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Objavo referatov 8. posvetovanja slovenskih geografov, ki je bilo od 12. do
14. 9. 1969 na Ravnah na Koroškem, so omogočile skupščine občin Ravne na
Koroškem, Slovenj Gradec in Dravograd, in sklad za založništvo SR Slovenije,
za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Geografsko društvo Slovenije

OB SREČANJU SLOVENSKIH GEOGRAFOV NA RAVNAH
Tone Golčer

Prav je, da obravnavamo problematiko kake pokrajine v njej sami.
Zato smo v koroški regiji in na Ravnah takega delovnega srečanja zelo
veseli.
Koroška regija zajema občine Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na
Koroškem in Radlje ob Dravi. Okoli 65 000 ljudi živi in dela za lepši
jutri v njej. Zelo stara je tu industrijska tradicija. Rudarstvo in fužinarstvo jo že stoletja oblikujeta. Stare fužine so delovale skoraj v vseh
večjih krajih, na Prevaljah pa so se v prejšnjem stoletju razvile v eno
največjih železarn v srednji Evropi.
Ob Fužinah so se razvili tudi premogovniki na Lešah, v Mežici, na
Holmecu in na Selah. Leški premogovnik je dajal energijo prevaljski
železarni. Sredi prejšnjega stoletja je bil premogovnik na Lešah največji
rudnik rjavega premoga na Slovenskem. V tistem času je dajal več premoga kot vsi drugi slovenski premogovniki skupaj. Leta 1879 je delalo
v njem 865 rudarjev. Leta 1882 so v njem nakopali 70 000 ton premoga.
Njegov zaton se začne s propadom prevaljske železarne. Dokončno pa
propade leta 1939 po 119 letih obratovanja.
Narava je dala naši regiji vse prirodne pogoje za razvoj železarstva.
Začetki koroškega železarstva segajo celo v stoletja pred našim štetjem.
Za uradni začetek železarstva v Mežiški dolini in za ustanovitveno letnico
ravenske železarne navajajo leto 1620. Tako praznuje železarna Ravne
v 1970. letu 350 let obstoja in uspešnega delovanja. Le žlahtno jeklo je
rešilo v prejšnjem stoletju Ravne pred propadom. Prevaljske fužine so
bile po nastanju najmlajše. V svetu so se uveljavile z izdelovanjem kvalitetnih železniških tračnic, za kar so prejele več mednarodnih priznanj.
Sredi 19. stoletja so se razvile v pravo železarsko industrijo ter v konjunkturnih letih zaposlovale do 830 delavcev. V zadnjih desetletjih prejšnjega
stoletja začne propadati takrat največje železarsko središče naše regije
in ob zatonu 19. stoletja (1899) dokončno propade. To je bila najbolj
gnusna igra, ki jo je zaigral kapitalizem nad slovenskim proletariatom.
Brez dela je ostalo okrog 300 kvalificiranih delavcev z družinami. Mnogi
so si iskali kruha v tujini.
Tudi v Črni, Mežici in Mislinji so v preteklosti delovale fužine. Na
Muti obratujejo modernizirane še danes in dajejo kruh 800 delavcem
in njihovim družinam. V Trobljah pa so se razvile v tovarno kos in
kovinskih izdelkov, ki danes zaposluje 220 delavcev.
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Na razvalinah in tradiciji železarstva na Prevaljah se je po drugi
svetovni vojni iz majhne delavnice razvila moderna tovarna rezalnega
orodja.
Največji razvoj je po osvoboditvi v koroški regiji dosegla železarna
Ravne na Koroškem. Danes je največji proizvajalec plemenitih jekel
v Jugoslaviji. V njej dela 3500 delavcev (pred vojno 350). Njen bruto
produkt znaša v 1969. letu 35 milijard starih din.
Rudniki svinca v Mežici so leta 1965 slavili 300 let uspešnega delovanja. Svinec pa so v teh krajih pridobivali že več stoletij prej. V večstoletni zgodovini so s razvili v velik in moderen rudnik, ki daje kruh
1700 delavcem.
V koroški regiji imamo bogato tradicijo železarstva in rudarstva.
Vendar pa to ni največje bogastvo našega območja. Največje naše bogastvo predstavlja 59 000 ha pretežno iglastih gozdov z okoli 13 milijoni m2 lesne mase. Letni etat znaša okoli 210 000 m 3 lesa. Naši gozdarji
so varčni in pametni gospodarji. Delo mehanizirajo in razvijajo prepotrebno gozdno cestno omrežje, ki ne omogoča le lažjega transporta lesa,
ampak tudi odpira pot gorskemu kmetu v dolino, turistom pa omogoča
dostop v prečudovite predele koroške in pohorske hribovske pokrajine.
Žal pa z razvojem gospodarstva v naši regiji nismo zadovoljni. Nismo
zadovoljni z velikimi količinami ton proizvedenega plemenitega jekla in
svinca ter kubičnimi metri, morda še rezanega lesa, ki jih prodajamo
drugam. Mislimo in vneto delamo na tem, kako bi te tone jekla in svinca
i n kubike lesa predelali doma v končne izdelke, ki bodo oplemeniteni
s fizičnim in umskim delom naših ljudi — predvsem žena, ki v večini
primerov zaradi težke industrije niso zaposlene.
Tudi našemu kmetu smo dolžni odpreti perspektivo v specializirani
proizvodnji živine in mleka. Toda za tako proizvodnjo ga moramo
predvsem izobraziti ter mu oskrbeti osnovne kreditne pogoje za nakup
kmetijskih strojev.
Naglemu gospodarskemu razvoju ne sledita dovolj hitro trgovina
in gostinstvo. Na tem področju — predvsem pa na področju turizma —
ima naša regija še neslutene možnosti za razvoj. Ob odprti meji in dobri
cestni povezavi z Avstrijo se lahko turizem razvije v pomembno gospodarsko panogo.
V regiji smo v preteklih letih skrbeli za skladen razvoj šolstva in
kulture. Skoraj v vseh večjih krajih smo zgradili nove osnovne šole. Leta
1945 j e bila ustanovljena na Ravnah gimnazija, ki je dala doslej že več
kot 1100 maturantov (od tega jih je kar 60 % delavskega in kmečkega
porekla), iz katerih je izšlo že več sto diplomantov višjih in visokih šol.
Ti kadri so danes umsko jedro naših delovnih organizacij.
V Slovenjem Gradcu deluje ekonomska srednja šola, ki je dala doslej
že nekaj generacij ekonomskih tehnikov našemu gospodarstvu in družbenim službam.
Ob železarni se je na Ravnah razvila moderna industrijska šola, ki
j e neizčrpen vir kvalificiranih delavcev za kovinsko industrijo.
Naši ljudje so poskrbeli tudi za kulturno rast in podobo pokrajine.
V njej delujejo pomembne kulturne ustanove, kot so študijska knjižnica
s tehničnim in etnografskim muzejem ter likovnim salonom na Ravnah,
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umetnosti paviljon in muzej ljudske revolucije v Slovenjem Gradcu.
Forma viva v železu pa daje Ravnam in regiji posebno kulturno obeležje.
Za zdravje naših ljudi skrbi sodobno organizirana zdravstvena služba
s sedežem v zdravstvenem domu na Ravnah in bolnišnico v Slovenjem
Gradcu; za rekreacijo in telesno vzgojo pa dom telesne kulture s športnim
parkom na Ravnah.
Koroško pokrajino in dušo koroškega človeka samorastnika so predstavili svetu naši pisatelji Prežihov Voranc, F. Ksaver Meško, dr. Franc
Sušnik, Marjan Kolar in Leopold Suhodolčan.
To, kar pomeni za naše gospodarstvo Gregor Klančnik, pomenita
danes v naši kulturi dr. Franc Sušnik in Karel Pečko.
Taka je zgodovinska in današnji podoba naše regije. Vi j o boste
z referati v teh dneh dopolnili. Tako se literaturi, ki je je do nedavna
bilo zelo malo, pridružuje (poleg knjig Ivan Mahorčič: Industrializacija
Mežiške doline; Med Peco in Pohorjem — zbornik ob 20-letnici ravenske
gimnazije; 300 let rudnikov Mežica; dr. J. Medved: Mežiška dolina in
Maks Dolinšek: 720 let Ravne na Koroškem) tudi ta knjiga — Koroška
regija v slovenskem prostoru.
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VLOGA KOROŠKE REGIJE V SLOVENSKEM PROSTORU
Svetozar Ilešič

1. Opredelitev koroške regije
Tiste naše obmejne kraje na skrajnem zahodu podravskega dela
Socialistične republike Slovenije, ki se ob Meži in Mislinji odpirajo proti
dolinskemu in prometnemu vozlišču pri Dravogradu in pripadajo današnjim občinam Dravograd, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, zadnji
čas navadno označujemo kot k o r o š k o r e g i j o . Tudi v shemi družbenogospodarske regionalizacije severovzhodne in celotne Slovenije smo
jo označili kot »koroško mezoregijo«. 1 To kljub temu, da smo v času predaprilske Jugoslavije skoraj pozabili, da je Mežiška dolina z Dravogradom,
ki nam je po prvi svetovni vojni pripadla brez plebiscita, nekdaj spadala
h Koroški in da Mislinjska dolina z zahodnim Pohorjem ter zahodna
podpohorska Dravska dolina že stoletja nista upravno spadali pod Koroško, temveč pod Štajersko.
Na prvi pogled zato ta pomlajeni in ozemeljsko razširjeni »koroški«
poudarek v opredelitvi in označitvi naše pokrajine malo preseneča. Saj
sta že Mežiška dolina in Dravograjska sovodenj (današnji občini Ravne
na Koroškem in Dravograd) živeli ves čas stare Jugoslavije, vsaj na
videz, zares grobo odrezani od matične Koroške, od katere ju je odcepila
nova meja. Še veliko bolj velja seveda to za Mislinjsko dolino z zahodnim
Pohorjem in za zgornji del podpohorske Dravske doline, obsegajoč nekako
ozemlje današnje občine Radlje. Res je sicer, da so vsi kraji tja čez
razvodje med Mislinjo in Pako ter še naprej do t. i. »Dravskega gozda«,
ki se je vlekel nekako po sredi čez Dravsko dolino in Pohorje, spadali
tja do druge polovice 14. stoletja pod Koroško. Res je tudi, da poteka
tod poprek še danes dialektološka meja in da se z njo ujema marsikatera
razlika v pokrajinskih in družbenogeografskih potezah, na kar nas je
v svoji knjigi o Pohorskem Podravju opozoril tudi I. Gams.2. Prav tako
je res, da pokrajina v Mislinjski dolini ter ob zahodnem delu podpohorske Dravske doline ne kaže prav nobenih štajerskih, subpanonskih
potez, temveč je s svojimi gozdovi, samotnimi kmečkimi domačijami in
šiljastimi gotskimi zvoniki že na zunaj povsem »koroška«. Res pa je tudi,
1 S. Ilešič, Severovzhodna Slovenija in njena regionalna razčlenitev. ČZN,
Maribor, Nova vrsta 3 (XXXVIII), letnik 1967, str. 20.
2 I. Gams, Pohorsko Podravje, razvoj kulturne pokrajine. Inštitut za geografijo SAZU, Dela 5, Ljubljana 1959.
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da je senžermenska meja vse te, tudi »prave« koroške kraje nujno navezala čez dravograjsko sovodenj in mislinjsko razvodje na vzhod, predvsem
proti močno zaživelemu žarišču našega Podravja — Mariboru. Zato se
tem bolj vprašujemo, kako in zakaj je tu kljub državni meji, ki je temeljito presekala slovenski narodnostni prostor, v najnovejšem času ponovno
oživela koroška tradicija in po dolgih stoletjih vključila, ne samo v knjižni
terminologiji, temveč tudi v živem utripu regionalnega življenja vse
zahodno Pohorsko Podravje v meje »koroške regije«.
Ker je ravno naloga geografa, da pretrese, kako družba v toku časa
in družbenogospodarskega razvoja zelo spremenljivo vrednoti pokrajinsko
okolje, v katerem ali okrog katerega prebiva, želimo v tem uvodnem
sestavku to nalogo opraviti tudi glede »koroške regije«.
Pri takem pretresu imamo vedno opravka po eni strani s sorazmerno
stalnimi prostorsko-pokrajinskimi, predvsem prirodnogeografskimi elementi, po drugi strani pa z močno spremenljivimi družbenogospodarskimi
faktorji. Prvi imajo do neke mere tudi stalno družbenogeografsko vlogo,
čeprav se tudi ta v podrobnem zaradi različnega vrednotenja s strani
družbe s časom in razvojem močno spreminja. V to razmerje med sorazmerno ustaljenimi, čeprav spremenljivo vrednotenimi elementi okolja in
družbo pa vnesejo še posebno močno spremenljivost izraziti družbenogospodarski faktorji, ki so že sami po sebi nestalni in se hitro spreminjajo.

2. Stabilni geografski elementi koroške regije in njihova družbenogospodarska vloga
Med prostorskimi elementi te vrste je v našem primeru na prvem
mestu r e l i e f n a o b l i k o v a n o s t . Saj gre v koroški regiji za izrazito hribovit, povečini sredogorski svet, ki pa je vložen med tri obsežnejše slovenske pokrajine nižjega sveta: Celovško kotlino, nizko Podravje
in Savinjsko dolino. Teh nižjih naselitvenih celic pa svet »koroške regije«
nikakor ne loči ene od druge kot sklenjen masiv ali gorska pregraja.
Saj sploh ne gre za enotno hribovje, temveč za medsebojno zmes precej
različnih zgradbenih in reliefnih elementov, za predel, ki je preprežen
z dolinskimi brazdami v različnih smereh in zato že sam v sebi razdrobljen
na manjše pokrajinske celice.
Predvsem se prepleta v dolinskem omrežju in v slemenitvi hribovja
koroške regije podolžna alpska, zahodno-vzhodna smer s poprečnimi
smermi. V podolžni, alpski smeri se najbolj na severu, v podaljšku Golice,
vlečejo Obdravska obmejna hribovja: Košenjak nad Dravo in naprej proti
vzhodu Remšnik in Kozjak. Južno od njih je vzhodno od Dravograda
v isti smeri globoko zajedena podpohorska Dravska dolina, nakar se svet
proti jugu spet vzpne v južni krak slovenskih Osrednjih, iz kristalastih
kamnin zgrajenih Alp; le-ta se začne s Strojno ter se onstran Meže nadaljuje v Pohorju. Še dalje na jug se vleče v alpski smeri s terciarnimi
plastmi zapolnjeno Vzhodnokoroško ali Hotuljsko-mežiško podolje, ki sega
iz Mislinjske doline čez Vrhe, Budinje, zdraviliške Kotlje in premogonosne Leše v podolžni del doline Meže med Ravnami in Prevaljami ter
se nadaljuje čez Holmec v Podjuno. Nad njim se na jugu vzpenja oslab10

ljeno in znižano nadaljevanje karavanškega apniško-dolomitnega »zidu«
od Pece čez Uršljo, nakar sledi v povirju Meže še ena dolinska brazda.
V njej so se razvile povirne doline Meže, globoko zajedene v hribovje
iz metamorfnih, vulkanskih in paleozojskih plasti; po dveh značilnih naseljih obeh glavnih povirnih dolin imenujemo to brazdo navadno Koprivsko-javorski predel.
Našteti podolžni reliefni elementi bi ustvarili iz koroške regije predel
enostransko, na vzhod in zahod usmerjenih dolinskih prehodov in vmesnih
sklenjenih gorskih pregraj, če jih ne bi razdrobili in razkosali poprečni
zgradbeni elementi, ki potekajo deloma v t. i. dinarski smeri, od severozahoda proti jugovzhodu, deloma pa v poprečni alpski smeri, od severa
proti jugu. Med prve spada slemenitev, ki se vleče z Golice čez Košenjak
na zahodno Pohorje in močno utesnjuje Dravsko dolino v Vratih pod
Dravogradom. Med nje spada v nadaljevanju smeri spodnje Laboške
(Lavantinske) doline tudi Dravska dolina med Labotom in Dravogradom,
za katero nam je Prežihov Voranc zabeležil lepo ime »Za Dravoj«. Istosmerna dolinska brazda pa se je posebno globoko in na široko zajedla
od Dravograda proti jugovzhodu, po Mislinjski dolini. Poprečna alpska,
severno-južna smer prihaja izrazito do veljave v reliefu osrednje Koroške na avstrijski strani (dolini Gline in Krke, Svinja in Golica z vmesno
zgornjo Laboško dolino, dolina Bele izpod Savinjskih Alp). V naši regiji
je manj opazna, na dveh mestih pa vendar omembe vredna: s prečno
sotesko Meže med Črno in Mežico je prebila osrednjo karavanško pregrajo in zvezala med seboj oba podolžna dela Mežiške doline, ustvarila
pa je bolj proti severovzhodu tudi pretržja, čez katera vodijo prehodi
iz Graške kotline čez Radelj v Dravsko dolino in od tod čez prevale
zahodnega Pohorja v Mislinjsko dolino in dalje proti jugu.
S temi raznosmernimi elementi pretkana reliefna izoblikovanost,
polna pretržij in drobnih možnosti za dolinske in zložne višinske poti,
je iz naše pokrajine ustvarila sredogorski predel, ki je bil v vseh časih
prometno dokaj p r e h o d e n . Pogosto govorimo o njem kot o Dravograjsko-prevaljskih vratih, s čimer bi bil poudarjen njegov osnovni
pomen za prehod iz nizkega, subpanonskega Podravja in iz Savinjske
doline v Celovško kotlino. Morda bi bilo še primerneje govoriti o pokrajini Dravsko-mežiških razpotij, saj tod čez ne vodijo pretržja in doline
samo v podolžni alpski smeri na celovško in mariborsko stran, temveč
tudi v dinarski smeri na lavantinsko in savinjsko stran ter čez le-to še
dalje v slovensko osrčje. V poprečni alpski smeri pa peljejo prehodi
v povirje Meže, čez tamošnje gorske prevale v Gornjo Savinjsko dolino,
na drugi strani pa čez zahodno Pohorje in Obdravska obmejna hribovja
v Graško kotlino. Vsekakor ta široka prehodna vrata izrazito prekinejo
oziroma obidejo močno strnjeni karavnški »zid«, ki zahodno od tod pregraja Celovško od Ljubljanske kotline. V mejah slovenskega nacionalnega
prostora so to najširša vrata med slovensko Koroško in drugimi slovenskimi pokrajinami.
Med naštetimi možnostmi za promet, prehode in stike, ki jih je
v naši regiji ustvarila izoblikovanost reliefa, je seveda človek menjaje
izbiral v skladu s časom, obsegom in značajem prometa ter s tehnično
stopnjo prometnih sredstev. Ta izbira je bila posebno spremenljiva
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v podrobnem in v krajevnem merilu, medtem ko je bila vrednost tistih
pogojev, ki rabijo prehodnemu prometu, mnogo trajnejša. Zadnje velja
predvsem za pomembnost alpske podolžne dolinske smeri, ki veže Koroško z nizkim Podravjem, pa poprečne dinarske, ki jo veže s savinjsko
Slovenijo, posredno pa tudi z osrčjem osrednje Slovenije.
Ta položaj na razdrobljeni hriboviti, v vseh časih prehodni pregraji
med obsežnejšimi kotlinskimi pokrajinami slovenskega prostora pa je
dokaj trdovratno uveljavljal tudi svoje negativne strani. Pokrajina je
ostala vedno močno n a o b r o b j u , odmaknjena od večjih družbenogospodarskih žarišč, še posebno tudi od ugodnih in hitrih poti proti osrčju
slovenskega prostora v Ljubljanski kotlini ter od poti, ki pomenijo hitro
povezavo s primorsko (jadransko) stranjo. Še najmočneje je bila vključena v najbližji, koroški družbenogospodarski in prometni prostor. Toda
tudi v njegovem okviru je bila prikrajšana za bližino družbenogospodarskih tokov, ki so se posebno v zadnjih stoletjih prelivali iz Podonavja
proti Sredozemlju, z Dunaja proti Trstu, čez slovenski prostor ali ob njem.
Zaradi odmaknjenosti je bila koroška regija tudi razmeroma p o z n o
n a s e l j e n a . Izjema je verjetno le najožje naselitveno ožilje ob dolinskih
tranzitnih poteh, ki so opravljale svojo funkcijo v vseh časih. Povsod
drugod pa je postala in ostala naša pokrajina eden naših najtipičnejših
predelov osamljenih gorskih kmetij z njihovim do najnovejšega časa
skrajno arhaičnim, vase zaprtim kmetovanjem.
Tudi nekaj močnejša osredotočenost življenja v posameznih jedrih
dolinskega ogrodja je bila in je ostala še danes sorazmerno šibka.
Predvsem je značilno, da se v tem razdrobljenem predelu hribovskih
razpotij vse do danes ni razvilo večje regionalno središče, ki bi izrazito
prevzelo vodilno vlogo. Namesto tega je nastalo več krajevnih, po svojem
prvotnem pomenu več ali manj enakovrednih središč, kakršna so bila
Dravograd, Guštanj in Slovenj Gradec, onstran meje pa Pliberk in Labot.
Posebno je še značilno, da se ni bolj vodilno uveljavil Dravograd, pri
katerem bi zaradi njegove lege v osrednjem dolinskem vozlišču to še
najbolj pričakovali. Celo v železniški dobi dravograjsko prometno vozlišče teh pričakovanj ni povsem izpolnilo. Poučna je primerjava z drugim
podobnim, v prirodi zasnovanim prometnim vozliščem na obrobju slovenskega prostora — z vozliščem pri Trbižu, ki je kljub temu, da je že
dolgo nekako ob trojni državni meji — in morda celo ravno zato —
nenavadno zaživelo. Toda trbiško dolinsko omrežje je jasneje izklesano
in manj razdrobljeno. Tam ni mnogo možnosti za izbiro med raznimi
inačicami za prehode, razen tega se tam že od nekdaj odpirajo poti proti
morju in v Italijo, pa tudi mnogo ugodnejše proti Ljubljani kakor v našem
primeru. Koroška regija je pač vedno ostala bolj razpotje kot sopotje;
iz nje se je življenje bolj raztekalo kakor pa v njej stekalo. Dolgo se
ni izoblikovala v močnejšo družbenogeografsko individualnost, temveč je
nihala med sosednjimi. Kakor nam bo to pokazal naš nadaljnji pregled,
se je ta njena vloga bistveno spremenila šele v najnovejšem času, od kar
je tod čez potegnjena državna meja. Svojega »Trbiža« pa si regija vendar
še ni ustvarila.
Med trajno prisotne elemente pokrajinskega okolja spada v koroški
regiji seveda tudi njena g o z d n a t o s t . Saj so to še danes izrazito
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najbolj gozdnati kraji naše republike z naj redkejšimi jasami planega,
izkrčenega in naseljenega sveta. Občini Ravne in Slovenj Gradec sta
razen bližnje občine Radlje med redkimi v Sloveniji, kjer je še vedno
več kot 60 % površine porastle z gozdom. Tudi v občini Dravograd je
gozda še okrog 5 7 % . Obdelane zemlje pa je v občini Ravne samo 7,5 %
in tudi v občinah Slovenj Gradec in Dravograd samo 12 do 13 %. Ta
gozdnatost je seveda svojčas pomenila bolj negativen element. Bila je
izraz redke naseljenosti, ki je v obsežne nekdanje koroško-štajerske
obmejne gozdove le pozno in skromno posegla. Na pozitivno stran se
je njena vrednost pričela nagibati šele v poznejših stoletjih, ko so v koroški
regiji pričeli izrabljati tamkajšnje r u d e (železovo, svinčevo) in graditi
ob njih f u ž i n e , za kar so potrebovali oglje, pridobljeno iz gozdov.
Še bolj pa je vrednost gozdov prišla do veljave od druge polovice 19. stoletja dalje, ko je iglasti gozd s svojim mehkim lesom nenadoma dobil
večjo komercialno vrednost. Gozdu in rudam se je pridružil še eden od
trajnih elementov prirodnega okolja, v o d n a s i l a , ki je imela tudi
tu, ob Meži in Mislinji, že svojo predindustrijsko, fužinarsko in žagarsko
tradicijo. Prav s stopnjevano izrabo gozdnih, rudnih in vodnih bogastev
se je ta sicer močno odljudni svet na koroškem obrobju malo bolj prepojil
z naselitvijo in gospodarsko dejavnostjo. To pomeni, da so našteti, dokaj
stabilni elementi pokrajinskega okolja bistveno prispevali k najpomembnejšim potezam v današnji regionalni strukturi koroške regije.

