be solved not simply by a further extension of the scope of 
education or of the educational activities in secondary school and in univer-
sities (which is of course possible and partly also necessary) but above all 
by a process of rationalization. This branch of social activities as well will 
in the future have to be more adapted to the economic principles of guiding. 
And this means a rise in the effectiveness and the quality of the education 
as well as an adaptation of the educating of qualified workers to the actual 
needs and possibilities of our society at large at the different stages of its 
scientific-technical and economic development. The lack of coordination bet-
ween the systems of education at the various levels and the objective needs 
for qualified workers of an adequate professional structure (which is regarded 
everywhere in the world together with antiquated educational substance and 
the ways of the mediating of it as the essence of the crisis in education) is 
beyond doubt one of the principal difficulties our education is faced with. 
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