3. Nestabilni, hitro spremenljivi družbeni elementi v koroški regiji
Na regionalno strukturo koroške regije so seveda močno vplivali tudi
nestabilni, hitro spremenljivi družbeni faktorji. Oblikoval jih je bodisi
družbeni razvoj v regiji sami ali pa gre za odmev dogajanja v sosednjh,
pa tudi v precej oddaljenih pokrajinah.
Med te faktorje spada najprej g o s p o d a r s k i r a z v o j . Njegov
vpliv na današnjo strukturo je predvsem v tem, da so že v času predindustrijske fužinarske in rudarske dejavnosti, še bolj pa v dobi klasične
industrijsko-železniške revolucije prodrle sem, na gozdnato obrobje z vase
zaprtim kmetovanjem na gorskih samotnih kmetijah neagrarne proizvodne panoge. S tem se je težišče naseljenosti in dejavnosti pričelo prestavljati s kmetij, raztresenih visoko po hribih, v doline. Ta gospodarski
razvoj je imel svoje korenine v t e h n i č n e m r a z v o j u . Poleg
primarne (kmetijske) dejavnosti, ki je bila na samooskrbnih samotnih
kmetijah »primarna« v najčistejšem pomenu besede, so se pričele razvijati dejavnosti, ki jih včasih štejemo sicer še k primarnim, pomenijo
pa vsekakor vsaj prehod k sekundarnim (rudarstvo), pa prave sekundarne dejavnosti na tehnično različnih razvojnih stopnjah od fužinarstva
do prave industrije. K vsemu temu je bistveno prispeval napredek v
prometni tehniki, saj je tudi naš predel preživel vse faze od tovorjenja
prek voznega prometa do železnice in avtomobilizma. Spremembe v prometni tehniki niso samo skokoma vplivale na stopnjevanje celotnega
razvoja, temveč so odločale tudi pri izbiri med v prirodi začrtanimi potmi,
tako v drobnem kot v velikem.
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Poseg naprednejših proizvodnih panog v odročno pokrajino osamljenih gorskih kmetij je sprožil tudi bistveno
preoblikovanje
s o c i a l n e s t r u k t u r e . Ne samo, da so z njim zrasli čisto novi sloji,
z industrijo predvsem delavski razred. Še značilnejši je bil pričetek razkroja stare agrarno-socialne strukture na samotnih kmetijah, pa prodiranje nekdanje fevdalne (dominikalne) zemljiške veleposesti v kapitalistični preobleki v to gozdno pokrajino na račun razkrojenih kmetij
in razrahljanih vaških srenj, s čimer se je oblikoval tipični agrarni proletariat. Vse to dogajanje nam je v svojih delih tako živo naslikal Prežihov Voranc, da nam njegovega pomena ni treba še posebej podčrtavati.
Končno ni med spremenljivimi družbenimi faktorji regionalnega razvoja po svojih učinkih v naši regiji na zadnjem mestu spremenljivost
p o l i t i č n o - u p r a v n e p r i p a d n o s t i . Gre razen za spremembe v
krajevnih upravnih mejah (med Štajersko in Koroško, med okraji, med
občinami) prav posebno za nastanek nove državne meje, ki je bila potegnjena poprek čez obravnavani predel po prvi svetovni vojni. Te spremembe so še posebno vredne poudarka, ker gre za kraje blizu slovenske
narodnostne meje, ki je tu že dolgo, posebno pa vse 19. in prvo polovico
20. stoletja v izraziti obrambi. Politično-upravne meje so naši današnji
koroški regiji vedno odmerjale položaj na neke vrste periferiji. Dolga
stoletja je živela na obrobju takratne koroške dežele, pa tudi na obrobju
etničnega področja slovenske Koroške, ki je vedno doživljala v narodnostnem oziru svojevrsten razvoj. Po nastanku Jugoslavije pa je pokrajina obtičala na skrajnem obrobju nove države. Tudi v mejah današnje
Socialistične republike Slovenije je na? enem od skrajnih obrobij.

4. Razvojne etape v oblikovanju regionalne strukture koroške regije
V medsebojni igri naštetih sorazmerno trajnih, povečini prirodnih
elementov geografskega okolja in nestalnih, včasih bolj, drugič manj
dinamičnih, vsekakor pa močno spremenljivih družbenih faktorjev, ki
so se, uveljavljali v tem okolju, lahko razlikujemo več izrazitih etap, ki
so v skladu s splošnim družbenogospodarskim razvojem. Domala vsaka
med njimi je pustila še v današnji regionalni strukturi svoje sledove, tem
močnejše seveda, čim bliže je današnjemu času. Ti sledovi nas zanimajo
kot antropogeni elementi tistega geografskega okolja, v katerem se naša
regija razvija dalje. Glavna razdobja, v katerih so se oblikovale tipične
poteze regionalne strukture našega predela in se je spreminjala njegova
vloga v slovenskem prostoru, bi bila tale: 1. Predslovenska doba. —
2. Doba od slovenske naselitve do industrijsko-železniške dobe, ki jo
spet lahko razčlenimo na; a) dobo čistega fevdalizma od srednjega veka
tja daleč v 17. stoletje, in b) dobo .merkantilizma in fiziokratizma v 17.,
predvsem pa v 18. stoletju. - 3. Industrijsko-železniška doba v času
avstro-ogrske monarhije. — 4. Doba, ko se koroška regija , razvija v mejah
Jugoslavije, in, sicer: a) v času stare Jugoslavije in b) v času socialistične
Jugoslavije in SR Slovenije.
Koroška regija v predslovenski dobi. V predslovenski dobi še ni bilo
»slovenskega prostora«, zato tudi ne moremo govoriti o vlogi naše regije
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v njem. Z nekaj besedami pa se vendar kaže ustaviti pri redkih sledovih
tega razdobja. V r i m s k i dobi je šla tod čez cesta iz Celovške kotline
proti Savinjski dolini. O njej nam priča nekaj arheoloških najdb, vendar
je značilno, da razen v Slovenjegraški kotlini na področju Dravskomežiških razpotij o kakih pomembnejših trajnih postojankah kaj malo
vemo. Tudi zanesljivih predslovenskih ostankov v krajevnem in regionalnem imenoslovju, kakršne poznamo iz osrednjih koroških predelov
(pokrajinski imeni Zilja in Podjuna!) ali z drugih starih prehodov čez
današnje slovenske pokrajine (imena Ptuj, Celje, Trojane, Logatec) tu
tako rekoč ni. Podobno je kakih drugih sledov naselitvene kontinuitete
iz rimske dobe v srednji vek, kakršnih je mnogo v bližnji Podjuni, pa
tudi v spodnji Savinjski dolini, tu malo ali nič. In čeprav je slovenski
»koroški naselitveni tok«, kakor ga ugotavljajo naši zgodovinarji, prodiral nedvomno tod čez, so mu Mežiško-dravska razpotja rabila zares
skoraj samo kot vrata. Nekaj gostejša in širša naselitev je prodrla sem
šele od visokega srednjega veka dalje, s samotnimi kmetijami, nastalimi
po gozdnih krčevinah.
Koroška regija v fevdalni dobi. Razdobje čistega fevdalizma s poznejšimi zarodki tržnega gospodarstva in mest, se je iz srednjega veka, ko
je naselitev prodirala v gozdnato hribovje, podaljšala še tudi v stoletja,
ki jih ne štejemo več k srednjemu veku. To velja še posebno za predele,
kakršen je naš, odmaknjen od močnejših žarišč, predvsem od kakršnih koli
pomembnejših, v srednjem veku zasnovanih mest. V našem predelu so
se razvili komaj manjši fevdalno-tržni kraji, vsak zase kot krajevno
središče manjše agrarno-naselitvene celice (Slovenj Gradec, Dravograd,
Guštanj). Pozneje so se jim pridružili prvi, primitivni zarodki r u d a r s t v a in ž e l e z a r s t v a (npr. na Ravnah). Spričo razmeroma slabotnih
gospodarskih tokov na večje razdalje so bile po svojem pomenu precej
v ospredju k r a j e v n e p r o m e t n e z v e z e , kakršni sta bih še
dolgo zatem stara, danes povsem zamrla pot iz povirja Meže proti Železni
Kapli ali pa pot iz Mežice mimo Rehta v Podjuno. Celo za promet na
daljavo so imele prednost t o v o r n e p o t i čez hribe. Takšna je bila
pot, ki je vodila iz Graške kotline čez Radelj v Dravsko dolino, pa od
tod čez zahodno Pohorje v Slovenj Gradec in čez jugovzhodno prigorje
Urši je v zgornje porečje Savinje ter od tod čez Gornji grad ali skozi
Tuhinjsko dolino v Kamnik. Ta pot, ki je na vrhuncu fevdalne dobe med
drugim povezovala med seboj dve postojanki fevdalne družine AndechsMerancev, Slovenj Gradec in Kamnik, je bila takrat očitno važnejša od
stare rimske ceste; sploh zelo malo pa je pomenila ozka in nevarna
prečna dolinska pot po Mežiški dolini med Črno in Prevaljami. Pač pa
so se z rudarstvom in siceršnjim tovorjenjem razpredale tovorne poti
po hribovju, še posebno v hribovju med Mežiško in Šaleško dolino; med
njimi je znani prehod čez Kramarico samo eden od najznačilnejših
primerov.
Menda ni dvoma, da so vsa ta dolga stoletja fevdalizma zapustila
v koroški regiji kljub temu, da je bila takrat močno vstran od živahnejšega dogajanja, sledove, ki so važni vse do danes. To so predvsem
s a m o t n e g o r s k e k m e t i j e z arhaičnim, daleč nazaj podedovanim
življenjskim načinom, ki se danes nujno razkraja ali pa modernizira.
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Tudi ostanki starih malih t r ž n i h k r a j e v z gradovi so še vidni,
celo tam, kjer jih je, kakor na Ravnah, preplavilo moderno življenje
industrijske dobe.
Koroška regija v času merkantilizma in fiziokratizma. Doba merkantilizma in fiziokratizma se tudi za našo regijo začne že nekje v 17. stoletju, obsega pa predvsem 18. stoletje in se zavleče še v prvo polovico
19. stoletja. V regijo prinese dve važni spremembi. S poživitjo gospodarskih stikov na daljave se veže tudi tu dokončni prehod od tovorjenja
k v o z n e m u p r o m e t u . To pomeni močno povečano pomembnost,
pa tudi tehnično preureditev dolinskih cest, predvsem še ceste po Mislinjski dolini, pa svoj čas komaj kaj pomembne ceste po Dravski dolini
in njenih vzporednicah po pohorskem Ribniško-lovrenškem podolju. Oživi
zlasti prometna povezava med Dravsko dolino nad Mariborom (s Falo)
in Laboško dolino v okviru tradicionalnih zvez s tamkajšnjim šentpavelskim samostanom. V tem času gre tudi za prvo fazo pospešene prometne povezave po prečnem delu Mežiške doline.
Ta povezava pa je že odraz drugega, za ta čas značilnega pojava —
krepitve r u d a r s k e in f u ž i n a r s k e dejavnosti, saj je to doba
razmaha železarskih fužin v Črni in Mislinji, pa svinčevega rudarstva
v Mežiški dolini. Kljub vsej prometni in gospodarski poživljenosti pa tu
takrat seveda še ni n a r o d n o s t n e g a vprašanja. Kmet je pač Slovenec, fevdalec pa tujec. Njuna medsebojna razslojitev je čisto socialna,
meščanstva, v okviru katerega bi se lahko rodili zavestni nacionalni problemi, pa je ob šibkem razvoju malih krajevnih tržnih središč tu še
skrajno malo ali nič.
Razdobje industrijsko-železniške revolucije v koroški regiji. Najvažnejša še za današnjo regionalno strukturo koroške regije in vsaj delno
tudi za njeno današnjo vlogo v slovenskem prostoru je bila doba klasične
industrijsko-železniške revolucije. Le-ta je sredi 19. stoletja poslala v našo
regijo od severa sem enega svojih najznačilnejših, čeravno ne najkrepkejših odeepkov. Zajel je predvsem Mežiško dolino, katere razvoj v tem
času prav dobro poznamo iz dosedanjih študij, najbolj iz Mohoričeve
knjige o industrializaciji Mežiške doline ter iz Medvedove študije o socialnogeografskem razvoju Mežiške doline v zadnjih sto letih.3
Mirne duše lahko rečemo, da je Mežiška dolina celo pravi miniaturni
primer za medsebojno igro faktorjev, ki jih je pognala v tek klasična
industrijska revolucija z vsemi svojimi razvojnimi fazami. Ti faktorji so
splošno znani: nova tehnologija v železarstvu, nova tehnika v prometu,
oboje oprto na izum parnega stroja in uporabo premoga kot energetskega
vira. Ob tem pa v krajih, ki so že poznali tradicionalno fužinarsko železarstvo, selekcija med tradicionalnimi obrati v prid tistih, ki imajo tudi
v novih razmerah ugodne namestitvene pogoje. Selekcija pomeni tudi
močnejšo koncentracijo v tako izbrane kraje. Oboje pa ni odvisno samo
od položaja kraja glede na novo prometno tehniko, temveč tudi od položaja
glede na organizacijo čedalje bolj koncentriranega kapitala. Navzočnost
premoga v pokrajini sami pri tem niti ni nujna, lahko je samo eden
od vzporednih faktorjev. Tudi ni nujno, da železnica neposredno usmerja
3 I. Mohorič, Industrializacija Mežiške doline. Maribor 1954. — J. Medved,
Mežiška dolina. Socialnogeografski razvoj zadnjih sto let. Ljubljana 1967.

16

selekcijo in koncentracijo industrijske dejavnosti. Pogosto je celo narobe:
kraji, ki so jih postavili v ospredje drugi ugodni faktorji v sklopu industrijske revolucije, sami v sebi različni, od močne tradicije do okrepljene
povezanosti z organizacijskim središčem kapitala, železnico šele pozneje
pritegnejo k sebi.
Takih primerov je v svetu obilo, med njimi je tudi Mežiška dolina.
Le z upoštevanjem vseh navedenih faktorjev lahko na primer razložimo,
zakaj so se v tem selekcijskem procesu med starimi fužinarskimi kraji,
pa tudi med industrijskimi kraji 19. stoletja na sploh obdržale in okrepile
v koroški regiji samo Ravne (Guštanj), čeprav niso bile in so danes še
manj vezane na domače surovine ali kurivo. Le tako lahko tudi razumemo, zakaj so Prevalje sredi 19. stoletja tako rekoč čisto na novo zaživele in izredno vzcvetele ter proizvajale celo za zelo oddaljena tržišča.
Pri tem je bil, kakor vemo, premog iz Leš samo vzporeden faktor, manj
važen kakor pa nova tehnologija v sami železarni. Značilno je tudi, da
so se Prevalje razmahnile prej, kot je mimo njih stekla železnica, ki je
bila sem pritegnjena ravno zaradi njih. To pa ne pomeni, da ne bi bil
njihov nenadni vzpon že poprej posredno vezan z razvojem železniškega
omrežja, saj so v prevaljski železarni izdelovali železniške tirnice tako
rekoč za vso monarhijo.
Predel Mežiško-dravskih razpotij je seveda s tem, da so skozenj
zgradili železnico, močno okrepil svojo tradicionalno p r o m e t n o vlogo,
tako v krajevno-regionalnem prometu (prometno odprtje mežiškega industrializacijskega otoka, krajevni odcepek od Dravograda v Laboško dolino) kakor tudi v medregionalnem, tranzitnem, saj je bila novi železnici
namenjena vloga pomembne podolžne alpske prometne žile, ki naj bi
nizko Podravje vezala ne samo s Koroško, temveč tudi z bolj oddaljenimi
alpskimi predeli takratne monarhije (z južno Tirolsko).
S tem se je naš predel z vsem svojim življenjem še tesneje kot dotlej
navezal na k o r o š k o
oziroma na t. i. n o t r a n j e a v s t r i j s k o
s t r a n . Na to stran je bila mežiška industrializacija čedalje bolj povezana ne samo v prometnem in politično-upravnem, temveč tudi v surovinskem, organizacijskem in finančnem pogledu. Železova ruda, katere
krajevna nahajališča niso več prihajala v poštev, je začela dotekati najprej
iz koroškega Hüttenberga, koks celo iz Moravske Ostrave, s te strani pa
sta se izoblikovali tudi obe kapitalistični družbi, ki sta vodili rudarsko
in industrijsko proizvodnjo Mežiške doline (Hüttenberger Union, Bleiburger
Bergwerks-Union). Razumljivo je, da je po tej poti naše področje sodoživljalo tudi vsa nihanja in faze v notranjeavstrijski industrijski revoluciji
sami. Značilen izraz tega je bil usodni propad železarne na Prevaljah,
ki jo je napredek v metalurški tehnologiji s svojimi nadaljnjimi koraki
prav tako hitro uničil, kakor jo je s svojimi prvimi koraki ustvaril. Prevalje pa niso postale samo žrtev tehnološkega razvoja, temveč tudi vse
večje koncentracije železarstva ob izdatnih rudiščih in ugodnejših prometnih poteh na severu Notranje Avstrije, izven Koroške (Donawitz), pa
tudi ustrezne višje stopnje koncentracije kapitala, do katere je tam prišlo
(v znani Österreichische Montangesellschaft). Pač pa se je obdržala metalurgija v Guštanju, na današnjih Ravnah; bila je solidneje oprta na
2 Jugovzhodna Koroška
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tradicijo, proizvajala je bolj za bližnji, regionalni trg ter bila zato v
primeri s Prevaljami manj odvisna od širše organizacijske in tržne povezave ter njunih nihanj. S koroškim, oziroma notranjeavstrijskim dogajanjem je bila v tem času povezana tudi rast svinčevega rudarstva. K njej
sta prispevali poleg splošno naraščajočega pomena svinca v industriji
izčrpanost številnih drugih, starih rudnikov svinca na Koroškem (prim.
imena Pliberk, Plajberk itd.), pa krepka koncentracija kapitala v tej
panogi (Bleiberger
Bergwerks-Union).
Ker se razmah klasične industrializacije v Mežiški dolini časovno,
deloma pa tudi vzročno ujema z dobo, ko je dobival tudi gozd namesto
stare ogljarske čedalje bolj moderno trgovsko vrednost, nas ne iznenadi
poteza, ki je tako značilna za Mežiško dolino: da se je namreč v tem
času rudarsko-industrijski kapital tesno povezal z g o z d n o
velepos e s t j o , kar nam vse simbolizira ime grofov Thurn. Ta povezanost je
prožila ali pospešila predvsem r a z k r o j stare a g r a r n o - s o c i a l n e
s t r u k t u r e , vidne v propadanju arhaičnih, vase zaprtih samotnih
kmetij. Res so se močnejše med njimi dokaj trdno držale in se še drže,
toda prava modernizacija jih še ni utegnila zajeti. Tudi do izrazitejše
koncentracije v velike kmečke obrate, kakršno nam opisuje E. Lichtenbergerjeva za ostalo, predvsem severno Koroško,4 tu v glavnem ni prišlo.
Nasprotno, velik del propadlih kmetij je vključila v svoje meje veleposest,
kakor nam je to podrobno naslikal J. Medved v svoji monografiji. 5
Vsekakor je doba industrijsko-železniške revolucije tista, ki je iz
Mežiške doline izoblikovala eno od izrazitih k a p i t a l i s t i č n o - i n d u s t r i j s k i h o s i na Slovenskem. Drugi deli koroške regije so v tem
izrazito zaostajali, tudi Mislinjska dolina, ki je celo železnico dobila šele
leta 1899. S takšno podedovano regionalno strukturo je naš predel prešel
tudi v meje stare Jugoslavije. Zato so nam podatki popisa prebivalstva
iz leta 1931 prav dobro zabeležili rezultat te razvojne dobe. Pokažejo
nam, da se je Mežiška dolina uvrstila med redka slovenska podeželska
področja, ki so že do takrat doživela kar krepko deagrarizacijo.6 V njej
je delež kmečkega prebivalstva že do tedaj padel na okrog 36 %. Če
zasledujemo podatke po takratnih malih občinah, opazimo, da je bil seveda
najnižji v občinah starih malih tržnih ali novih rudarskoindustrijskih
krajev po dolinah (Mežica 14,5 %, Guštanj 6,6 %), precej nizek tudi
v drugih obsežnejših dolinskih občinah (Prevalje 33 %, Črna 28,6 %),
medtem ko je v hribovskih občinah ostal še vedno nad 60 %. Od rudarstva
je takrat v vsej dolini živela skoraj četrtina (23,7 %) prebivalstva, v
občinah Črna in Mežica celo skoraj 50 %. V Guštanju samem je živelo
od kovinske industrije okrog 23% vsega prebivalstva. Od lesne in žagarske industrije je živelo v vsej dolini že 5 do 10 %, ponekod tudi več
kot 10 % prebivalstva. Neprimerno manj sta bih že tedaj deagrarizirani
4 E. Lichtenberger, Der Strukturwandel der sozialwirtschaftlichen Siedlungstypen in Mittelkärnten. Geographischer Jahresbericht aus Österreich X X V I I
(1957—1958), Wien 1959.
5 J. Medved, Mežiška dolina, str. 51 si.
6 Prim. Gospodarska struktura Slovenije v luči poklicne statistike in delavskega zavarovanja. Socialnoekonomski inštitut, Ljubljana, Zbirka študij št. 5,
Ljubljana 1939.
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današnji občini Dravograd in Slovenj Gradec. V prvi je živelo od kmetijstva še več kot 50
v drugi pa nad 60 % . V obeh je bil odstotek
agrarnega prebivalstva zares nizek samo v malih tržnih in mestnih
občinah (Slovenj Gradec 11,8%, Dravograd 17%). Tudi odstotek prebivalstva, ki je živel od lesne in žagarske industrije, se je na ozemlju teh
dveh občin povzpel nad 5 % ali celo nad 10 % samo v nekaterih, izrazito
pohorskih predelih.
Oblikovanje kapitalistično-industrijskega otoka v Mežiški dolini in
s tem stopnjevana, razmeroma močna deagrarizacija pokrajine sta povzročila, da se je tu po svoje razvijal tudi e t n i č n o - s o c i a l n i proces.
Mežiška dolina z dravograjskim razpotjem je bila pač v dobi industrijskoželezniške revolucije vse do konca prve svetovne vojne v vsakem pogledu
del Koroške, in sicer njenega slovenskega dela. Toda ravno pod vplivom
deagrarizacije in industrializacije je narodnostno vprašanje tu dobilo
drugačne oblike kakor v sosednji slovenski Podjuni. Tam se je slovenstvo
čvrsto držalo po zaslugi krepke agrarne strukture, ki se je pod sicer
politično konservativnim, toda narodnostno zavednim slovenskim vodstvom
uspešno vključevala v modernizirane organizacijske oblike kmetijstva in
denarništva ter bila zato odpornejša zoper vse oblike in stopnje germanizacije. Mežiška dolina pa je postala eden izmed prvih in najučinkovitejših klinov razkroja slovenske narodne zavesti ter pospešene germanizacije, ki so se hkrati s prometno odprtostjo, industrializacijo in deagrarizacijo podeželja pričeli zarivati proti jugu v sklenjeno ozemlje slovenske
Koroške. Novo vzrastli polagrarni proletariat in delavski razred, ki sta
se tu pričela razvijati, sta bila sicer povečini slovenskega kmečkega porekla, a sta brž zašla pod neposredni vpliv nemških podjetnikov in njihovega organizacijskega aparata. Pri tem je celo socialna demokracija, ki
je bila tudi tu, kakor drugod po Koroškem in sosednjem Štajerskem,
pod vodstvom, ki je bilo v narodnostnem pogledu velikokrat vsaj brezbarvno, včasih nehote prispevala h germanizaciji. Malomeščanskega razreda je bilo malo, slovensko zavednega tako rekoč nič. Bila je še sreča,
da je ta del Koroške iz razlogov, ki so sicer na splošno znani, pa vendar
ne zadosti pojasnjeni, pripadla brez plebiscita Jugoslaviji.
Razdobje stare Jugoslavije. Nova razmejitev je seveda bistveno spremenila vlogo »koroške regije« v slovenskem prostoru. Pokrajina je bila
odtrgana od Koroške, s katero je živela dolga stoletja. In čeprav je bila
sprva organizirana v poseben okraj s središčem na Prevaljah in čeprav
se je krepko obdržala najbolj negativna poteza nekdanje navezanosti na
to stran, moč in vpliv zunanjega kapitala, smo večkrat skoraj pozabili,
da gre za koroške kraje. Pokrajina se je morala prometno povsem preusmeriti na vzhod, proti Mariboru in deloma na savinjsko stran, podolžna
prometna pot proti koroškemu osrčju je tako rekoč izgubila svoj medregionalni pomen, dravograjsko prometno vozlišče je bilo prerezano in je
postalo le obmejna postojanka. Rudarsko-industrijsko jedro v Mežiški
dolini je bilo prizadeto zaradi nove, povsem obrobne in odročne, obmejne
in strateško občutljive lege. V njem se je prevesilo težišče na svinčevo
rudarstvo, ki je prešlo v roke angleškega kapitala, medtem ko je železarstvo zajel precejšen zastoj, saj je bila nekaj časa v načrtu celo pre2*
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stavitev ravenskega železarstva v bosanski Prijedor. V vsem rudarstvu
in industriji so v glavnem še nadalje gospodarili tujci, interesi krajevnega regionalnega razvoja jih niso mnogo zanimali, razkroj stare agrarne
strukture pa se je nadaljeval, pri čemer je sodeloval še slovenski meščanski
kapitalizem, ki je tudi tu pognal korenine.
Ugodna pa je bila nova razmejitev glede
narodnostnega
v p r a š a n j a . Delavski razred ni bil več tako močno pod neposrednim
vplivom podjetnikov, pa tudi ne pod meglenim vodstvom močno avstromarksistično usmerjene socialne demokracije. Pač pa je segel sem močan
vpliv slovenskega in jugoslovanskega komunističnega gibanja. Ob njem
se je zarodil tisti zdravi ljudski odpor, ki nam ga simbolizira Prežihov
Voranc in ki je svoje socialno uporništvo družil s slovensko narodnostno
zavestjo. Vendar je bilo v kritičnih dneh leta 1941 tudi tu mogoče opaziti
nekatere značilne zablode spogledovanja z nacizmom, ki so izvirale iz
težnje za nekim novim, »pravičnejšim« redom.
Doba socialistične Jugoslavije. Čeprav je državna meja ostala nespremenjena, je naša regija vendar doživela po letu 1945 nekatere bistvene
spremembe v svoji regionalni funkciji, pa tudi v svoji vlogi v mejah
slovenskega prostora. Ena odločilnih sprememb je bila v tem, da je iz
pokrajine izginil tuji kapital z gospodarskim in germanizatorskim aparatom in da se je celotni regionalni razvoj oprl na lastne sile in usmeril
svoja pota z vidika domačih interesov. Zato se je znatno okrepila s a m o s t o j n a g o s p o d a r s k a f u n k c i j a regije. Njen najvidnejši izraz
je črna metalurgija na Ravnah, ki se je na temeljih solidne tradicionalne
namestitve kljub obrobni legi in prometnim težavam krepko razmahnila.
Res je sicer, da se kraji Mežiške in Mislinjske doline ter dravograjskega
vozlišča še dalje z vsem svojim razvojem temeljito vključujejo v življenje
celotne makroregije severovzhodne Slovenije z žariščem v Mariboru.
K temu je močno pripomogla še hidroenergetska preusmeritev Dravske
doline. Vendar se ne more reči, da bi živeli še dalje samo kot privesek
družbenogospodarskih silnic iz Maribora in še manj tistih, ki so delovale
z one strani meje. Nasprotno; bolj kot poprej so se oblikovali v s a m o stojno regionalno individualnost
z lastnimi družbenogospodarskimi funkcijami. Zato smo jih po pravici opredelili kot dokaj
samostojno družbenogospodarsko m e z o r e g i j o in jo celo označili kot
»koroško regijo-«, pri čemer smo, če lahko tako rečemo, »rekarintizirali«
njene vzhodne dele v Mislinjski in v Dravski dolini. Do take stopnje
regionalne individualizacije predela z obeh strani nekdanje koroškoštajerske meje bi verjetno ne prišlo, če bi njenega zahodnega dela državna
meja ne odtrgala od nekdanje enotne Koroške.
To pa ne pomeni, da nima današnja regionalna struktura teh krajev
svojih temeljnih korenin v času, preden je bila tod čez potegnjena državna
meja. Vsekakor se v njej na vsakem koraku kažejo odločilni sledovi dediščine, ki jo je pokrajini določilo — vsaj posredno — njeno okolje
s trajnimi elementi (prometni prehodi, rude, gozd), ob tem pa še antropogene sestavine tega okolja, ki jih je priklical v življenje razvoj v času
industrijsko-železniške revolucije iz avstro-ogrske dobe. Brez teh elementov bi koroška regija težko dosegla tisto razvojno stopnjo, zaradi katere
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jo kot celoto prištevamo k »osrednjemu razvojnemu ogrodju« SR Slovenije.7
Z razvojem, ki se je sprožil še v 19. stoletju, lahko tolmačimo tudi
n o t r a n j e r a z l i k e v r e g i o n a l n i s t r u k t u r i »koroške regije«
med Mežiško dolino (današnjo občino Ravne) na eni strani ter Mislinjsko
in Dravsko dolino (današnji občini Dravograd in Slovenj Gradec) na drugi
strani. Zaradi teh razlik uvrščamo prvo med močno razvita, drugi dve
pa med srednje razvita področja naše republike.8 V njih se kaže podedovana, močno že v sami pokrajinski plastiki pogojena policentričnost
in notranja diferenciranost koroške regije, ki jo nazorno odseva tudi
današnja upravna razdelitev na tri občine, dravograjsko, ravensko in
slovenjgraško, oziroma na tri družbenogospodarske s u b m e z o r e g i j e
— mežiško, dravograjsko in mislinjsko. Kaže pa se tudi prednost, ki jo je
med njimi Mežiški dolini poklonila doba klasične industrijske revolucije.
Zaradi nje je ostala do danes najmočneje deagrarizirano, izrazito industrializacijsko jedro pokrajine. Z ostalima dvema submezoregijama (Mislinjsko in Dravsko dolino), ki imata nekoliko drugačno, manj deagrarizirano strukturo, jo vežejo bolj prometne kakor pa proizvodne funkcije.
Z vidika proizvodnje je namreč vsem trem submezoregijam zares
skupna samo lesnogospodarska funkcija, Saj ima v tem celotna regija eno
od vodilnih vlog v SRS: proizvaja po podatkih za 1967. leto 9 % celotnega
slovenskega narodnega dohodka od gozdarstva, z občino Radlje vred celo
več kot 14 %. V vsem drugem pa ima ravenska občina precej svojevrstno strukturo, mnogo bolj industrijsko kakor ostali dve. V njej j e
odstotek kmečkega prebivalstva padel od predvojnih 36 % na samo 13 %
leta 1961, medtem ko se v drugih dveh kljub stopnjevani deagrarizaciji
v zadnjem času drži še okrog 30 % (Dravograd 32 % , Slovenj Gradec
33%). V ravenski občini je med 44 naselji samo še 9 naselij, in to izrazito
hribovskih in prometno odročnih, kjer je še več kot polovica prebivalstva
kmečkega, a vse njihovo prebivalstvo ne pomeni več kot 6,2 % celotnega
prebivalstva občine. V drugih dveh občinah je slika bolj umerjena. Med
25 naselji dravograjske občine jih je še vedno več kot polovica, kjer j e
večina prebivalstva še kmečka, čeprav so tudi tu to le hribovska naselja
gorskih samotnih kmetij, v katerih živi le 31 % vsega prebivalstva občine.
Podobna je slika v slovenjgraški občini, kjer je v 14 med 33 naselji še
več kot polovica agrarnega prebivalstva, toda ta naselja obsegajo komaj
dobro četrtino (26,1 %) vsega prebivalstva občine. V občini Ravne je že
čez 50 % vsega aktivnega prebivalstva zaposlenega v rudarstvu in industriji, medtem ko sta ustrezni številki za slovenjgraško (24,1 %) in dravograjsko (21 %) občino tudi občutno nižji ter nekje okrog poprečka za vso
republiko. Ravne so tudi ena od 24 slovenskih občin, kjer daje industrija
več kot polovico (kar dve tretjini, 65%) vrednosti narodnega dohodka
in je glede tega dokaj osamljen otok, saj spadata v podravski Sloveniji
k njim samo še Maribor in Slovenske Konjice, pa tudi v Savinjski Sloveniji samo Celje, Velenje in Laško. Ustrezni delež v občini Slovenj Gradec
7 S. Ilešič, Regionalne razlik v družbeno-gospodarski strukturi SR Slovenije. Geografski vestnik X L (1968).
8 M. Natek, Razvita in nerazvita območja v SR Sloveniji. Geografski
obzornik 1969, št. 2.
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je tudi še precej visok (42,3 %), dokaj nižji pa je v občini Dravograd
(22,3 %). Ravne so na severovzhodu Slovenije otok tudi v tem, da so tam
razen Maribora, Celja in Velenja edina od 21 slovenskih občin, kjer terciarne dejavnosti po številu zaposlenih niso šele na tretjem mestu, za
primarnimi in sekundarnimi, temveč na drugem. Končno so Ravne od
vseh treh naših »koroških« občin edina, kjer je migracijski saldo v zadnjih
letih (1964—1968) povečini pozitiven. Tudi celotna letna rast prebivalstva
se je v občini Ravne v teh letih gibala med 9 in 15 %o, precej nad slovenskim poprečkom, ki je bil med 7 in 12 %o. Ne mnogo manj nad
poprečkom je bila tudi v slovenjgraški občini (med 8 in 14 %o), kjer pa
je migracijski saldo nihal med negativnim in rahlo pozitivnim. V občini
Dravograd pa se drži letna rast (9 do 3 %o) stalno pod slovenskim poprečkom, prav tako je migracijski saldo stalno izrazito negativen,
Na koncu naj podčrtamo, da je koroška regija kot celota doživela
v najnovejšem času še dve važni spremembi, ki utegneta odločilno vplivati na nadaljnji razvoj njene strukture in njene vloge v slovenskem
prostoru.
Prvo spremembo prinaša vpliv s p r e m e n j e n e
prometne
t e h n i k e . Čeprav sta, kakor smo videli, vsa industrializacija koroške
regije in njena današnja družbenogospodarska regionalna struktura v
glavnem učinek razvoja v dobi popolne prevlade železnice, njena navezanost na železnico z uveljavljanjem avtomobilskega prometa hitro slabi
ali celo izginja. Ukinjen je v glavnem že promet na progi Velenje—Dravograd, nekdanji tranzitni odcepek od Dravograda na Laboško dolino
je bil nadomeščen z novo progo od Pliberka na Labot ravno še pravi
čas, preden bi tudi sicer postal popoln anahronizem. Rudarska zgornja
Mežiška dolina sploh ni utegnila dobiti železnice, čeprav so se oglašali
glasovi zanjo. Tudi v Dravski dolini se je temeljna prometna žila spet
prestavila z desnega, južnega brega, kamor jo je speljala železnica, na
severno, cestno stran. Vse razvojne osnove mežiškega industrijskega klina
iz klasične dobe industrijske revolucije, razen premoga in železove rude
zdaj tudi železnica, delujejo torej danes na ta razvoj le posredno kot takrat
ustvarjene antropogene sestavine geografskega okolja. Doba avtomobilskega prometa utegne v prihodnosti z načrti cestnih zvez čez hribovje na
jugovzhod in na jug, neposredno proti Velenjski kotlini in Zgornji Savinjski dolini ter še dalje proti slovenskemu osrčju, bistveno omiliti tudi
enostransko prometno gravitacijo proti Dravograjsko-mežiškim razpotjem,
ki jo je tako podčrtala železnica. Dokaj intenzivno razpredanje krajevnih
gorskih cest daleč v gozdove in do višinskih samotnih kmetij pa utegne
ustvariti tudi mnogo intenzivnejšo, ne samo gospodarsko, temveč tudi
turistično pomembno krajevno prometno povezanost, kakor so jo mogle
ustvariti dosedanje dobe, med njimi tudi železniška.
Druga, nič manj važna sprememba zadnjega časa je močna o d p r t o s t avstrijsko-jugoslovanske d r ž a v n e m e j e . S tem se je nedvomno
ublažila gospodarska obrobnost našega predela. Se več, nakazujejo se
celo posredovalne prednosti o b m e j n e r e g i j e . Omilila se je tudi
perifernost koroške regije v slovenskem narodnem prostoru. Pregraje
med Podjuno in Velikovškim Čezdravjem na eni strani ter Mežiško-dravograjsko Koroško in vsem Pohorskim Podravjem na drugi strani, ki je
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bila nekaj časa precej tesno zaprta, zdaj skoraj ni več, tradicionalna
posredovalna vloga mežiško-dravskih razpotij med danes avstrijskim
delom slovenskega prostora in med sosednjimi predeli SRS je močno
obnovljena. To je tem važnejše, ker gre tu še vedno za najširša vrata
med jugoslovanskim in avstrijskim delom slovenskega prostora, Prednosti
teh vrat niso bistveno zmanjšali niti modernizacija prometnih zvez čez
mnogo ožja vrata in okna na Korenu, Ljubelju in Jezerskem vrhu, pa
tudi ne prometna odprtost poti skozi Trbiška in Rateška vrata, ki pomeni
močan ovinek. Mežiško-dravograjska vrata pa niso med vsemi prehodi
čez karavanško pregrajo samo najširša. Njihova vrednost je še posebno
v tem, da ne vodijo prek visokih, več ali manj pustih gora, temveč po
vseskozi strnjeno naseljenem in gospodarsko aktivnem svetu. To pa
odpira širše možnosti ne samo za gospodarske in turistične, temveč tudi
za prosvetno-kulturne zveze med slovenskimi kraji na obeh straneh meje,
kar pomeni hkrati tudi bistven prispevek k sožitju obeh narodnosti na
avstrijskem Koroškem.
Odprta meja odmerja torej naši koroški regiji za prihodnost važno
novo oziroma obnovljeno vlogo. Strne in krepi lahko slovensko periferijo
na obeh straneh meje, hkrati pa prispeva k vsesplošno zaželenemu mednarodnemu sožitju in sodelovanju v zaledju severnega Jadrana, ob velikih
evropskih poteh, ki iz Podonavja vodijo tja, pa tudi v območju poti,
ki peljejo poprek čez nje z evropskega severozahoda na jugovzhod. Tako
sodelovanje pa je v interesu vseh narodov, ki prebivajo tu, še posebno
Slovencev.

Summary: THE ROLE OF THE SLOVENE REGION IN THE SLOVENE SPACE
Svetozar Ilešič
As the "Carinthian region" (socio-economic »mezzoregion«) within the
borders of the Socialist republic of Slovenia we define today the region of the
valleys Mežiška dolina, Mislinjska dolina and part of the valley Dravska dolina
at Dravograd within the borders of the present communes Dravograd, Ravne na
Koroškem and Slovenj Gradec. Its western part (the valley Mežiška dolina and
Dravograd) had always belonged to Carinthia until it was after the World
War I separated from it and included into Yugoslavia. Its eastern part as well
(the valley Mislinjska dolina and the neighbouring areas) is in its history,
dialects, and landscape largely Carinthian. This is a region in a highland areas
of middle altitude, dissected by numerous valleys and slopes but remonte from
any bigger old settlement centres. The present introductory article is intended
to give a survey of the development of its regional structure as well as of its
role in the Slovene national space from the oldest periods onwards, particularly
from the Middle Age down to the present days. This development was under
the influence of some relative stable elements of the geographical environment
(possibilities for traffic determined through the relief, natural resources in
forests, mines) as well as of variable socio-economic factors (economical and
technical development, political borders) causing also a variable response of the
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society to the role of the stable elements. This is why we get in the present-day
regional structure a mixture of the strong remains of the feudal periods (isolated
farmsteads in the mountains, with subsistence agriculture), and of the remains
of the pre-industrial mining and iron-works, whereas the most essential
influence was that exercised by the period of classical industrial-railway
revolution in the 19th century, with the development of modern mining (lead),
iron-works (Ravne), and the decay of the old socio-agrarian structure. This
period is also the one which created internal differences in the region itself
— by putting in the foreground the industrial nucleus in the valley Mežiška
dolina (the commune of Ravne) which continues today to be more de-agrarizated
and more developed than the surrounding areas (only 13 per cent of agrarian
population, more than 50 per cent of active population employed in mining
and industry, a reinforced share of the tertiary activities, positive migration
balance).
With the establishement of the Yugoslav-Austrian border after the World
War I across this area, "The Carintian region" in its traffic understandably
became oriented towards the east, and after the World War II it became free
of the persisting economic (financial-organization) reliance on the Austrian
side. This has given the region the character of an independent socio-economic
individuality. In recent years its role has changed a great deal through the
fact that the Austrian-Yugoslav border has become very much open. Its former
expressly periphereal function hais now changed to an intermediating one both
in economic and in national respects. For this area represents the widest door
between the Yugoslav and the Austrian part of the Slovene national territory
which is of particular importance in view of the overall endeavours for a
harmonious coexistence not only of the two nationalities in Carinthia but also
between the nations in the northern hinterland of the Adriatic Sea and in
the area of important Central European crossroads generally.

Zusammenfassung: DIE ROLLE DER KÄRNTNER REGION
IM SLOWENISCHEN RAUM
Svetozar Ilešič

Als »Kärntner Region« (»Sozioökonomische Mezzoregion«) innerhalb der
Grenzen der Sozialistischen Republik Slowenien wird heute die Region des
Tales von Mežica, von Mislinja und ein Teil des Drautales bei Dravograd
bezeichnet, innerhalb der Gemeindegrenzen der heutigen Gemeinden von Dravograd, Ravne na Koroškem und Slovenj Gradec. Ihr westlicher Teil (das Tal
von Mežica mit Dravograd) hat immer zu Kärnten gehört und wurde davon
erst nach dem I. Weltkrieg abgetrennt, als er. Jugoslawien zufiel. Aber auch
ihr östlicher Teil (das Tal von Mislinja mit benachbarten Gebieten) ist historisch, dialektologisch und landschaftlich stark kärntneirisch eigefärbt. Es handelt
sich um eine Mittelgebirgslandschaft, in verschiedenen Richtungen durch Täler
und Talungen aufgegliedert, doch, abseits aller grösserer alter Siedlungszentren.
Dieser einleitende Aufsatz soll die Entwicklung ihrer Regionalstruktur aber
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auch ihrer Rolle im slowenischen nationalem Raum übersichtig skizzieren, von
der Ansiedlungszeit an, doch vor allem seit dem Mittelalter.
An dieser Entwicklung hatten einerseits relativ stabile Elemente der
geographischen Umgebung (durch das Relief bestimmte Verkehrsdurchlässigkeit, Waldreichtümer, Erze), anderseits veränderliche sozialökonomische Faktoren (die wirtschaftliche und technische Entwicklung, politische Grenzen) teilgenommen. Die zweiten haben auch eine veränderliche Reaktion der Gesellschaft
auf die Rolle der stabilen Elemente verursacht. Deshalb sind noch heutzutage
in der regionalen Struktur starke [Nachwirkungen des feudalen Zeitalters
(einsame Gebirgseinödhöfe mit Selbstversorgungswirtschaft) mit den Überbleibseln vorindustrieller Erzgewinnung und Hüttenwesens stark vermengt, am
wesentlichsten war aber der Einfluss des Zeitalters der klassischen Industrieund Eisenbahnrevoiution aus dem 19. Jahrhundert mit der Entwicklung der
modernen Erzgewinnung (Blei), des Hüttenwesens (Ravne) und mit dem Zerfall
der alten sozial-agrarischen Struktur. Diese Zeit hat auch die inneren Unterschiede in der Region selbst bedingt, weil seitdem der Industriekern im
Mežicatal (Gemeinde Ravne) in den Vordergrund trat. Dieser Kern ist heute
noch stärker deagrarisiert und höher entwickelt als die übrigen Gebiete (nur
13 °/o agrarischer Bevölkerung, mehr als 50 % aktiver in Industrie und
Bergbau beschäftigter Bevölkerung, verstärkter Anteil der Teirtiärtätigkeiten,
positives Migrationssaldo).
Durch die nach dem ersten Weltkrieg neugezogene Staatsgrenze zwischen
Österreich und Jugoslawien hat sich die »Kärntner Region« selbsverständlich
verkehrsmässig dem Osten zugewandt, nach dem zweiten Weltkrieg hat sie
sich auch noch aus der damals noch bestehenden wirtschaftlichen (finanziellorganisatorischen) Gebundenheit an den österreichischen Teil gelöst. Damit nahm
sie in grösserem Ausmasse als bisher den Charakter einer selbständigen
sozial-ökonomischen Individualität an. Doch wurde ihre Rolle durch die in den
letzten Jahren eröffnete jugoslawisch-österreichischen Grenze wieder stark abgewandelt. Die ausgeprägte periphäre Funktion wurde zu einer vermittelnden, so
in wirtschaftlicher wie in nationaler Hinsicht. Das Tor zwischen dem jugoslawischen und dem österreichischen Teil des slowenischen Nationalraumes
öffnet sich hier am weitesten, was viel bedeuten soll, besonders angesichts der
Bestrebungen um ein harmonisches Zusammenleben nicht nur beider Nationalitäten in Kärnten, sondern überhaupt aller Nationen im nördlichen Hinterland
des Adriatischen Meeres und im Bereich wichtiger Verkehrskreuzungen in
Mitteleuropa.
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GEOMORFOLOŠKE IN KLIMATSKE RAZMERE
V JUGOVZHODNI KOROŠKI
Ivan Gams
Relief
Jugovzhodna Koroška zavzema najvzhodnejše dno Celovške kotline
in njegov gričevnati, hriboviti in končno gorati obod na severu, vzhodu
in jugu. Geološko in reliefno se nekoliko loči od ostale kotline. Vzhodno
od doline Bele, ki je nastala ob pomembni prelomnici (Kahler, 1953),
vzhodno od probojne doline Drave pri Galiciji in Krške doline, je v
Podjuni najbolj ravno dno Celovške kotline, centralnoalpski hribi pa
se začno postopoma približevati Karavankam. Te pa se od Pece dalje,
katere greben je že zaokrenjen proti jugovzhodu, umikajo Strojni in
Pohorju na jug. Ta odmik že sam po sebi odgovarja na staro vprašanje,
ali so kopasti centralno alpski hribi (Svinja, Golica, Strojna, Pohorje)
mlajši ah starejši od Karavank. Karavanke so lahko nastajale kot gorovje
istočasno s centralnoalpskimi hribi ali pa kasneje.
Gorski obod Celovške kotline je na vzhodu najnižji in ima v nižinah
vrzel v probojni Dravski dolini, v višinah pa med Košenjakom in Kremžarjevim vrhom, kjer se na zahodnem Pohorju vrstijo vrhovi in prevali
komaj med 927 in 670 m, ter med Uršljo goro in Paškim Kozjakom, kjer
se dvigujejo slemena le do 800—950 m Te vrzeli so zelo pomembne za
klimo cele Celovške kotline (glej str. 42).
Zaradi pestre geološke sestave in neenakega razvoja reliefa je značaj
površja zelo raznolik. Vendar je mogoče reliefne tipe združiti v osem
skupin (glej karto I).
1. Terasasti relief zavzema nasute ravnine v dolinah in kotlinah. Zgrajene so iz kvartarnih rečnih nanosov, v Podjuni in v Velikovškem Čezdravju tudi iz ledeniških odkladnin, v Labotski dolini pa deloma iz jezerskih usedlin (Kieslinger, 1929). Čeprav terasasti relief ni razsežen, je za
gospodarstvo najpomembnejši in je velika škoda, da na njem moderna
industrijska doba tako krči rodovitne površine.
2. Brda, to je relief nizkih, do 120 m visokih oblih slemen. Najbolj
značilen je za terciarne glinaste, ilovnate, peščene, prodne in skrilave
kamnine. Kraji Brde v Slovenjgraški kotlini, Dolga brda pri Prevaljah
in Dolgo brdo v Gradniškem hribovju izdajajo staro slovensko oznako za
ta relief.
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3. Kopasti relief v terciarnih konglomeratih je podoben »brdam«, a je
v drobnem manj razrezan, ker je podlaga bolj vodno prepustna. Večji obseg
ima v Klopinjskem hribovju, v Podjuni pod Peco in v višjih šentviških
slemenih v Karavankah med Razborjem in Paškim Kozjakom.
4. Relief slemen in globač je značilen za nižje centralnoalpsko hribovje
ter za Koprivško-javorške hribe v povirju Meže.
5. Po višinah podoben, a v drobnem precej drugačen je sredogorski
relief v apnencih in dolomitih. Prevladuje med Peco in Uršljo in tudi v
južnem delu Šentpavelskih hribov nad Dravsko dolino.
6. Kopasti sredogorski relief v centralnoalpskih hribih ni izraziteje razrezan v globače in slemena. Navzdol prehaja v relief globač in slemen,
navzgor pa sega do gozdne meje.
7. Kopasti visokogorski relief se dviga v Centralnih Alpah nad gozdno
mejo, ki je na Golici in Svinji v višini okoli 1750 m.
Od kamnin, starosti gorovja in nekaterih drugih dejavnikov zavisi
v veliki meri, kako visoko so reke razrezale gorske gmote v slemena in
globače. Očiten pa je tudi vpliv količine padavin oziroma vodnega odtoka.
Na Vzhodnem Pohorju, kjer je manj padavin, sega planotast svet navzdol
do okoli 1000 m, med Rogljo in Kopo, kjer jih je več, do 1150—1250 m.
Svinja, ki dobiva le okoli 1000 mm padavin, je nerazrezana do okoli 1100 m.
Najvišje vasi Djekše, Kneža in Krčanje še lahko uživajo planotast, slabo
razgrapan relief. Južno od Pece in Uršlje, kjer je največ padavin, se po
pobočjih navzgor grape odprejo ah vladajo vrhnje ravne šele nad n. v.
1200—1300 m.
8. Zadnji reliefni kategoriji ustreza v Karavankah visokogorski relief
v apneniških gorah (Uršlja, Peca, Olševa, Topica, Ojstrica, Obir).
Najvišje karavanške planote in slemena v n. v. 2000—2100 m so po
sedanjem poznavanju nastale v osnovi med sarmatom in spodnjim panonom, torej pred kakimi 12 milijoni let. Enake starosti naj bi bile vrhnje
planote na Svinji in Golici. Dviganje Karavank je spremljalo odlaganje
t. i. satniških konglomeratov v podnožju gora. Nižji nivoji naj bi bili iz
panona (Winkler, 1957), na vzhodnem Pohorju pa iz srednjega pliocena
(Gams, 1959). Čeprav so kotline in podolja v glavnem zaostajale pri dviganju, je v pliocenu tudi iz njih odnesla erozija mnogo kamnin. Kieslingerjeve navedbe (1929) o fosilnih rdečih prsteh tipa terra rossa, ki- naj
bi nastale v terciarni dobi in se na mestu ohranile do danes, ne držijo.
Rdeča zemlja pri Pliberku in pri kmetiji Steharnik v JPodkraju, ki jo
omenja, je nastala na debeli, pretežno skrilavi opečno rdeči matični osnovi
z obilo železa. Zato so tudi reoentna tla rdeča.

Preoblikovanje v kvartarni dobi
V ledenih dobah pleistocena je v Celovški kotlini segal dravski ledenik
na vzhodu do Pliberka in do doline med Grebinjem ter Rudo severno od
Drave. Največji obseg in umikanja starejših ledenikov ni tako dobro
poznano (Penck-Brückner, 1909) kot za zadnjo ledeno dobo (Bobek, 1959).
Würmski ledenik se je z vzhodnim koncem še nalegal na hrib Libič pri
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Karta I — Map I
1. Terasasti relief
v kvartarnih
sedimentih.
Terrace-like relief
in the quaternary
sediments
2. Brda. Hills
3. Kopasta brda
v terciarnih
konglomeratih.
Flat hills in
the terciary
conglomerates
4. Gorati relief
slemen in globač.
Mountain relief
of valleys
and ridges
5. Gorski relief
v apnencih
in dolomitih.
Mountain relief
in limestones
and dolomites
6. Nerazčlenjeni
sredogorski masivi
v Centralnih
Alpah.
Not dissected
mountain relief
in the Central Alps
7. Nerazčlenjeni
visokogorski
masivi
v Centralnih
Alpah.
Not dissected
hight mountain
massivs in
the Central Alps
8. Najvišji apneniškodolomitni vrhovi
v Karavankah.
The Hightest
limestone and
dolomitic piks
in the Karavanken
9. Večji vršaji.
Bigger fans

RELIEFNI TIPI
TYPES OF RELIEF

Pliberku, na hrib nad Lipo (Lipekogel), na Lisco in Vašinje. Temu največjemu obsegu so sledila umikanja in delna napredovanja v Vzhodni
Celovški kotlini v 23 fazah. Umikalni stadiji so za sabo pustili ne le nize
morenskih nasipov, temveč tudi fosilne doline rek, ki so si za umikajočim
se ledeniškim čelom postopoma prestavljale proti zahodu svoj izliv v
Dravo. Najlepša taka dolina se je ohranila v podnožju Svinje, kjer je
Krka tekla mimo Trušenj proti vzhodu in se nato pri Grebinju obrnila
proti jugu k Dravi. Ta dolina pomeni pas naj gostejše naselitve in sklenjenega polja na vsem ozemlju med Dravo in Svinjo. Danes se Krka izliva
v Dravo 20 km zahodneje. Na jugu se je podobno prestavljala karavanška
reka Bela, ki je tekla ob največjem ledeniku skupno z Bistrico čez Pliberk
ob vznožju Strojne. Pri prestavljanju na zahod je dalj časa tekla čez
Dobrlo in Sinčo ves in se je šele kasneje v podnožju Karavank zaokrenila
na zahod. V Podjuni sega samo po teh dolinah sklenjen izkrčen in poseljen svet od karavanškega podnožja do Drave. Med njimi vlada v pasu
ob Dravi gozd Dobrove. Veliko gozdnatost Podjune (46 % vse površine)
so doslej razlagali z nedokončanim krčenjem in naseljevanjem, ki je
izhajalo iz starih vasi v podnožju Karavank (Melik, 1954). Vendar je
očiten tudi vpliv talnih razmer. Polja in naselja so navezana na karbonatne naplavine s Karavank, kjer je sicer plitva, bolj ilovnata in glinasta
rjavica, a je bolj rodovitna kot debela in peščena, a kisla prst na ledeniških nanosih ali rečnih naplavinah iz Centralnih Alp.
Po dosedanjih proučitvah so bili na robnih gorah Jugovzhodne Koroške manjši ledeni pokrovi na vzhodni strani Golice in na Svinji ter
krniški ledeniki na severni strani Pece. Srbikova (1941) karta prikazuje
manjše pobočne ledenike tudi na Topici, Ojstrici in Olševi, kjer je omenjena »morenska pokrajina umikalnega stadija« v višini 1360—1450 m
(str. 181). Terensko proučevanje študentov 3. in 4. letnika oddelka za geografijo FF poleti 1969 (ob sodelovanju asistenta F. Lovrenčaka in pod
vodstvom pisca) pa je ugotovilo znatno večjo poledenitev severne Olševe.
Raziskavo je bistveno olajšal vetrolom na področju nekdanje planine Olševe, kjer so čelne morene. Ledenik se je redil v dolih, ki jih domačini
imenujejo — sledijo si od zahoda proti vzhodu — Smrekova ravan, Mrzel
dol in Huda ravan. V največjem, Mrzlem dolu se v rudimentarnih krnicah
sneg že zdaj zadržuje do poletja. V začetku junija 1969 sta bili dve večji
snežišči v n. v. okoli 1700—1750 ter v n. v. 1550 m pri koči Forštnerici, kjer
so dobro ohranjene stadialne morene. Čelne morene, ki so se ohranile zaradi nerazčlenjenega dolinskega razvodja med Mežo in Bistrico med kmetijo Kos in Zadnjim travnikom, prikazuje karta št. II. Najzahodnejši, le
1—2 m visoki neizraziti morenski nasipi so severno od barake na Zadnjem
travniku. Segaju proti severu do hriba iz starejših kamenin, po katerem
poteka državna meja do Maroloevega vrha (1488 m). Pri poglabljanju je
dolina Zadnjega travnika te nasipe odrezala in je torej mlajša od njih.
Skrajne severne nasipe je pri kmetiji Marolče prekrila z naplavinami
izvirna Meža. Med prvim in drugim nasipom se njena dolina razširi v
obliki slepe doline. Tu Meža ponikne in se po 3/4 km dolgem podzemeljskem
toku pod morenami pojavi na jugoslovanskem ozemlju v izvirih nad
kmetijo Kos. Ledenik je prekrival še polje te kmetije (1185 m), kjer je

KARTA-MAP

II.

PLEISTOCENSKI LEDENIKI NA OLŠEVI
PLEISTOCENE GLACIERS ON THE MT. OLŠEVA

STAREJŠE MORENE
OLDER MORAINES

TALNE MORENE
SUBGLACIAL MORAINES

MLAJŠE MORENE
YOUNGER MORAINES

RAZTRESENO MORENSKO GRADIVO
DISPERSED GLACIAL DRIFT

NAJMLAJŠE MORENE
YOUNGEST MORAINES

TONALITNI DROBIR
TONALITIC RUBBLE-DRIFT
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ostalo na starejši podlagi nekaj apneniških skal. Na slemenu, ki se dviguje
nad kmetijo, je najvišja morena v n. v. 1290 m. Na južni strani doline
je nova gozdna cesta razkrila morensko gradivo, pokopano pod periglacialni grušč ali z njim pomešano, še na ovinku jugo-jugovzhodno od Kosa.
Celi ledenikov s Hude ravni in Mrzlega dola sta se stikali ob Planeški kopi
(ok. 1400 m, južno od gozdarskih barak), ki jo do vrha prekriva morensko
gradivo. Podobno kot pri sosednji Kosovi kopi prihaja tudi tu na dan na
severni strani breča v obliki podornih skal, ki izvirajo z vrha Olševe. Pričajo, da je bila pred prvo ledeno dobo, ki je pustila tu morene, doba močnega mehaničnega razpadanja.
Odložitvi vnanjih čelnih moren sledi rečno vrezovanje, ko je nastala
do 50 m globoka dolina Zadnjega travnika. Nato je ledenik ob novem
narastu z jezikom segal v dolino in tam odložil moreno, ki je zavrla vodni
odtok, tako da še zdaj zastaja vse leto voda v plitvem jezercu ali vsaj
močvirju. Morenam tega stadija moremo slediti ob severnem dolinskem
pobočju in nato po razvodni vzpetini proti severu, kjer se nalegajo na že
omenjeni podaljšek Marolčevega hriba z državno mejo. Vmes pokrivajo
te morene levi lok mlajšega morenskega nasipa. Njegov desni lok se
severno od barak znižuje in razveji v smeri proti vzhodu. Opravka imamo
torej z morenami treh ledenikov ali morebiti dveh ledenikov, od katerih
je imel zadnji dva sunka. Starejši se je z razvodnega hrbta enako raztekal proti zahodu v dolino Bele kot tudi proti vzhodu v dolino Meže.
Mlajša dva pa sta odtekala predvsem proti vzhodu. Zal starosti moren
ni bilo mogoče opredeliti s študijem preperelosti apneniškega drobirja in
debeline ter sestave tal. Na vse to ima namreč največji vpliv kameninska
sestava in kjer je več tonalitne primesi, prinesene s podnožja Olševe, je
apnenec bolj kemično preperel in tla so debelejša. Sam apneniški prod in
grušč — morene so razmeroma slabo zaobljene in imajo redko raze —
sta brez pokrova peščene ilovice. Na oddelku za geografijo smo peščeni
ilovici določili naslednjo teksturo (frakcije v % ) :

Pesek
Vzorec

Podnožje Olševe
Podnožje Snežnika
Mlada morena
Srednja morena
Stara morena

grobi

drobni

Melj

Glina

8,8

45,7

31,9

13,6

24,9

41,8

2,2

31,1

7,2

47,4

28,0

17,4

2,9

22,9

31,0

43,2

2,8

58,8

17,1

21,3

Vzorec s podnožja Olševe je z morene, s podnožja Snežnika s tonalitne podlage.
Čeprav sestava peščene ilovice z moren ni tipična za puhlico nižinskih
predelov, je soditi, da j o je navel veter s severnih, kristalinskih hribov.
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Na to kaže kamninska sestava in dejstvo, da jo je najti predvsem v
ulegninah med morenskimi nasipi.
Če je potekala snežna meja ob zadnji poledenitvi tako, da je bilo 1/3
ledenika pod njo, smemo predvidevati na severni strani Olševe njeno višino
pri 1450 m. To je malo niže kot v zahodnejših Karavankah (kjer je bila
1500—1600 m visoko — Paschinger, 1949, 82). Ker sega na Olševi do 400 m
više 4 km dolgi Gladki hrbet, je moral obstajati tudi na njegovi severni
strani ledenik, ki pa ni pustil večjih moren, ker ni segal do dna doline.
Nova cesta nad karavlo je le redko kje razkrila razsute morene, prekrite
in pomešane s periglacialim in fluvioglacialnim drobirjem.
Podobne razmere so bile domnevno tudi na slemenu Bela peč—Smrekovec. Tu je nekaj morenskega gradiva v globoko vdrti dolini med Prosenčevim vrhom in Grebenom, ki sega v sam vrh Raduhe (Lazena. Imena
so po top. karti 1 : 25 000). Nova cesta nad kmetijo Jež je v n. v. 1100 m
in više prerezala netipične in z drugim gradivom pomešane morene. Šele
nadaljnje raziskovanje bo moglo odgovoriti, če niso tudi osamljene apneniške skale in drobir pod kmetijo Ratih ledeniškega izvora. Raduha torej
ni imela ledenika samo na južni strani in proti Grohatu (Meze, 1959),
temveč tudi proti severu.
Z vrha Pece ni visel ledenik samo na severno stran, ampak kratkotrajno tudi proti jugu v Toplo. Sleme, na katerem je kmetija Florin, je
sicer zgrajeno iz skrilavcev in prekrito z rečno naplavino, toda na njegov
južni konec se v n. v. 880 m nalega apneniški morenski drobir. Na splošno
pa je v Topli malo morenskega gradiva in kmečka polja so večidel v
periglacialnem grušču, sprijetem v brečo.
Na severni strani Uršlje so bile doslej omenjene morene pri Smučarskem domu in više (Gams, 1959). Poleti 1969 pa sem mogel odkriti sledove
mnogo večje poledenitve. Ledeniki so prihajali z vrha gore po grapi Hotuljskega potoka in dolini Suhega potoka. Najbolj vnanje zahodne morene
je zahodno od Smučarskega doma razkrila najprej cesta, nato pa kolovoz
proti kmetiji Pečko. V dolini Suhega potoka so najnižje morene pri Lubasu
št. 10 v Podkraju). Posebno markanten pa je nasip na desni strani tega
potoka v kraju Podkraj. Njegova osnova je iz neogenega konglomerata,
a ga mestoma prekriva morena do vrha, Po vrhu slemena sega morensko
skalovje od n. v. 600 m do blizu kmetije Mihev. Tu, kjer se sleme razleze
v teraso, so zadnje morenske kope v n, v. 545 m. Podobno, a krajše in
manj izrazito sleme iz neogenega konglomerata je nastalo na desnem boku
Uršljinega ledenika, Sleme se začenja tik nad Rimskim vrelcem. Po njegovem vrhu sega morena od kmetije do konca v n. v. 590 m. Više v
pobočju je nova gozdna cesta Ivartnik—Poštarska koča prerezala dva
morenska nasipa, ki dokazujeta, da je bilo nekdaj tudi območje Ivartnikovega jezera pod ledom. Vendar to ni nastalo v moreni, temveč tako,
da je lastnik umetno zajezil odtok iz močvirja in ga preusmeril (glej
karto III!).
V primerjavi s tema dvema izrazitima bočnima nasipoma je na vmesnem prostoru malo čelnih moren. Nekaj več širokih in zaobljenih moren
je v gozdu nad šratneškim poljem. Nekaj polja zahodno od Janeta je
tudi na morenah. Čelne in talne morene so bile na vmesnem prostoru
3 Jugovzhodna Koroška
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Karta III — Map III

1.
2.
3.
4.
5.

Čelne in robne morene. End and border moraines
Talna morena. Ground moraines
Morene umikalnih stadijev. Moraines of retreat stages
Raztreseno morensko gradivo. Dispersed morain debris
Največji obseg pleistocenskih poledenitev. The greatest
extent of pleistocene glaciers

domnevno odnesene in po umiku ledenika preplavljene s fluviglacialnim
in periglacialnim drobirjem, ki gradi vršaj od vasi Kotlje do Sratneka.
Lepe morene umikalnih stadijev so pri Smučarski koči, v grapi Hotuljskega potoka pri Ivartniku in zlasti pri Sušniku (ok. 750 m).
Tako nizko segajoči ledenik, ki se je končal v n. v. 554 m 3 km južno
od Raven, si lahko razlagamo samo z bližino dravskega ledenika v Celovški kotlini. Mrzli zrak z njega se je odtekal v smeri ledeniškega strmca
proti vzhodu ne samo po ozki dolini Drave, temveč tudi preko spodnje
Mežiške doline v Slovenjgraško kotlino, kjer se je med Karavankami in
Pohorjem zajezeval. Ta hladni zahodnik je nedvomno zniževal gozdno
mejo in pospeševal periglacialne procese, ki so zapustili debelo odejo
grušča po hribovskih pobočjih. Na njeno sklenjenost in debelino vplivajo
kamninska sestava (malo je je na pobočjih v dolomitih, skrilavcih in konglomeratu, v nižjih apneniških legah, debela pa je na kristalnih kameninah), strmina in lega (na splošno je na severnih pobočjih debeljša).
Najčešče se na Pohorju in Košenjaku končuje v nadmorskih višinah okoli
600—700 m. Skoraj v celoti pokriva gruščnata odeja severno stran Pece,
Olševe, Uršlje — le najbolj strma pobočja so brez nje — ter sleme Bela
peč—Raduha. Ta odeja določa mnogo bolj rastiščne pogoje gozdovom kot
pa skalna podlaga. Na njej prevladuje smrekov, redko jelov gozd, medtem
ko je na skalnih zemljiščih več listavcev. Da je bila ledenodobna gozdna
meja v višinah med 600—700 m, lahko sodimo tudi na osnovi naslednjih
opažanj. Razlika med snežno in gozdno mejo je danes v Julijskih Alpah
okoli 800 m. Če je bila tolika tudi v zadnji ledeni dobi na severni strani
Olševe, kjer smo snežni meji ocenili višino na 1450 m, je rasel gozd šele
pod 750 m, v nižinah na obrobju dravskega ledenika pa še niže.
Morenski in periglacialni drobir so Drava in pritoki raznesli po dolinah in ustvarili terase, za katere pred leti (Gams, 1959) še ni bilo več
trdnih dokazov, da pripadajo vsaj dvema ledenima dobama. Da je na
primer terasa v v. 400 m pri Meži že obstajala v zadnji ledeni dobi, pričajo
plasti proda, ki je ob ledenodobnih soliflukcijskih procesih polzel po pobočju in je sprijet v konglomerat. Pri Hudopisku naplavino Drave, Meže in
Mislinje prekriva debel pokrov periglacialnega grušča, ki je pripolzel z
Danijelovega hriba. V dravskem produ pri Vuhredu so našli mamutov
zob iz riške poledenitve (Rakovec, 1954). Kot je menil že Heritsch (1905),
je verjetno večina višjih teras iz riške ledene dobe. Ob Dravi navzdol si
sledijo: terasa pri sv. Miklavžu (460 m), žvabeške Dobrove (462 m), Plestetten (438 m), terasi Libelič (421 m) in Viškega polja (420 m, to je višja
stopnja riške terase), Dobrova v Meži (400 m), terasa Trbonj, Mute (380 m),
Radelj (360 m) itd. Ko se je za Dobrovo zapolnila spodnja Mislinjska
dolina, je segla akumulacija v Slovenjgraško kotlino, kjer je nastala
terasa spodnjega Legna, Štibuha in šmarškega polja. Mežiški prodni zasip
te dobe je zelo čist in primeren za gramoznice (terasa 400 m pri Otiškem
vrhu, Cečovje in Javornik na Ravnah ter terase na Poljani).
Število in višina teras, vrezanih v starejši, riški zasip, ob Dravi
navzdol nista enaki (primerjaj Gams, 1959).
Večina ledeniškega drobirja iz zadnje ledene dobe še leži v Celovški
kotlini. Drava je z njim nasula v ožji dolini, vrezani v riški zasip, razme3*
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roma nizke terase, v katerih je prod manj sprijet v konglomerat in njihovo
površje je bolj vegasto. Iz te dobe je med drugim Črneško polje, nižja
terasa Dravograda, iz mislinjskega proda sestavljena terasa pri Pernatu
v Otiškem vrhu, ki je predstopnja mežiški terasi z višino 400 m, terasa
Dobrij med Ravnami in Prevaljami itd.
Slovenjgraška Dobrova je iz znatno starejšega kvartairja ali celo iz
konca pliocena (villafranchien). O tem priča mnogo večja preperelost vrhnjih prodov in njihov razpad v pesek, ilovico in glino kot je na nižjih,
že omenjenih terasah Štibuha in Šmarškega polja, ki sta iz enake, pohorske naplavine. V Dobrovi so tla debela, zaglejena, zamočvirjena in
kisla ter prepuščena pretežno borovemu in smrekovemu gozdu. Čeprav so
tla na mlajših terasah bolj plitva, peščena in zelo lessivirana (sprana finih
delcev), so bolj rodovitna za žitarice. Tri analize iz Šmartna so ugotovile
do globine 25 cm le 4,2 do 4 % , v globini 25—50 cm le do 3,6 % glinenih
delcev. Zato so mlada tla na kristalastem produ najbolj sušna in relativno
najtoplejša. Zato in ker so petrografsko mešana, so, tako kot vse ostale
naplavine, povsem izkrčena za polja. Tudi tu se izkaže, podobno kot v
ostali Sloveniji, da so stara debela tla zaradi perhumidne klime manj
rodovitna kot mlada, čeprav so slednja plitva in peščena.

Klima
Starejša literatura navaja, da se v Celovški kotlini uveljavlja izredno
intenziven toplinski obrat zaradi razsežnega in globokega kotlinskega reliefa. Ker je postaja Šmartno pri Slovenjem Gradcu še znotraj vnanjega
goratega oboda, je za slovenske razmere zelo hladna. Njene srednje minimalne temperature so za 4° nižje, kot jih imajo v isti višini ventilirane
postaje in so glede na višino najnižje v Sloveniji sploh (Furlan, 1965, 83).
Glede na višino je najhladnejša tudi po mesečnih temperaturah, dobljenih
iz terminskih vrednosti (o. c. str. 109).
Toda v okviru avstrijskih Vzhodnih Alp Celovška kotlina ni hladnejša,
kot so v poprečju ostale alpske doline in kotline, čeprav so manjše. Velikosti kotline pa tudi ne moremo več imeti za ugoden pogoj za inverzijo.
Saj se v okviru jugoslovanske Slovenije najbolj razvije na Babnem polju
(Furlan, 1965), ki je le kakih 15 m globoka kotanja na stiku suhih dolin,
V Avstriji je najhladnejši dolinski kraj Tamsveg v Lungau, z januarsko
temperaturo — 7° (Klimatographie, 1960, 147). Vzrok, da se v Celovški
kotlini uveljavlja intenzivnejši temperaturni obrat kot na primer v sosednji Ljubljanski kotlini, je treba iskati v večji sušnosti ozračja. Saj se pojavi
močnejša inverzija le ob suhem in brezvetrnem ozračju. Inverzijo zadržuje
megla in te je v Ljubljanski kotlini več. V Ljubljani so jo v razdobju
1949—1968 zabeležili na leto poprečno v 152 dneh (Arhiv). Za Celovec navajajo 93 in St. Andrä, (Sv. Andraž) v Labotski dolini 107 dni (Paschinger,
1949, 125).
Zaradi večje sušnosti in boljše transparence ozračja ima Celovška kotlina večjo radiacijo kot Ljubljanska. Razlike, ki so navedene v spodnji
tabeli, gredo delno morda tudi na račun različnih metod določevanja.
(Vir za Celovec: Klimatographie, 1958; za Ljubljano: Arhiv ZHMS.)
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TABELA I
R A D I A C I J A V cal/cm 2 PO M E S E C I H
Ljubljana

Celovec

I

2 868

2 376

II

4 939

3 945

III

8 719

6 729

IV

10 920

9 765

V

14 164

12 478

VI

15 707

13 159

VII

16 071

14 961

VIII

13 857

12 113

IX

9 546

8 197

X

5 918

5 451

XI

2 638

2 352

XII

1 977

1 510

107 424

93 036

I—XII

Celovška kotlina je za avstrijsko poprečje poleti bogata s soncem,
pozimi pa revna. Zaradi nizkih zimskih temperatur je letni popreček
(1850—1950) v Celovcu za 1,5° nižji kot v Ljubljani (Manohin, 1952) in
znaša 7,8°.
Ker zrak Celovške kotline podnevi razmeroma dobro prepušča sončne
žarke, ponoči pa omogoča intenzivnejše dolgovalovno toplotno sevanje
tal, so znatne temperaturne razlike med dnevom in nočjo, ki znašajo po
letnih časih in postajah
Tabela I I
Postaja

N. v. v m

Zima

Pomlad

Poletje

Jesen

Leto

Šenpaul

409

8,9

11,9

10,4

462

7,9

12,3

12,1
13,1

8,8

Velikovec

9,1

10,6

2044

4,7

5,4

6,6

4,9

5,4

Obir
(Klimatographie, 1958)

Iz navedenega razloga ima Celovška kotlina nizke absolutne temperaturne minime. Za postaje obakraj državne meje jih ne moremo brez
pridržka primerjati, ker ni podatkov za isto mersko razdobje. V spodnji
tabeli je za avstrijske postaje upoštevano razdobje 1901—60, za jugoslovanske pa 1931—60.
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Tabela III
A B S O L U T N I T E M P E R A T U R N I E K S T R E M I V °C
Postaja

Maksimi

Minimi

Šenpaul, Labot. d.

— 26,0

37,5

Velikovec

— 32,8

36,7

Wolfsberg, Labot. d.

— 22,6

35,6

Šmartno pri Slovenjem Gradcu

— 28,9

36,5

Preitenegg, Labot. d.

— 23,7

32,6

Preblau, Labot. d.

— 23,6

30,7

Ribniška koča, Pohorje

— 25,0

26,2

Za slovensko poprečje zelo nizki minimi v Slovenjegraški kotlini
(Šmartno) pa niso posledica prelivanja hladnega zraka iz Celovške kotline.
O tem nas prepriča primerjava srednjih mesečnih temperatur za razdobje
1955—1965 (Arhiv) med postajama Ravne na Koroškem in Šmartno.
Tabela IV
SREDNJE M E S E Č N E T E M P E R A T U R E
Ravne

Šmartno

Razlika

I

— 3,3

— 4,0

— 0,7

II

— 1,2

— 1,7

— 0,5

3,2

2,5

— 0,7

III
IV

8,5

7,7

— 0,8

V

13,0

12,1

— 0,9
— 0,6

VI

16,8

16,2

VII

18,1

17,3

— 0,8

VIII

17,3

16,6

— 0,7

IX

14,0

13,0

X

8,6

8,1

— 1,0
— 0,5

XI
XII
I—XII

4,1

3,6

— 0,5

-1,2

— 1,8

— 0,6

8,1

7,5

— 0,6

Če bi se hlad razširjal iz Celovške kotline, bi morale imeti Ravne nižje
temperature kot Šmartno. Kot v vseh dolinah in kotlinah obrat nastaja
oziroma se lokalno pospešuje, tudi v Slovenjgraški kotlini, ki ima tudi
zato precej megle.
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POPREČNE MESEČNE
Postaja

N. v.

TEMPERATURE:
I

II

Tabela v
lil

IV

v

VI

VIII

IX

X

VII
XI

XII

Letna

Labotska dolina:
Preitenegg

1055

— 4,3

— 2,6

1,0

5,0

10,0

13,3

15,1

14,3

11,2

6,2

0,9

-2,3

5,7

Preblau

790

— 4,7

— 2,7

1,3

5,2

10,4

13,6

15,0

14,2

10,7

5,8

0,7

— 2,2

5,6

Wolfsberg

460

— 3,9

— 1,3

4,0

8,4

13,3

16,9

18,5

17,3

13,5

8,2

2,6

— 1,7

8,0

Šenpaul

420

-1,7

3,8

8,7

13,3

18,5

17,5

13,6

8,3

2,7

— 1,7

7,9

— 4,2

16,8

Podjuna:
Velikovec

462

— 4,6

— 1,9

3,4

8,3

13,3

16,7

18,4

17,5

13,8

8,2

2,3

— 2,2

7,8

Klopinj

455

— 4,6

— 2,0

3,2

8,3

13,3

16,6

18,5

17,7

14,2

8,8

2,9

— 1,8

7,9

558

-4,2

— 2,0

2,6

7,6

12,2

15,8

17,4

16,7

13,0

8,0

1,7

-2,8

7,2

Karavanke:
Železna Kapla
Mežiška dolina:
Lese

— 3,7

-0,7

3,0

7,4

12,4

15,9

17,5

16,5

12,9

7,8

2,6

— 3,0

7,5

410

— 3,4

— 0,7

3,7

8,4

13,6

16,7

18,4

17,5

14,0

8,6

3,3

— 0,5

8,3

Šmartno

452

— 4,1

7,6

12,4

16,1

17,6

16,8

13,0

8,1

2,8

— 1,7

7,6

589

— 4,0

— 1,2
— 0,8

2,9

Mislinja

2,8

7,4

12,0

15,3

16,9

16,3

13,0

8,2

2,9

— 1,1

7,4

402

— 3,0

0,3

4,1

8,5

13,2

16,5

18,3

17,6

14,2

8,7

3,7

-0,4

8,5

1530

— 5,5

— 4,8

—1,7

1,8

6,4

11,6

13,7

13,4

9,0

3,9

-0,5

— 3,6

3,6

Ravne
Mislinjska dolina:

Dravska dolina:
Radlje
Pohorje:
Ribniška koča

DIAGRAM

1

SREDNJE MESEČNE TEMPERATURE
M E A N MONTHLY TEMPERATURES

°C

Poletne temperature so po nižinah dokaj izenačene (diagram št. 1).
Le gričevnato in hribovito obrobje med Podjuno in Pohorjem je nekoliko
hladnejše. To dokazuje tabela št. V. Zanjo je bilo treba temperature jugoslovanskih postaj iz razdobja 1931—60 (Arhiv) preračunati na niz 1901—60,
za katerega so objavljeni podatki za Koroško (Die Niederschlage, 1964),
glede na 100-letno opazovanje v Ljubljani (Manohin, 1952).
V Radljah ob Dravi, kjer imajo v hladni polovici leta višje temperature, je že opaziti vpliv subpanonskega podnebja. Žal ne leži nobena
postaja 30—150 m nad dolinami in kotlinami, kjer je v prisojah naj topleje. Ker se tu ponoči zrak manj ohladi, je ta t. i. termalni (toplotni)
pas najugodnejši za sadje. Višina, do koder ob obratu temperatura raste,
pa zelo koleba, kot lahko opazujemo zlasti pozimi s centralnoalpskih ali
karavanških vrhov po meglenem morju ali po gornji meji koprene oziroma manjše transparence.
Za ugotavljanje, kako se znižuje temperatura z višino, so na voljo
mesečni poprečki dobe 1901—1960 za postaje Wolfsberg in Preitenegg
v Labotski dolini, Radlje ah Šmartno za primerjavo z Ribniško kočo.
Za povečane gradiente v februarju vedo tudi hribovski kmetje, ki na
Pohorju pravijo, da se ob »Šenpalu« (sv. Pavlu konec januarja) zima preseli iz doline v hribe. Pozimi so majhne razlike zlasti pri dolinskih oziroma
kotlinskih postajah Wolfsberg in Šmartno. Čeprav je med Wolfsbergom
in Preiteneggom manjša višinska razlika kot med Šmartnim in vrhom
Pohorja, so letni gradienti skoraj enaki, zimski pa celo manjši. Kako vplivajo višine na gradiente, povedo naslednji poprečki za Avstrijo: do 500 m
nadmorske višine so gradienti 0,5°/100 m, med 700 in 1000 m n. v.
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Tabela VI
GRADIENTI V °C NA 100 m VIŠINSKE RAZLIKE
RadljePreitenegg
(r. 1598 m)

Ribniška
koča
(r. 1110 m)

Šmartno
Ribniška
koča
(r. 1807)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

0,07
0,21
0,50
0,57
0,55
0,60
0,57
0,50
0,38
0,33
0,28
0,08

0,23
0,46
0,53
0,59
0,53
0,44
0,42
0,38
0,47
0,44
0,38
0,29

0,13
0,33
0,43
0,54
0,56
0,51
0,31
0,31
0,37
0,37
0,31
0,18

I—XII

0,38

0,44

0,37

Mesec

0,33°/100 m, med 1000 in 1500 m n. v. pa 0,44°/100 m (Klimatographie,
1960, 149).
V višinah so temperature dokaj izenačene, po dolinah in kotlinah pa
so večje razlike zlasti pozimi, majhne pa poleti.
Poglejmo si še temperaturne vsote (to je seštevek vseh dnevnih temperatur) vse vegetacijske dobe (april—oktober).
TEMPERATURNA VSOTA (1901—1960)

Postaje

Tabela v n
Srednja temperaratura vegetacijske
dobe

Temperaturna
vsota v °C

13,9
13,8
13,9
13,9
13,9
12,9
14,4
12,9
12,9

2939
2957
2942
2985
2964
2665
2967
2805
2775

10,7
10,7
8,5

2293
2332
1870

Doline:
Labotska:
Podjuna:
Mežiška:
Dravska:
Mislinjska:
Bela:

Wolfsberg
Šenpaul
Velikovec
Klopinj
Ravne
Lese
Radlje
ŠmartnoŽelezna Kapla

Hribi:
Svinja (790 m n. v.), Preblau
Golica (1055 m), Preitenegg
Pohorje (1530 m), Ribniška k.
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Poprečki za Vzhodne Alpe znašajo (Klimatographie, 1960):
Nadmorska višina v m
temp. vsota v °C

400

600

800

1000

1500

2000

2930

2630

2290

2130

1550

820

Doline so torej blizu poprečka, vrh Pohorja pa je znatno toplejši kot
isti višine v severnejših avstrijskih Vzhodnih Alpah.
Padavine

Največ jih je na južnem karavanškem in severovzhodnem centralnoalpskem gorskem obodu Celovške kotline, kjer so gorovja največja ovira
za deženosne severovzhodne in južne (jugovzhodne in jugozahodne) vetrove. Nižji relief sredi gora v nizu: preval Radelj—Muška kotlina—Zahodno Pohorje med Kremžarjevim vrhom in Košenjakom—Slovenj graška
kotlina—karavanška slemena med Uršljo in Paškim Kozjakom—Velenjska
kotlina—Zg. Savinjska dolina je pravi vetrovni kanal, po katerem vdira
KARTA-MAP
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IV

VIŠINA PADAVIN VSE LETO, PO LETNIH ČASIH IN VEGETACIJSKI DOBI, V mm
Le tno
V C & C I dU.

N. v.
m

v mm

460

UUUčt

mm

°/o

793

613

77,3

Mesec
maks.
padav.

Tabela VIII
Jesen

Poletje

Pomlad

Zima

mm

°/o

mm

°/o

mm

%

mm

%

VIII

176

22,2

319

40,2

208

26,2

06

11,3

Doline:
Wolfsberg
Šenpaul

420

820

623

67,0

VII

177

21,5

312

38,0

227

27,6

104

12,7

St. Margarethen

460

950

706

74,0

VIII

198

20,8

363

38,2

258

27,1

131

17,8

Velikovec

462

942

692

73,4

VII

215

22,8

347

36,8

255

27,1

134

14,2

Šmihel

505

1039

755

72,6

VII

233

22,4

368

35,4

289

27,8

149

14,3

Klopinj

560

1378

741

72,7

VI

223

21,9

363

35,6

285

27,9

147

14,4

Mežica

461

1258

871

69,2

VI

286

22,7

424

33,7

353

28,1

195

15,5

Dravograd

402

1089

787

72,3

VI

254

23,3

386

35,4

306

28,1

144

13,2

Slovenj Gradec

409

1183

837

70,8

VI

258

21,8

406

34,3

344

29,1

175

14,8

Šentilj

593

1250

891

271

21,-6

447

35,7

348

27,8

185

14,8

17,5

71,3

Karavanke:
1040

1745

1156

66,2

408

24,5

511

29,2

521

29,9

305

Železna Kapla

560

1378

942

68,4

VI

313

17,9

438

31,7

339

29,0

228

16,5

G. Razbor

884

1307

894

68,4

VI

285

21,8

413

31,6

398

30,4

211

16,1

13,4

Jezerski vrh

Centralne Alpe:
Djekše

1150

992

752

75,8

VI

222

22,4

376

37,9

255

25,7

133

Pustritz

790

864

655

75,8

VII

199

23,0

312

38,5

228

26,4

104

12,0

Strojna

1000

1059

771

72,8

VI

244

22,8

399

36,5

298

27,8

137

12,8

790

876

681

77,7

VI

200

22,1

348

39,7

230

26,3

98

11,2

Preitenegg

1055

952

738

77,5

VII

217

22,8

384

40,3

242

25,4

109

11,4

St. Ana ob
Schwannberg

1050

1147

821

71,6

VI

320

28,0

386

33,6

291

25,4

150

13,0

Glasshiitten

1275

1307

981

75,0

VI

319

24,4

468

35,8

349

26,7

171

13,1

Preblau

715

1357

931

68,8

VII

311

22,9

452

33,3

371

27,3

224

16,5

Ribniška koča

1530

1357

964

74,0

VI

326

24,0

483

35,6

339

25,0

209

15,4

Hudi vrh

1260

1570

1045

—

VI

379

24,1

486

30,9

419

26,9

285

18,2

Ribnica

hladni zrak iz Panonske kotline po najbližji poti proti jugozahodu in
nasprotno. Hladen panonski zrak po tem kanalu vdira v Celovško kotlino,
kjer obleži, ker ima ta na jugu in zahodu višji obod. Ti hladni vetrovi, ki
navadno spremljajo genovsko depresijo, povzročajo, da ima Ribnica, kjer
se mase zajezu jejo, precej padavin (1355 mm) in da te do višine Ribniške
koče ne narastejo (1357 mm) (karta IV).
Preko Karavank in Podjune pojema letna količina padavin v smeri
proti Labotski dolini. Gore okoli nje ne prihajajo več do vidnejšega izraza
glede povečanih padavin (glej Velikovec, Pustrico in Djekše v naslednji
tabeli). Labotska dolina, ki jo ščitita obakraj Svinja in Korica, pomeni
sušno oazo, ki je miniaturna podoba Valisa v Zahodnih Alpah. V srednjem
delu dobi malo pod 800 mm padavin. Drugod pade največ dežja junija,
tu pa julija. (Die Niederschlage . . . 1964.)
Podobno kot pri temperaturah je bilo treba tudi tu podatke za jugoslovanske postaje prirediti nizu 1901—1960.
Karavanke dobijo pozimi razmeroma največ padavin (nad 15 %).
Razmeroma največ letnih padavin je v najbolj sušnih krajih (Labotska
dolina). Razlike med postajami so v vegetacijski dobi manjše kot v ostalem času. Po količini padavin si sledijo v vegetacijski dobi julij, avgust,
KARTA-MAP
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V

september, maj, oktober, april (ta je najsušnejši). Če so razporejene padavine med letom približno tako, kot je dolgoletno poprečje, pravzaprav
noben mesec ni sušen. Če pa padavine zatajijo, se suša v dolini najprej
čuti na plitvi peščeni zemlji in v prisojah s skeletno zemljo (karta V).
Zaradi že omenjenih vetrov iz Panonskega področja ima vzhodna
stran Korice več padavin kot zahodna. Na labotski strani dobi Preitenegg
v n. v. 1055 m 952 mm, na štajerski strani enako visoka Sv. Anna ob
Schwannberg (1050 m) pa 1147 mm. Odmik največjih padavin od najvišjih
vzpetosti je domnevno tudi na Pohorju: največ moče ima Hudi vrh
(1260 m n. v.), ker je izpostavljen višinskim jugovzhodnim vetrovom.
Zanimivo je, da je število dni s padavinami nad 1,0 mm po vsej
deželi dokaj izenačeno. To se pravi, da v krajih z več padavinami pač
močneje dežuje, kadar je dež. O tem nas prepriča naslednja tabela.
ŠTEVILO DNI S PADAVINAMI IN NJIHOVA IZDATNOST
Postaja

N. v.
m

Razdobje

Dni brez
padavin
< 1,0 mm)

Tabela IX

Število dni s padavinami, mm
<= 10,0

<= 20,0

Wolfsberg

460

1951—60

276,8

88,4

23,8

9,6

Šenpaul

420

1951—60

267,4

97,8

26,1

10,0

VeUkovec

462

Šmihel

1951—60

268,3

96,9

30,0

11,6

1951—60

266,6

98,6

33,4

14,5
11,6

790

1951—60

260,0

105,0

28,5

Preitenegg

1055

1951—60

257,9

107,3

29,9

8,6

Djekše

1150

1951—60

263,4

101,8

33,5

14,2

560

1951—60

241,1

111,2

44,1

20,2

Preblau

Železna Kapla
Jezerski v r h
Dravograd

1040

1951—60

234,8

130,5

57,8

27,7

402

1931—60

255,5

109,7

42,8

18,8

Mežica

491

1931—60

254,6

110,6

42,8

18,8

S l o v e n j Gradec

409

1931—60

257,6

107,6

38,1

15,9

Šentilj

593

1931—60

447,5

117,7

41,7

18,0

Ribnica

715

1931—60

251,1

114,1

45,9

20,5

Ribniška koča

1530

1931—60

247,0

118,2

44,7

20,6

Paški Kozjak

1063

1931—60

242,3

122,9

38,5

13,9

Strojna

1000

1931—60

253,4

111,8

33,1

12,0

Labotska dolina in nižja pobočja obakraj n j e dobijo razmeroma pozno
prvi sneg, šele ob koncu novembra. Zaradi mraza pa ne izgine mnogo prej
kot drugod v nižinah. Najbolj bogati s snegom so glede na nadmorske
višine vrhovi Pohorja in Karavanke. Zlasti izstopa Ribniška koča z 226
dnevi, ki so beležili snežno odejo. K temu ji pripomore tudi proti severu
nagnjena lega.
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<= 1,0

TRAJANJE SNEŽNE ODEJE

Tabela X
Trajanje snežne odeje
v poprečju
začetek
konec

N. v.
m

Opazovalna
doba

Ravnine:
Wolfsberg
Šenpaul
Velikovec
Klopinj
Dravograd
S l o v e n j Gradec

460
420
462
455
402
409

1951—60
1951—60
1951—60
1951—60
1948/49—1962/63
1948/49—1962/63

6. XII.
28. X I .
24. XI.
17. XI.
29. XI.
16. XI.

16.
7.
30.
7.
18.
31.

III.
III.
III.
IV.
III.
III.

110
99
125
120
110
136

Karavanke:
Železna Kapla
Podolševa
Gornji Razbor

560
1247
884

1951—60
1948—62
1948—62

17. XI.
17. X .
2. XI.

7. IV.
13. V.
20. IV.

141
209
170

Centralne A l p e :
Preblau
Djekše
Preitenegg
R i b n i c a na Pohorju
Ribniška koča
K o č a pri Š u m i k u
Hudi v r h

790
1150
1055
715
1530
1110
1260

1951—60
1951—60
1951—60.
1948—62
1948—62
1948—62
1948—62

19.
31.
7.
10.
14.
21.
21.

31. III.
20. IV.
6. IV.
15. IV.
27. V.
7. V.
20. IV.

132
172
144
157
226
199
202

Postaja

XI.
X.
XI.
XI.
X.
X.
X.

Razlika
dni

Ker je pomembno, kako debela je snežna odeja, je v naslednji tabeli
št. XI navedeno, kako pogosto nastopajo posamezne debeline. Žal ni bilo
mogoče uskladiti avstrijske in jugoslovanske postaje, ki so zato navedene
ločeno.
POGOSTNOST SNEŽNE ODEJE
Postaja

N v
m

Postaja XI
Srednje število dni z višino snežne odeje
>= 1,0 cm

>= 10 cm

>= 30 cm

>= 50 cm

Brez nje

Dravograd

402

59,8

29,4

8,1

2,7

Mežica

491

89,1

61,0

17,8

5,9

276

Strojna

1000

92,1

68,8

28,0

9,9

273

Ribnica

715

78,2

55,4

26,2

11,6

287

Šentilj
Paški Kozjak

593

77,2

31,7

20,9

1063

79,0

—

—

8,9

305

288

—

286
276

884

89,0

68,2

35,4

14,3

Ribniška koča

1530

157,4

144,3

103,2

84,3

208

K o č a pri Š u m i k u

1110

132,0

118,8

79,3

53,7

233

Hudi v r h

1260

72,3

102,5

67,3

40,9

293

Gor. Razbor
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Srednje število dni z višino snežne odeje

N. v.
m

Postaja

Šenpaul

420

Brez nje

30 cm

50 cm

10,3

4,3

2,0
5,1

288

4,2

278

1—14 cm

15—29 cm

38,5

312

790

48,1

19,1

10,1

Djekše

1150

40,4

25,0

21,7

Preitenegg

1055

42,3

22,3

26,3

4,0

274

Velikovec

462

30,2

25,4

7,8

3,9

302

505

38,0

26,4

12,0

4,6

289

1040

34,0

28,8

63,0

40,9

239

Pustritz

Šmihel
Jezerski v r h

Opazovalna doba je pri jugoslovanskih postajah 1948/49—1962/63, pri
avstrijskih pa 1950/51—1959/60. Videti je, da leži sneg v dolinah razmeroma dolgo v Mežici. Dolina Bele je razmeroma zgodaj kopna verjetno
zaradi jauha (južnega vetra — juga). Verjetno je on nekdaj omogočal
vinogradništvo v Žitari vesi, edini na Koroškem.
Tam, k j e r je relief ugoden za smučišča, se po mojem najdlje zadržuje
sneg na severni strani pohorskih vrhov od Male Kope do Planike, na
vzhodni in zahodni strani Uršlje in na severnem pobočju Olševe v Mrzlem
dolu.
Ker je za vegetacijo pomemben skupen učinek temperature in padavin, so v naslednji tabeli navedeni indeksi vlažnosti. Izračunani so iz
temperaturne vsote in padavin po formuli

ter prikazani

kot poprečki dobe 1901—1960 za mesece od aprila do oktobra.
INDEKSI HUMIDNOSTI V VEGETACIJSKI DOBI

Tabela XII

IV

v

VI

VII

VIII

IX

X

Veget.
doba

Wolfsberg

43

50

47

52

53

48

34

48

Postaja

Šenpaul

44

50

48

56

51

44

24

47

Preblau

23

34

34

39

40

35

30

32

Preliitenegg

21

31

33

35

38

33

29

31

Velikovec

35

46

43

50

48

41

18

42

Klopinj

32

43

40

49

45

39

21

40

Železna Kapla

21

32

23

37

36

29

9

29

26

36

32

40

40

33

37

33

6

14

34

27

30

24

23

19

Šmartno
R i b n i š k a koča

Karavanški obod Celovške kotline je znatno bolj vlažen kot centralnoalpski. Železna Kapla v dolini Bele je v n. v. 560 m aprila in m a j a pri47

M E S E Č N E T E M P E R A T U R E IN PADAVINE
M O N T H L Y T E M P E R A T U R E S A N D PRECIPITATIONS

DIAGRAM

2

bližno enako vlažna, kot so hribi obakraj Labotske doline v višini okoli
1000 m, septembra in oktobra pa so slednji celo sušnejši. Iz središča sušnosti, ki je v Labotski dolini, narašča vlažnost proti jugu in vzhodu ter
jugovzhodu. Precejšnjo vlažnost ima tudi Slovenjgraška kotlina (diagram
št. 2).
Kraji z najvišjimi indeksi so klimatsko najugodnejši za žitarice, ti z
najnižjimi indeksi (to je najbolj vlažni) pa za rast trave oziroma živinorejo.

Vpliv lege, strmine in sestave tal na poletne temperature
Te zveze smo določevali s sondno meritvijo v Koprivni, ki nudi bogato
izbiro v petrografski sestavi in je znana kot kraj s poprečno najvišjimi
kmetijami v Sloveniji. Meritve v apneniških tleh naj bi prikazale razmere
v Karavankah. Razmere v kristalinskih kameninah predstavljajo centralne Alpe (karta VI.)
Merske postaje smo razvrstili v prečni smeri čez povirno dolino Meže,
ki ima smer W—E. Južno dolinsko pobočje predstavlja severno stran
Olševe, ki je iz triadnih apnencev, dno doline in severno pobočje pa je iz
kristalinskih kamenin (tonalit, skrilavci), v katerih je pobočje Snežnika.
Postaje, navedene v tabelah in na karti, imajo naslednje oznake:
I. Olševa — na vrhu pri piramidi na Govici v n. v. 1929 m. Površje
z instrumenti visi za 5° proti N. Talni termometer je bil v humozni
črnici, poraščeni z 10 cm visoko travo.
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Udeleženci
Podpredsednik
skupščine občine
imenu koroških občin pozdravlja

kongresa

slovenskih

geografov

(foto Ocepek)

Ravne na Koroškem, prof. Tone Golčer v
kongres slovenskih geografov (foto Ocepek)

Ravne na Koroškem,

pogled

na staro mesto in Cečovje

Ravne na Koroškem,
(foto M . Dolinšek)

pogled na Cečovje

(foto M . Dolinšek)

in naselje individualnih hiš Na šancah

II. Forštnerica — 1560 m, sredi severnega pobočja Olševe, pri lovski
koči. Samo tam tla niso bila poraščena. Sestavljalo jih je razpadlo igličevje in črnica na morenskem kamnitem drobirju, površje pa je bilo
ravno.
III. Osoje — v podnožju Olševe v n. v. 1315 m; tla sestavljena iz glacialnega in periglacialnega grušča, pokrita z rjavico, z naklonom za 13°
proti N. Postaja je bila na planem sredi mladega smrekovega gozda, v
katerem smo tudi imeli instrumente.
IV. Baza — na dolinskem razvodju med Mežo in Belo v začetku doline, ki se odpira proti E v n. v. 1315 m. Postaja je bila 50 m E od barak
na talni moreni. Površje visi za 8° proti SE. Gozdne temperature smo
merili na ravnem zemljišču v bližnjem smrekovem gozdu.
V. Prisoje — dolinsko pobočje med Kosom in Snežnikom v n. v.
1310 m, na travniku z naklonom 27° proti S. Tla so iz grušča in tanke
rjavice, trava visoka 10 cm. Gozdne temperature so iz bližnjega gozda z
naklonom 19° proti S.
VI. Snežnik — eden od vrhov Snežnika, 1461 m, na južnem pobočju
z naklonom 26°, osem metrov pod vrhom. Na pašniku, ki ga zarašča gozd,
so bila na grušču mokrotna, humozna tla, poraščena z 10 cm visoko travo.
Nadalje smo imeli postaje na dolinskem profilu vzdolž Meže, ki se je
na prečnega navezoval pri Bazi. Te postaje so bile nameščene:
VII. Verdel — v dolini Meže pri kmetiji Verdel, n. v. 1055 m, 18 m nad
potokom na travniku, ki je nastal iz opuščene njive. Travnik z 10 cm visoko
travo visi za 10° proti jugu.
VIII. Lipold — v dolini Meže v n. v. 840 m, na travniku, nastalem iz
opuščene njive. Antropogena humozna tla nekdanje njive visijo za 5°
proti jugu in so bila poraščena z 10 cm visoko travo.
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SKUPNA RADIACIJA (cd/cm), ZRAČNE IN TALNE. TEMPERATURE (°C), VLAŽNOST (7.),. KOPRIVNA,1Q-14VI.1969
TOTAL RADIATION (cd/cm), AIR AND SOIL TEMPERATURES (°C), HUMIDITY(7.). K O P R I V N A , 10-14VI. 1969

4

Jugovzhodna Koroška
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Postaja

Nadmorska višina m

II

1929

Radiacija, cal/cm2

80,4

Relativna zračna vlaga v %

—

piano

1315

1560
76,4
82

gozd

73,1

—

78

86

Temperatura zraka:
150 cm nad tlemi
10 cm nad tlemi

6,9
—

11,0

12,6

11,7

—

12,5

—

10,2

10,3

—

8,7

9,1

6,7

8,2

8,1

9,6

Talna temperatura:
globina

5 cm

—

globina 20 cm
globina 30 cm
Postaje: I — Olševa, II — Farštnarica,

6,9
—

III — Osoje, IV — Baza, V — Prisoje,

IX. Sv. Jakob — na slemenu pri kapelici v n. m. 1060 m. Tla so gruščnata in peščena ter slabo porasla. Ta »ventilirana« postaja je rabila za
primerjavo z dolinsko postajo enakih višin pri Verdelu.
Globalno radiacijo smo merili s sferičnimi piranometri tipa Bellani,*
nameščenimi 150 cm nad tlemi. Obračali smo jih dnevno ob 9.30 uri,
odčitavali pa istočasno z meritvami temperatur. Ker smo v »Osojah«
piranometer sprva locirali v amfitiatralni konec pobočne dolinice in ker
registrira tudi odbito sevanje, smo sprva namerili nadpoprečno radiacijo.
Po tem bi sodili, da dobivajo kmetije na koncu dolin, ki segajo visoko
v goro in ki imajo često ime Kotnik, Kočnik in podobno, več radiacije.
Zračne temperature smo merili z navadnimi, talne s talnimi termometri. Temperature za Olševo, Snežnik, Verdel, Lipold in Sv. Jakob so
povzete po termografih ali termohigrografih, ki smo jih dnevno kontrolirali. Zračno vlago smo merili z lasnimi higrometri, za Snežnik in Verdel
pa je povzeta po higrografu. Zaradi pogostih vetrovnih sunkov podatki o
vlagi niso povsem zanesljivi.
Meritve je opravila 13-članska ekipa v sestavi, kot je omenjena pri
glaciaciji Olševe. Merili smo od 4 h 10. VI. do 10h 14. VI, 1969, in sicer na
postajah s številkami II, III, IV in V ob 4., 7., 10., 12., 14., 16., 20. in 24. uri.
Dnevna vrednost je popreček terminskih temperatur. Na Snežniku smo
merili ob 10., 12. in 16. uri, na ostalih postajah pa enkrat dnevno ob
9.30.
Skoraj vse dni se je zadrževalo v višinah jedro hladnega zraka. Zato je
bilo vreme čez dan delno, popoldne močno oblačno z redkimi plohami, z
* Posodil nam jih je gozdarski oddelek Biotehnične fakultete v Ljubljani,
za kar se mu toplo zahvaljujemo.
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obdobnimi nočnimi razjasnitvami, v celoti pa hladno in vetrovno. Ugotovitve obsega tabela št. XIII. Če ni omenjeno drugače, je bila postaja na
planem.
Postaje na severnem pobočju Olševe (Forštnerica in Osoje) ter Verdel
v dolini Meže izkazujejo manj radiacije (za 5, 12 odn. 11 %). Piranometer
pri Verdelu je prišel zjutraj in zvečer v senco hribov. Severno pobočje
Olševe pa bi moralo dobivati junija po astronomskih izračunih več radiacije. Na sever i z p o s t a v l j e n a pobočja dolin, ki so v smeri W—E
in ki imajo za 30° previšani horizont, dobijo namreč več sonca kot ta v
južni ekspoziciji (če je na prvih faktor radiacije 96, je na južnih 95 —
Klimatographie, 1958, 28), ker vpadajo zjutraj in zvečer sončni žarki na
severne ekspozicije pod večjim kotom. Zmanjšanje radiacije na severnem
pobočju Olševe je povzročila nizka oblačnost, ki često ni segala do vrha
gore. Povzročal jo je severni veter, ki se je zajezeval in dvigal ob gori.
Ob višjem soncu pa je padala na severno stran senca tudi od višje
»kape« na samem vrhu, kar je pogost pojav.
Razlike v radiaciji dopoldne in popoldne so naslednje.

Dopoldne

Prisoje
Osoje
Baza
4*

Popoldne

cal/cm2

%

cal/cm2

27,2

37
43
43

46,8
36,9
41,5

28,0
31,7

63
57
57
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Pretežno vetrovno vreme je preprečevalo razvoj temperaturne inverzije. Srednja temperatura zraka 150 cm nad tlemi je bila v n. v. 1300 m v
prisojah za 1,0° višja kot v osojah, v n. v. 1500 m pa še manj (primerjaj
Forštnerico s Snežnikom!). 10 cm nad tlemi so bile navadno zgodaj zjutraj
temperature nižje in opoldne višje kot v višini 150 cm. O tem priča naslednja tabela
TEMPERATURNI! POPREČEK OPAZOVANE DOBE
Ob dvanajsti uri
(10.—13. VI. 1969)

Ob četrti uri
(10.-14. VI. 1969)
v višini

150 cm

10 cm

razlika

150 cm

10 cm

razlika

Baza

7,0

6,7

0,3

14,6

15,8

1,2

Osoje

7,6

6,5

1,0

14,4

14,5

Prisoje

8,5

7,9

0,6

16,2

16,2

0,1
0

V maju 1969 je vladalo dolgotrajno sončno in toplo vreme, ko so se
suha in peščena tla v prisojah močno ogrela. V času opazovanja so se talne
temperature v globini 20—30 cm znižale, na Olševi za 0,8, pri Jakobu
za 2,8, na Snežniku za 0,2°. Se med opazovanjem so bile zato talne temperature prisoj v n. v. 1300 m za 2° višje kot v osojah, zrak pa le za 1,0°.
Nekaj razlik pa izvira tudi iz različne sestave tal (grusčnata prst pri
osojah in črnica pri Forštnerici sta sami po sebi topli). Talne temperature
v dolini Meže pa določuje v veliko večji meri dež kot pa sonce, saj je
tega manj in npr. na Lipoldovo hišo posije zadnje sonce 11. novembra in
se je spet dotakne 1. februarja. Nižje talne temperature pri Bazi izvirajo
delno iz bolj glinaste sestave tal, o čemer govori naslednja tabela (frakcije v % ) v
Tabela XV
Vzorec

Grobi
pesek

Drobni
pesek

Melj

Glina

Baza

14,28

28,52

10,0

48,2

Priso j e

24,88

41,81

2,2

31,1

Osoje

8,79

45,7

31,9

13,6

16,11

48,7

5,0

40,2

Snežnik

7,58

68,2

5,0

29,2

Verdel

14,75

53,05

4,0

28,2

Jakob

29,9

42,90

3,0

14,2

Lipold

17,5

30,22

19,0

33,2

Forštnerica

Čeprav so bile meritve prekratkotrajne za trdnejše sklepe, le kažejo,
da so v višinah Koprivne razlike med sončno in senčno lego (nicine v
domači govorici) tudi poleti občutne, ker jih podkrepi večja zasenčenost z
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oblaki. Zaradi obilnih padavin (v Koprivni na leto v razdobju 1925—1940
1452 mm) te razlike niso tolike in zato morejo imeti talne razlike prav
tolikšen pomen za talne temperature kot pa lega, strmina in nadmorska
višina (primerjaj v tabeli št. XIII. temperature v globini 30 cm med
Bazo, Forštnerico in Snežnikom). V luči teh trditev bi mogli razlagati
visoko mejo agrarne naseljenosti v Koprivni z naslednjim. Ker je kraj
sredi gorovja Karavank in Kamniških Alp, širokega do 26 km, in v zavetju gora kot so Raduha, Olševa in Peca, je zaradi fenizacije oblakov
manj in več sonca. Najvišje kmetije uživajo nadalje suha peščena tla na
kristalastih in skrilavih kameninah in prisojno pobočno lego.

Klima in rastiščni pogoji
Nakazani veliki pomen talne sestave za talno klimo najbrž povzroča,
da rastiščni pogoji za gozdni prirast niso krajevno tako različni, kot bi
sklepali po legah, strminah in padavinah. Kjer so tla drobnozrnata, je
talna temperatura nižja in tako se pozitiven učinek večje vlažnosti kompenzira. Čeprav je na ozemlju gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec,
ki sega od Brezna do Raduhe, razlika v letnih padavinah do 500 mm, je
gozdni prirast po gozdnogospodarskih enotah v gozdovih privatnega in
splošnega ljudskega premoženja glede na zaloge lesa dokaj enak. To priča
diagram št. 3, narejen po podatkih GG Slovenj Gradec za razdobje 1954
do 1964. Edino Radlje imajo malo višje prirastke, kar gre verjetno na
Lesni prirastek v odnosu do lesne zaloge po rajonih
meritev v okviru Gozdnega gospodarstva
Slovenj Gradec
Rajon

Lesna
zaloga

Prirastek

1. Radlje, levi breg

217

5,0

2. Radlje

271

6,3

3. Radlje, desni breg

239

7,1

4. Mislinja

236

4,8

5. Mislinja — Razborca
6. Slovenj Gradec — Pohorje

234

5,2

232

7. Slovenj Gradec

221

5,7
5,4

8. Dravograd

205

5,2

9. Ravne

223

5,8

10. Mislinja — Kozjak

209

5,3

11. Slovenj Gradec — Podgorje

206

12. Slovenj Gradec — Plešivec

240

M
4,7

13. Mežica

207

4,3

15. Smrekovec

241

4,7

14. Črna

281

4,1

'
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DIAGRAM

200

1-9

CENTRALNE

10-15

KARAVANKE

3

ALPE

250
LESNA ZALOGA m3/ha

300
WOOD SUPPLY

račun višje temperature pod vplivom subpanonske klime. Nekoliko manjše
prirastke imajo samo enote na dolomitu, terciarnem konglomeratu, kar
je ugotovil že Mlinšek (1959). Na diagramu nadalje preseneča, da v gozdovih z lesno zalogo nad 200 m a /ha ne raste več letni prirastek, morda
zato, ker so tla v gozdu z večjo zalogo bolj zasenčena in zato hladnejša.
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Seznam slovensko-nemških krajevnih imen v tej razpravi
Bela — Vellach
Bistrica — Vellach
Celovška kotlina — Klagenfurter
Becken
Celovec — Klagenfurt
Dravska dolina — Drautal
Dolgo Brdo — Landegg
Djekše — Diex
Dobrla ves — Ebendorf
Galicija — Gallizien
Gradniško hribovje — Granitzer
Berge
Golica — Koralpe
Grebinj — Griffen
Jugovzhodna Koroška — Südostkärnten
Jezerski vrh — Seeberg
Krška dolina — Gurktal
Košenjak — Hühner-Kogel
Kneža — Grafenbach
Krčanje — Greutschach
Krka — Gurk
Klopinj — Klopein
Karavanke — Karawanken

Labotska dolina — Lavantal
Libič — Libitsch-Kogel
Lisca — Liesnaberg
Ojstrica — Oistra
Olševa — Uschowa
Podjuna — Jauntal
Peca — Petzen
Pliberk — Bleiburg
Ruda — Rudein
Strojna — Stiroina-Berg
Svinja — Saualpe
Sinča ves — Kühnsdorf
Klopinj sko hribovje — Bergen von
Klopein
Šmihel — St. Michael
Topica — Topitza Berg
Trušnje — Trixen
Velikovško Cezdravje — Gebiet um
Völkermark nördlich dem Drau
Flusses
Velikovec — Völkermarkt
Vašinje — Wallersberg
Centralne Alpe — Zentral Alpen

Summary: GEOMORPHOLOGIC AND CLIMATIC CONDITIONS IN SOUTHEASTERN CARINTHIA
Ivan Gams

The map No 1 distinguishes 8 different types of relief, of which the type
of built-up quaternary terraces is in its territory the smallest but as regards
settlements most important. Among other factors, it is obviously the amount
of annual precipitation which plays an important role in the extent to which
the rivers from the valleys upwards have dissected the crystalline and argil55

laceus slates of the the mountain massives into valleys and ridgers. In places with
little precipitation (Svinja, Vzh. Pohorje) this dissection extends to 200—300
metres lower. The Chapter on Quaternary geomorphology brings new findings
about the extent of the glacier on the northern side of Olševa (1929 m.). The
windfall in the highland on Olševa made it easier to map the moraines, which
are presented in the map No 2. The preserved moraines come either from three
stages of one glacial period or from two glacial periods. They are covered with
lös. If in the glacial period the snow border ran across the glacier so that one
third of it was below that border w e can conclude that the snow line ran at
the height of 1450 m above sea level — which is to say considerably lower than
it has been though so far (Srbik, 1941). On the northern side of Uršlja gora as
well the glacier was longer and at Podkraj and above Rimski vrelec it left
well developed, particularly flank, moraine. Such a moraine reaches just above
the land-holding of Mihev as high as 525 m. above sea level (Drawing No IV).
The only explanation fur such a low-reaching drifts, is seen by the author
to be in the inflow of cold western wind blowing in the direction of the fall
of the Drava glacier from the basin of Celovec (Klagenfurt) and overflowing
the neighbouring valley Mežiška dolina. Contrary to the author's previous studies (Gam's 1959), recent paleonthological (Rakovec, 1954) and other findings
indicate that the Drava gravel terraces, as argued by Heritsch (1905), belong to
at least two geological periods. Most of the gravel in the valleys Mežiška dolina
and Mislinjska dolina belongs to the old Pleistocene or Villafranca glacial
period, while Dobrova from Slovenj Gradec belongs to the older Pleistocene
period or Villafranca. No evidence for the existence of diked lakes (see Kieslinger, 1929) has been found.
In the introduction to the climatic survey (Table No 1) it is stressed that
that the basin of Celovec (Klagenfurt) has more radiation and less days with
fog than the neighbouring basin of Ljubljana (which has 151 foggy days) and
that it is in addition to the shape of the depression also the greater dryness of
the continental basin of Celovec which is the reason for a more intensive temperature inversion in winter, with lower minima. The comparison of the temperatures between the colder Šmartno in Slovenjgraška kotlina and Ravne na
Koroškem (Table No IV) reveals, that in the eastern mountainous periphery of
the Celovec basin there developed or at least get intensified independent centres of
inversion. Data about the temperatures are the averages from the 1901—1960 period
as recorded by the meteorological stations on the territory under discussion and
are presented in the table No V. Vertical gradients (Table No VI) likewise show
no bigger regional differences. Only in winter there are differences between the
valleys and the basins. The sum of temperatures (Table No VII) of the vegetation period in Podjuna (Jauntal) or in Labotska dolina (Lavanttal) is almost
identical with that in Dravska dolina where the influence of the sub-Pannonian
climate sets in (meteo-station Radlje).
Just like the data for temperatures, the data for the amount of precipitation
had to be brought within a comparable period: 1901—1960 (see Table No VIII,
map No). Noticeable is the abating of precipitation from the south-west towards
north-east, with the centre of dryness in Labotska dolina (Lavanttal), as well
as the influence of the cold winds from the Pannonian basin which along the
mountain bar Golica-Pohorje increase the summer precipitation to 1350 mm.
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Stressed is also the influence of the wind canal which runs across the lower
western Pohorje in the southern direction across the lower section of Karavanke.
In spite of the big differences between the annual amount of precipitation, the
differences in the number of days with more precipitation than 1 mm are small
(Table No IX). As a primary influence of the Mediterranean, with precipitation
in winter, we should regard the comparatively longest and most continuous snow
in Karavanke (Tables No X and No XI). In the index of aridity it is Labotska
dolina (Table No XII) which stands out; lying between two mountains it is a
miniature picture of Valis in Switzerland.
In accordance with the view that small differences in the soil texture may
affect the local ground climate to the same extent as the general position of
the area, we measured soil temperatures, air temperatures, atmospheric moisture,
and radiation (by means of pyranometres of the Bellani type) at Koprivna, from
1929 to 856 m. above sea level, at eleven stations in various positions, inclinations,
and various types of soil including limestones and tonalit. A part of the results
of synchronous measurements c a r r i e d out during June 10-14, 1969, are to be seen
in the Tables Nos XIII, XIV, X V . Although the measuring was done at the time
of high sun, the northern higher side of Olševa showed slightly less radiation
because of the development of mountain clouds (»caps«), but the temperatures
of the raw humes soil are not lower from that in the sandy and loamy soil
on the sunny sides at approximately the same heights. Table No X I V brings the
texture of the soil where soil temperatures were measured. In the context of
these measuring it becomes evident that different soil conditions, modify the
local climate of the forest ground to such a strong extent that they make for a
pretty equal growth of wood in the forests of the East-Carinthian region (see
Diagram No 3). The more moist soil, composed of tiny grains, has a lower temperature and a higher moisture — which two things are mutually compensatory.

Zusammenfassung: DIE GEOMORPHOLOGISCHEN
SCHEN VERHÄLTNISSE VON SÜDOSTKÄRNTEN

UND

KLIMATOLOGI-

Ivan Gams
Auf Karte I sind acht Relieftypen ausgesondert, von denen der Typ
aufgeschütteter Quartärterassen territorial am begrenztesten, doch siedlungsmässig am wichtigsten ist. Von den übrigien Faktoren ist die jährliche Niederschalgmenge offensichtlich wichtig gewesen für die Festlegung der Höhe, bis
zu welcher die kristallinisch-schiefrigen Gebirgsmassive vom Bergfuss aufwärts
in Graben und Kämme zerschnitten Worden sind. W o die Niederschlagmenge
gering ist (Svinja — Saualpe, östliches Pohorje), bleibt die obere Grenze der
Zerfurchung 200 bis 300 m niedriger. Im der Quartärmorphologie gewidmeten
Teil werden neue Feststellungen über den Umfang des Gletschers von Olševa
(Uschowa, 1929 m) angeführt. Der Windschlag auf Olševa planina hat das Kartieren der mit Löss bedeckten, auf Karte II dargestellten Moränen erleichtert.
Die Moränen sind drei Stadien einer Eiszeit oder zwei Eiszeiten zuzuordnen.
Wenn in der Eiszeit unterhalb der Schneegrenze noch ein Drittel des Gletschers
freiblieb, dann ist für die Schneegrenze die Meershöhe von 1450 m anzu-

57

nehmen, was immerhin wesentlich niedriger ist als bisher vermutet worden
ist (Srbik, 1941). Auch auf der Nordseite von Uršlja gora gab es einen
längeren Gletscher, der im Ort Podkraj und oberhalb von Rimski vrelec gut
entwickelte Moränenwellen, vor allem von Seitenmoränen, hinterlassen hat.
Eine solche reicht oberhalb des Bauernhofes Mihev bis. zur Meereshöhe von
525 m herab (Karte No IV). Die einzige Erklärung für den so tief herunterreichenden Gletscher kann der Verfasser im kalten, vom Abhang des Draugletschers im Becken von Klagenfurt (Celovec) kommenden und das benachbarte
Mežicatal überflutenden Westwind sehen.
Im Gegensatz zu früheren Aufsätzen des Verfassers (Garns, 1959) lassen
paläonthologische (Rakovec, 1954) und andere Funde vermuten, dass die Schotterterassen des Drautales, wie Heritsch schon 1905 vermutet hat, wenigstens aus
zwei Eiszeiten stammen. Der Grossteil des Schotters in den Tälern von Mežica
und Mislinja ist der Risseiszeit zuzuordnen, die Terasse von Dobrova aus dem
Becken von Slovenj Gradec jedoch dem älteren Pleistozän oder Villafranchienne.
Für das Bestehen von Stauseen (s. Kieslinger, 1929) in beiden Tälern gibt es,
keine Beweise.
Im klimatologischen Uberblick wird am Anfang darauf aufmerksam gemacht (Taf. 1.), dass das Becken von Klagenfurt (Celovec) eine stärkere Radiation hat, dabei auch weniger Tage mit Nebelbildung (in Ljubljana 151 jährlich)
als das Becken von Ljubljana, zugleich auch auf das, dass die grössere Trockenheit des kontinentaleren Beckens, von Klagenfurt (Celovec) der massgebende
Grund für die intensivere winterliche Temperaturinversion und die niedrigeren
Minimumtemperaturen ist und nicht die Tiefe des Beckens. Ein Vergleich der
Temperaturen im kühleren Šmartno im Becken von Slovenj Gradec und von
Ravne na Koroškem (Taf. IV) weist darauf hin, dass im östlichen Gebirgsrand
des Beckens von Klagenfurt (Celovec) selbständige Inversionszentren entstehen
oder wenigstens vertieft werden. Die für die Zeit von 1901 bis 1960 berechneten
Temperaturdaten von auf dem besprochenem Gebiet in beiden Nachbarstaaten
tätigen Wetterstationen sind aus Tafel V ersichtlich. Die Höhengradienten
(Taf. VI) weisen ebenfalls nicht auf regionale Temperaturunterschiede hin.
ausser der im Winter in Erscheinung tretenden Unterschiede zwischen Tälern
und Becken. Die Temperatursumme (Taf. VII) der Vegetationszeit ist im Jauntal
(Podjuna) und Lavanttal (Labotska dolina) fast der des Drautales gleich, in dem
sich schon der Einfluss des subpannonischen Klimas (Wetterwarte Radlje) bemerkbar macht.
Wie für die Temperaturwerte mussten auch für die Niederschlagmengen
die Daten für denselben Zeitabschnitt berechnet werden (1901—1960, Taf. VIII,
Karte No IV, V). Vom Südwesten zum Nordosten hin macht sich ein Rückgang
von Niederschlägen mit einem Trockenheitszentrum im Lavanttal (Labotska
dolina) bemerkbar, zugleich auch der Einfluss. der aus Pannonien wehenden
kalten Winde, die in der kalten Jahreszeit an der Gebirgssperre Golica
(Koralpe) — Pohorje die jährlichen Niederschläge bis auf 1350 mm steigern.
Betont wird die Bedeutung des über das westliche Pohorje gegen Süden und
über die niedereren Karawanken verlaufenden Windkanals. Trotz der grossen
Unterschiede hinsichtlich der jährlichen Niederschlagsmenge sind die Unterschiede in der Zahl der Tage mit Niederschlägen über 1 mm gering (Taf. IX).
Vor allem als Beeinflussung durch das im Winter niederschlagsreiche Mittelmeerklima ist die verhältnismässig am längsten liegende und haltbarste

58

Schneedecke in den Karawanken anzusehen (Taf. X und XI). Dem Ariditätsindex nach tritt das Lavanttal (Labotska dolina) hervor (Taf. XII); zwischen
zwei Bergen liegend scheint es ein Miniaturbildnis des schweizerischen Walis
zu sein.
In der Ansicht, dass kleine Unterschiede in der Bodenzusammensetzung
das Standklima genausostark beeinflussen können wie die Lage im Grossen, wurden auf Koprivna in den Meereshöhen von 1929 bis 850 auf elf Messstationen
in verschiedenen Lagen, auf verschiedenen Neigungen und Bodentypen, inclusive Kalkstein und Tonalit, Messungen von Boden- und Lufttemperaturen, von
Luftfeuchtigkeit und Radiation (mit Pyranometern des Types. Bellani) vorgenommen. Die Teilergebnisse der Synchronmessungen, vorgenommen vom 10.
bis zum 14. VI. 1969, liegen in den Taf. XIII, X I V und X V vor. Trotz der zur Zeit
der Messungen hochstehenden Sonne empfing die höhere nördliche Seite von
Olševa (Uschowa) wegen der Entwicklung von Wolken (»Gebirgskappen«)
etwas weniger Radiation, doch waren dort die Temperaturen des Humusbodens nicht niedriger als die Temperatur des Sandlehmbodens in den Sonnlagen
in annähernd gleicher Höhe. Die Tafel X I V verdeutlicht die Textur des Bodens,
in dem die Bodentemperaturen gemessen worden sind. Diese Messungen lassen
die Schlussfolgerung zu, dass das Standklima von Waldwuchsplätzen durch verschiedene Bodenverhältnisse so stark modifiziert wird, dass der Jahreszuwachs
in verschiedenen Gebieten Ostkärntens fast gleich ist (Diagramm No 3). Die
niedrigeren Temperaturen und höhere Feuchtigkeit des feinkörnigen Bodens
kompensieren sich gegenseitig, so wie die höheren Temperaturen und die
grösseren Trockenheiten des Sandbodens im Zentralalpengebiet.
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NEKATERE DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
JUGOVZHODNE KOROŠKE
Jakob Medved

Omejitev področja in problemov obravnave. V svojem prispevku obravnavam področje današnjih občin Slovenj Gradec, Dravograd in Ravne
na Koroškem ter tisti del avstrijske Koroške, ki leži med državno mejo
na jugu, Dravo na severu in reko Belo (Vellach) na zahodu, tj. področje
sodnih okrajev Pliberk (Bleiburg), Železna Kapla (Eisenkappel) in Dobrla
ves (Ebendorf). Pri obravnavi nekaterih elementov pa moram zajeti celoten velikovški politični okraj. Obravnavano področje treh slovenskih
občin meri 683 km2, avstrijsko 596 km2, skupno 1279 km2. Če pa prištejemo
še velikovški sodni okraj, se obseg obravnavanega področja poveča na
1602 km2.
Pokrajina, ki jo obravnavamo pod skupnim imenom Jugovzhodna
Koroška, sicer nikoli v preteklosti ni sestavljala politične ali upravne
enote. V času pred prvo svetovno vojno je področje današnje občine Slovenj Gradec in del občine Dravograd spadalo pod Štajersko, in sicer pod
politični okraj Maribor, ostalo ozemlje, tj. del občine Dravograd, Mežiška
dolina in avstrijski del obravnavanega ozemlja pa pod velikovški politični
okraj. Če bi gledali z vidika razvoja politične in upravne razdelitve, bi
bilo kakršno koli skupno ime za to področje brez prave osnove. Kljub
temu pa ima to področje toliko skupnih naravnogeografskih in historičnogeografskih značilnosti, da so se izoblikovale podobne strukture, ki omogočajo primerjavo. Meje političnih in upravnih enot niso nikjer naslonjene na naravnogeografske ali družbenogeografske elemente, temveč
so odraz tradicionalnih, praktičnih ali političnih elementov.
Obravnavano področje ima podoben naravni potencial za agrarno
izrabo tal, podobne agrarne strukture, podoben tip poselitve in podobne
možnosti za razvoj neagrarnega gospodarstva. Dolga stoletja je bilo gospodarsko tesno povezano, zadnjih petdeset let pa ga loči državna meja.
Osnovni namen mojega prispevka je nakazati razlike v razvoju agrarnega
in neagrarnega gospodarstva ter njun odraz v razvoju števila in strukture prebivalstva v obeh predelih, ki so nastale zaradi politične meje.
Razvoj agrarnega gospodarstva. Področje v prej omenjenem obsegu,
ki ga bomo imenovali Jugovzhodna Koroška, je bilo v preteklosti usmerjeno v živinorejo, poljedelstvo in gozdarstvo. Obstajale pa so znatne
razlike glede na vrednost naravnega potenciala za agrarno izrabo tal. V
področjih, kjer so slabše razmere za poljedelstvo, to je v višjih predelih
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Karavank (od Bele [Vellach] do Podpece, Uršlje gore in Slemena ter na
zahodnem obrobju Pohorja, kjer prevlada večja zemljiška posest) sta bili
v ospredju živinoreja in gozdarstvo, poljedelstvo pa je imelo le podrejeno
vlogo. Na centralnoalpskem področju ter nekoliko nižjih predelih ostalega
gorskega sveta, kjer so relativno ugodnejše razmere za agrarno izrabo
tal in prevlada drobnejša posest, sta bili obe panogi — živinoreja in
poljedelstvo v ravnotežju, gozd pa je nudil le minimalne dodatne dohodke.
V dnu dolin in kotlin pa je bila prevlada ene ali druge gospodarske
panoge odvisna predvsem od talnih razmer; na splošno pa je bilo poljedelstvo pred živinorejo. Družbeno ekonomski razvoj, razvoj agrotehnike in
vpliv neagrarnega gospodarstva so menjali vrednosti naravnemu potencialu za agrarno izrabo tal. Posledice tega se kažejo v ekstenzifikaciji izrabe zemljišča, v opuščanju manj primernih poljedelskih zemljišč, v opuščanju kultur, ki zahtevajo več dela ter v odseljevanju prebivalstva, v
preslajanju itd. Ta proces je odraz splošnega družbeno ekonomskega razvoja in je značilen za ves evropski gorski svet, ne samo za obravnavano
področje. Toda glede na različne posestne razmere, stopnjo razvoja neagrarnega gospodarstva in glede na različno agrarno politiko v obeh državah je po različnih predelih zelo različen.
Najprej si oglejmo splošne tendence spreminjanja izrabe zemljišča v
obravnavanem področju:
Spreminjanje zemljiških kategorij v času od 1900 do 1968 (v % ) :
Področje

Njive

Travniki

Vrtovi

Pašniki
plan.

Gozdovi

Dravograd

— 24

+ 11,8

— 88

— 30

+ 11,2

Ravne

— 23

+

— 65

— 46

+ 11,2

Slovenj Gradec

— 22,1

+ 11,8

— 83

— 23

+

9

Velikovec
(Völkermark)

— 22

+

— 12

— 5

+

2

3

4

Če primerjamo navedene podatke, ne opazimo nobenih bistvenih
razlik v splošnem razvoju spreminjanja izrabe zemljišča. Na celotnem
področju se uveljavljajo iste tendence po krčenju njiv, vrtov in pašnikov
ter naraščanju travnikov in gozdov. Če primerjamo jugoslovanski in avstrijski del, opazimo, da je intenzivnost procesa v Avstriji nekoliko v
ozadju.
Oglejmo si razvoj v našem delu Jugovzhodne Koroške! Razvoj v spreminjanju zemljiških kategorij od leta 1900 do 1954 ne kaže bistvenih
sprememb, 8 0 % vseh sprememb je prineslo kasnejše obdobje, tj. od 1954
do 1968. Pri tem nas zanima, kje so nastale največje spremembe in kakšna
smer spreminjanja izrabe zemljišča se uveljavlja v posameznih predelih.
Zona največjih sprememb v izrabi zemljišča zajema področje ob
zgornjem robu naselitve, kjer se uveljavlja velika zemljiška posest in prevladajo slabše razmere za agrarno izrabo tal. V tej zoni je depopulacija
v času nagle industrializacije povzročila, velika zemljiška posest pa orno62

gočila preorientacijo od poljedelsko-živinorejskega gospodarstva h gozdarsko-živinorejski usmeritvi. Relativno manjše spremembe so nastale v področjih centralnoalpskega, predgorskega in dolinskega sveta, kjer mala
zemljiška posest ni dovoljevala bistvenih sprememb, zato ob zmanjšanju
števila prebivalstva in krčenju poljedelskih zemljišč vztrajajo ob stari
usmeritvi in polikulturi.
Razen teh splošnih ugotovitev nas zanima, kakšen je razvoj po posameznih področjih glede na različni naravni potencial in socialno posestne
razmere. Da bi ugotovil ta razvoj, sem analiziral spreminjanje zemljiških
kategorij glede na prevladujočo smer in ugotovil naslednje tipe:
I. Pogozdovanje. V to skupino sem uvrstil vse tiste k. o., kjer prevlada
smer spreminjanja agrarne pokrajine v gozdarsko področje. Glede na
intenzivnost procesa sem ločil naslednje podskupine:
1. Intenzivno pogozdovanje (P 1), kjer je več kot 75 % vseh sprememb
v korist naraščanja gozdov.
2. Pogozdovanje (P 2), kjer je več kot 5 0 % vseh sprememb v korist
naraščanja gozdov.
3. Rahla prevlada pogozdovanja nad ostalimi procesi (P 3).
II. Ozelenjevanje. V to skupino sem uvrstil vse tiste k. o., v katerih
je v ospredju spreminjanje poljedelske pokrajine v živinorejsko. Po intenzivnosti procesa sem po istih kriterijih ločil tri podskupine:
1. Intenzivno ozelenjevanje (O 1), kjer je več kot 7 5 % sprememb
v korist naraščanja travnih zemljišč.
2. Ozelenjevanje (O 2), kjer je več kot 50 % vseh sprememb v korist
naraščanja travnih zemljišč.
3. Rahla prevlada ozelenjevanja nad drugimi procesi (O 3).
III. Urbanizacija zajema vse tiste katastrske občine, kjer gre večina
sprememb v korist naraščanja zazidalnih in ostalih urbaniziranih zemljišč.
Po intenzivnosti procesa sem ločil tri podskupine.
1. Intenzivna urbanizacija (U 1), kjer je več kot 7 5 % vseh sprememb
v korist naraščanja urbaniziranih zemljišč.
2. Urbanizacija (U 2), kjer je več kot 50 % vseh sprememb v korist
naraščanja urbaniziranih zemljišč.
3. Rahla prevlada urbanizacije nad ostalimi procesi (U 3).
Pogozdovanje je najvažnejša smer spreminjanja izrabe zemljišča v
koroški regiji. Skupno zajema 43 009 ha ali 62,9 % celotne površine. Kot
je razvidno iz priložene karte, je ta smer spreminjanja izrabe zemljišča
najbolj intenzivna ob zgornji meji naselitve in v tistih katastrskih občinah,
ki segajo od dna dolin do najvišjih vrhov. V teh predelih prevlada
podtip P1, ki skupno zajema 38 987 ha ali 57 % celotne površine koroške
regije. Močna prevlada te smeri spreminjanja izrabe zemljišča je pogojena tako v spremenjeni vrednosti naravnih razmer za kmetijsko izrabo
tal kot v svojstveni socialno posestni strukturi. Gozdovi naglo zaraščajo
planine, pašnike, travnike in deloma tudi njive na velikih zasebnih kmetijah, ki so v preteklosti iz različnih razlogov prešle v roke neagrarnih
lastnikov in so danes last družbenega sektorja. Pri teh dveh lastninskih
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skupinah se marsikje pogozdujejo tudi taka zemljišča, ki bi tudi glede
na spremenjene vrednosti naravnih razmer za kmetijsko izrabo tal še lahko
ostala potencialna kmetijska zemljišča, Pri malih in srednjih kmetijah
pa gozdovi zaraščajo predvsem strma ali izolirana poljedelska zemljišča,
ki v današnji dobi niso več primerna za obdelavo. Ostala dva podtipa
pa sta dosti manj razširjena in se uveljavljata na srednjih kmetijah ob
zgornji meji naselitve ter na večjih kmetijah v nižjih predelih. Drugi
podtip (P2) zavzema skupno 2714 ha ali 4 % , tretji podtip (P3) pa samo
1308 ha ali 1,9 % celotne površine koroške regije.
Druga prevladujoča smer spreminja izrabe zemljišča je ozelenjevanje. Skupno zajema 22 248 ha ali 32,58 % celotne površine koroške
regije. Ta smer se v glavnem uveljavlja v področjih, kjer so nekoliko
ugodnejše naravne razmere za kmetijstvo ter prevlada srednja in drobna
posest, in v tistih katastrskih občinah, kjer je bilo spreminjanje izrabe
zemljišča že v preteklosti zelo intenzivno. Prvi podtip (O1) se uveljavlja
predvsem v višjih predelih in zajema 8243 ha ali 12 % vseh zemljišč.
Značilen je za preostala kmetijska zemljišča propadlih kmetij in srednje
kmetije v višjih legah. Drugi podtip (O2) obsega 12 442 ha ali 18,2 % celotne površine ter zajema predvsem nižje predele gorskega sveta. Tretji
podtip (O3) je skromno zastopan (1599 ha ali 2,33 % ) ter se prepleta z urbanizacijo in pogozdovanjem. Proces urbanizacije je v ospredju v dnu dolin
in v neposredni bližini večjih industrijskih središč ter ugodnih prometnih
poti ter zavzema skupno 3097 ha ali 4,52 % celotne površine koroške
regije.
Smeri spreminjanja izrabe zemljišča gredo povsod v smeri ekstenzifikacije, vendar so med posameznimi občinami razlike. Spreminjanje
agrarne pokrajine v gozdarsko je najmočnejše v občinah Slovenj Gradec
(79,5%) in Dravograd (66,75 % ) , medtem ko v občini Ravne na Koroškem
nekoliko zaostaja (46,20 % ) . Razlog je v tem, da je bil zaradi bližine industrijskih središč in relativno slabših naravnih razmer za agrarno izrabo
tal ta proces že v preteklosti zelo močan, da traja že zelo dolgo, zaradi
tega je v obravnavanem času nekoliko manjša intenzivnost.
Ce skušamo te procese ovrednotiti z vidika splošnega družbeno ekonomskega in agrotehničnega razvoja, moramo reči: čim intenzivnejši je
ta proces, tem naprednejše tendence se uveljavljajo v agrarnem gospodarstvu vsake gorske pokrajine. Na osnovi tega bi lahko sklepali, da je
kmetijstvo najnaprednejše v občinah Slovenj Gradec, Dravograd in
Ravne, medtem ko avstrijski del znatno zaostaja. Kako je lahko tako
sklepanje brez poznavanja vzrokov zmotno, bomo videli nekoliko kasneje.
Tudi v izrabi sedanjih njivskih zemljišč so opazne spremembe. Primerjava izrabe njiv v letih 1960 in 1969 kaže naslednje značilnosti. Za
vse tri občine koroške regije je skupno, da se povsod uveljavlja izrazita
polikultura z izredno velikim številom poljedelskih kultur. Leta 1960 je
bilo od 9797 ha njiv posejanih 6535 ha, od tega so žitarice zavzemale 53 %
vseh površin, industrijske rastline 2 % , okopavine 21 % in krmne rastline
2 4 % . Od posameznih kultur je na prvem mestu krompir (18 % ) , sledijo
pšenica (14,7 % ) , rž (12 % ) , oves (10,9 % ) in detelja (10%). Leta 1968 je
bilo od 7611 ha njiv posejanih 6581 ha. Delež žitaric se je skrčil na 4 8 % ,
delež industrijskih rastlin se je povečal na 3 % , delež okopavin se je
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znižal na 2 0 % , delež krmnih rastlin pa povečal na 2 8 % celotnih njivskih
zemljišč. Od posameznih kultur sta še vedno na prvem mestu krompir
in detelja (18 % ) , sledijo pšenica (13%), rž (10,4%), oves (10,2 %). V
navedenem času so se skrčile površine žitaric, od teh najbolj nazadujejo
koruza (— 45 %), rž (— 29 %), pšenica (— 8 % ) . Povečale pa so se površine
ječmena in soržice. Površine industrijskih rastlin (hmelj + 53 % , oljna
repica + 79 % in sončnice + 5 3 % ) so se povečale skupno za 65 % . Znaten
porast kažejo tudi krmne rastline ( + 19 % ) , od teh največ detelje. Okopavine pa nazadujejo (krompir ca. — 4 % ) .
V velikovškem političnem okraju je bila leta 1960 struktura njivskih
posevkov, naslednja: žitarice 4 8 % , okopavine 2 0 % in krmne rastline
32 %. Skupno je bilo od 18 402 ha njiv posejanih 13 776 ha ali 74 % vseh
njivskih zemljišč. Od posameznih kultur je bila na prvem mestu detelja
(25 %), nato sledijo krompir (19%), pšenica (15 %), ječmen (13 %), oves
(10 %), rž (7,5 % ) in ostalo (10,5 % ) . Leta 1968 je bilo od skupno 17 487 ha
njiv posejanih 12 366 ha ali 74 % . Na prvem mestu je bila detelja (16,2 %),
slede krompir (13,3%), pšenica (13%), koruza (10 % ) , ječmen (8,1%),
rž (3,2%), silažna koruza (10 % ) , oves (7 % ) in ostale silažne kulture.
Žitarice so skupno zavzemale 49 % vseh njivskih zemljišč. Površine
žitaric (pšenica, rž, ječmen in oves) so se skrčile od 6401 ha na 3871 ha
ali za 39 % , izredno pa so porasla zemljišča, posejana s koruzo, od 100
na 1232 ha. Okopavine so se skrčile od 20 na 13,3% celotne površine.
Krmne rastline pa so se povečale od 32 % na 37,5 % . Ob primerjavi obeh
področij lahko ugotovimo naslednje značilnosti v usmerjenosti izrabe
zemljišča. Povsod zavzemajo žitarice slabo polovico posejanih njiv. V
našem predelu so v ospredju pšenica, rž in oves, v avstrijskem delu pa
koruza in žitarice za silažo. Delež krušnih žitaric naglo pada; Delež
okopavin se povsod zmanjšuje, pri nas za 1 % , v Avstriji za 6,5%, povsod
pa narašča delež krmnih kultur.
Zanimive podatke nam nudi primerjava donosov posameznih poljedelskih kultur:

Kultura

Oz. pšenica

Velikovško
področje
1968

29,9

Koroška
regija
1968

16

Oz. rž

24,5

15,3

Ječmen

28,1

14,3

Oves

24,6

14

Koruza

65,7

26

296,3

191

72

93

Krompir
Črna detelja

Kljub podobnim naravnim razmeram so donosi pri nas znatno nižji,
zlasti pri žitaricah (koruza).
5 Jugovzhodna Koroška,
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Navedeni podatki o razvoju zemljiških kategorij in spreminjanju
usmerjanja izrabe zemljišča nam dokazujejo, da sta v velikovškem okraju
spreminjanje zemljiških kategorij in opuščanje njiv počasnejše, hitrejša
pa preusmeritev k pridelovanju krmnih kultur (koruza, silažna koruza,
detelje itd.). To dejstvo nas nekoliko preseneča, saj ima velikovški okraj
znatno kmetijsko mehanizacijo, medtem ko je ta pri nas šele v razvoju.
V velikovškem okraju pride na aktivnega kmečkega in gozdarskega prebivalca 4,9 ha kmetijskih in 6,2 ha gozdnih zemljišč, torej skupno 11,1 ha.
V našem delu JV Koroške pa 5,2 ha kmetijskih in 10,5 ha gozdnih zemljišč,
skupno 15,7 ha. Ne smemo pozabiti, da so kmetije v velikovškem področju
znatno bolj mehanizirane ob večjem številu delovne sile. Razen tega
imajo kmetje, zlasti gorski kmetje, znatno pomoč oziroma ugodnosti, ki
jim jih nudi država. Zaradi pospeševanja specializacije v kmetijstvu, zlasti
zaradi uvajanja travnega gospodarstva in opuščanja polikulture in pretežno žitnega poljedelstva, dobivajo avstrijski kmetje posebne nakaznice,
s katerimi lahko po nižjih cenah kupijo določeno količino žita. Ustaljene
cene za nekatere kmetijske pridelke, subvencija, odnosno premija za
mleko, znatno pospešujejo preusmerjanje k živinoreji. Depopulacijo gorskih
področij in propadanje kmetij močno ublažuje avstrijski zakon o gorskih
kmetijah. Po tem zakonu iz leta 1963 sodijo med gorske kmetije vsi tisti
kmetijski obrati, katerih življenjski in proizvodni pogoji so zaradi neugodnega podnebja, strme lege ali pa zaradi neugodnih prometnih razmer
posebno težki. Po uredbi avstrijskega ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo z dne 26. 6. 1963 (BGBL. Nr. 1964/1963) je na Koroškem 14 203
kmetijskih gospodarstev uvrščenih med gorske kmetije, za katere so po
zakonu določene olajšave davčnih bremen in predvidene državne podpore
za njihov gospodarski razvoj. Te podpore dobivajo za gradnjo cest, obnovo
gospodarskih in stanovanjskih poslopij, in to v obliki posojila, deloma
pa tudi posebne pomoči, ki je ni treba vrniti.
Ob zaključku pregleda spreminjanja izrabe zemljišč lahko ugotovimo
velike razlike v stopnji razvoja agrarnega gospodarstva, Velikovški predel
je zaradi načrtne agrarne politike deželne vlade dosegel znaten razvoj ter
lahko razen krompirja izvaža tudi mleko, mlečne izdelke in živino. V
našem delu Jugovzhodne Koroške je razvoj prepuščen stihiji. Smeri transformacije so odvisne od socialno posestnih razmer, strukture kmečkega
prebivalstva in oddaljenosti od neagrarnih središč. O preusmerjanju
k tržni proizvodnji nima nobena občina niti zamisli, še manj pa konkretnih
načrtov. Plani perspektivnega razvoja dokaj na hitro ugotavljajo, da
"individualno kmetijstvo" v koroški regiji nima bodočnosti, čeprav je
bodočnost lahko le v družinskih kmetijah, ne pa v velikih agrokombinatih,
katerim verjetno ne bodo ustrezale reliefne razmere v strminah Strojne
ali Pece. Kmet je prepuščen sam sebi, brez strokovne pomoči agronomov,
brez zagotovljenih cen in brez kakršne koli pomoči družbene skupnosti.
Pa ne samo kmetje, temveč tudi kmetijske zadruge, zato ni čudno, da
imajo težave celo v tistih kmetijskih panogah (živinoreja), za katere so
naravne razmere najugodnejše. Posledica tega je, da kmet pretežno vztraja
pri polikulturi ter si z veliko težavo nabavlja raznovrstno mehanizacijo,
ki bo zaradi premajhne velikosti posesti marsikje neizkoriščena in neren66

tabilna. Koroška regija pa je prehrambeno pasivna celo v tistih panogah,
za katere ima odlične naravne pogoje, to je v živinoreji in živinorejskih
proizvodih.
Drugi element, ki nam kaže značilnosti razvoja, je razvoj števila
in strukture prebivalstva. V času 1900 do 1969 se je število prebivalstva
v jugoslovanskem delu Jugovzhodne Koroške povečalo za 66,1 % . Največji
porast kaže občina Ravne, in sicer za 109,5%, sledita Slovenj Gradec
(36%) in Dravograd (21,4%). Velikovški okraj kaže skromen porast
(15 %).

RAZVOJ ŠTEVILA PREBIVALSTVA :

1900

1931

1961

1969

Prirast
od 1. 1900

11 373

14 528

21 829

23 827

109,5 %

6 268

4 145

7 086

7 610

21,4 %

Slovenj Gradec

12 600

14 317

15 816

17 146

36,0 %

Koroška regija

30 241

32 990

44 731

48 583

66,1%

Okraj Velikovec (Völkermark)

36 948

37 633

40 883

42 821

15,0%

Področje

Ravne
Dravograd

Pri podrobnem pregledu razvoja števila prebivalstva lahko opazimo
naslednje značilnosti. V vsem predelu JV Koroške se število prebivalstva
v gorskih predelih naglo zmanjšuje. Pri tem pa so nekatere razlike.
V predelih, kjer prevlada velika zemljiška posest (od Bele do Pece in
Uršlje gore ter višji predeli Zahodnega Pohorja), so naj intenzivnejšo
depopulacijo že preživeli, ostali gorski predeli, kjer prevlada manjša
posest, pa jo preživljajo v današnjih dneh. Naj intenzivnejša rast števila
prebivalstva je v industrijskih središčih Mežiške in Mislinjske doline,
skromen porast pa je tudi v nekaterih središčih avstrijskega dela JV
Koroške.

Če si ogledamo zaposlenost po treh glavnih sektorjih, se nam kaže
naslednja slika:

Primarni

Sekundarni

Terciarni

Koroška regija

24,2

51

24,8

Velikovški okraj

47,0

22

31,0

Poklicna struktura prebivalstva kaže velike razlike med posameznimi
predeli.
5*
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DELEŽ PREBIVALSTVA, ZAPOSLEN V POSAMEZNIH PANOGAH (L. 1969):
Skup.
število
zaposl.

Industr.
in obrt

Trgovina,
promet

Ostali
poklici

3,3

40,4

17,4

19,4

781

3,8

3,2

23,7

5,2

6,4

345

83,8

6,0

0,9

4,1

1,7

3,5

537

Bistrica
(Feistritz)

60,8

3,4

4,6

19,0

6,1

6,1

610

Železna Kapla
(Eisenkappel)

15,7

19,5

7,1

29,8

14,1

13,8

553

Bela
(Vellach)

47,7

6,7

2,9

36,1

1,7

4,9

1 031

Dobrla vas
(Ebendorf)

23,2

17,7

2,5

41,6

9,3

5,7

2 332

Globasnica
(Globasnitz)
Škocijan
(St. Kanzian)

76,8

1,9

2,3

7,0

4,6

7,4

475

57,6

4,6

14,3

12,2

5,7

5,6

790

Žitara vas
(Sittersdorf)

77,9

2,8

3,3

7,6

4,5

3,9

533

Okraj
Velikovec:
(Völkermark)

47,0

11,9

3,6

22,0

7,3

8,2

15 814

Dravograd

38,0

10,3

1,0

29,0

14,3

6,4

2 057

Ravne

12,0

5,4

2,0

65,0

6,3

9,3

8 858

Slov. Gradec

39,4

4,1

1,2

37,3

5,5

12,5

5 248

Koroška reg;

24,2

5,7

1,4

51,0

7,2

10,5

16 163

Kmet. in
gozd.

Gradb.
in ost.

9,1

10,4

Libuče
(Loibach)

57,7

Blato
(Moos)

Občina

Pliberk
(Bleiburg)

Gostinstvo

V celoti je v koroški regiji več kot polovica aktivnega prebivalstva
zaposlenega v industriji, medtem ko sta primarni in terciarni sektor
nekako v ravnotežju in obsegata nekaj manj kot četrtino vseh zaposlenih.
V velikovškem področju pa je v ospredju primarni sektor, sledita terciarni
in sekundarni. V podrobnosti so po posameznih občinah zelo velike razlike.
V velikovškem okraju primarni sektor zaposluje nad 75 % prebivalstva
v občinah Blato (Moos), Globasnica (Globasnitz) in Žitara ves (Sitterdorf),
od 50 do 7 5 % pa v občinah Libuče (Loibach), Bistrica (Feistritz) in
Škocijan (St. Kanzian). Manj kot četrtina zaposlenega prebivalstva v primarnem sektorju imajo samo občine Pliberk (Bleiburg), Železna Kapla
(Eisenkappel) in Dobrla ves (Ebendorf). Več kot četrtino prebivalstva
zaposlenega v sekundarnem sektorju imajo samo občine Pliberk (Bleiburg), Železna Kapla (Eisenkappel) in Dobrla ves (Ebendorf). V našem
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delu Jugovzhodne Koroške je v občinah Slovenj Gradec in Dravograd
skoraj enak delež prebivalstva zaposlen v primarnem sektorju (39,4 : 38),
medtem ko ima občina Ravne komaj 1 2 % prebivalstva zaposlenega
v tem sektorju.
Delež kmečkega prebivalstva po posameznih administrativnih in
upravnih enotah kaže, da je preslojevanje zajelo v našem delu Jugovzhodne Koroške predvsem dolinski svet in tisto obrobno zono višinskega
sveta, kjer je še mogoča dnevna delovna migracija. Karta ne odraža
v celoti resničnih razmer, ker segajo posamezne katastrske občine od dna
doline do najvišjih vrhov; zato kaže popreček, čeprav so v nižji zoni
popolnoma drugačne razmere kot pa v višjem svetu. Visoka stopnja
deagrarizacije je značilna tudi za tista področja, kjer se je zaradi slabših
naravnih razmer začelo preslajanje že zelo zgodaj, kot je to v Koprivni
in Bistri.
V sekundarnem sektorju, to je v industriji in proizvodni obrti, je
v koroški regiji zaposlenih čez polovico vseh aktivnih delavcev, tj. 8213
ljudi. Od teh jih je samo v občini Ravne na Koroškem zaposlenih 5711
ali 57,3 % vseh delavcev te panoge gospodarstva. V velikovškem okraju
dela v sekundarnem sektorju 22 % delavstva. Pri tem si upravičeno zastavimo vprašanje, kje so razlogi za take razlike v gospodarskem razvoju,
ali jih je povzročil naravni potencial ali pa so predvsem družbeno utemeljeni. Na to vprašanje bomo nekoliko laže odgovorili, če si ogledamo,
katera industrijska podjetja so se razvila na predelavi domačih surovin
in katera so odvisna od dovoza. V občini Ravne, ki zajema celo Mežiško
dolino, se je na domači surovinski osnovi razvilo 6 obratov, ki zaposlujejo
37 % vseh industrijskih delavcev. V železarni, ki je že davno izgubila
svojo surovinsko osnovo, pa dela 6 3 % vseh industrijskih delavcev. V
občini Dravograd predelujejo domače surovine trije obrati, ki zaposlujejo
147 industrijskih delavcev ali 28,6%. V občini Slovenj Gradec so razmere
nekoliko drugačne, domače surovine predeluje 6 obratov, ki zaposlujejo
858 ljudi ali 47 % vsega industrijskega delavstva. Skupno predeluje
v našem delu Jugovzhodne Koroške domače surovine 14 obratov, ki zaposlujejo 40 % vseh industrijskih delavcev.
Zanimivo je dejstvo, da se je razvilo precej podjetij, ki predelujejo
dovožene surovine, medtem ko nekateri domači surovinski viri odhajajo
nepredelani v izvoz. Koroška regija ima precejšnje zaloge lesa, saj znaša
letni posek okrog 250 000 m 3 , toda v predelavi je zaposlenih samo 995
ljudi ali 12 % vseh industrijskih delavcev. Podobno so neizkoriščene
možnosti v nadaljnji predelavi svinca in železa,
V velikovškem področju so razmere precej drugačne. Prevladujejo
mali industrijski obrati, okrog 600 obratov zaposluje manj kot po 20
delavcev in le 24 obratov ima večje število delovne sile. Za prevlado
malih obratov in zaostajanje industrijskega razvoja v velikovškem področju, so številni razlogi. Med njimi bi lahko našteli pomanjkanje kapitala in nezanimanje avstrijskega kapitala za vlaganje v Južno Koroško,
prva leta deloma zaradi nerešenosti koroškega vprašanja in nacionalne
sestave prebivalstva. Šele po letu 1960 začnejo nekoliko več investirati,
zlasti se uveljavljata nizozemski in nemški kapital. Od večjih investicij
lahko navedemo samo izgradnjo podjunske železnice, povezava Pliberka
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(Bleiburg) s Št. Pavlom (St. Paul) v Labodski dolini, prej je bila povezava
samo preko Prevalj in Dravograda. Druga večja investicija je izgradnja
»obmejne ceste« Labod—Baško jezero (Lawamünd—Faaker See) in hitre
ceste Dunaj—Trbiž, ki bo tekla na koroškem področju izključno po Južni
Koroški. Razen navedenih gradenj so bile le manjše investicije, nekaj
cementarn, nekaj tovarn pohištva, tekstilnih tovarn (do 20 zaposlenih).
Večina teh objektov je bilo postavljenih z zahodnonemškim ali nizozemskim kapitalom. Zaradi takega odnosa do Južne Koroške med industrijskimi obrati prevladajo večje žage in lesno-industrijski obrati (med njimi
sta največji tovarna celuloze v Reberci in Leitgebova tovarna lesonitnih
plošč). Večina industrije predeluje domače surovine v polfabrikate, nekaj
manjših industrijskih obratov dela z uvoženimi surovinami in so se sem
naselili zaradi delovne sile.
Velikovški okraj spada med najmanj razvite predele Koroške. Za
Koroško je značilno, da pada število delovnih mest v neagrarnih dejavnostih od zahoda proti vzhodu in doseže v obravnavanem področju in
Labotski dolini najnižje mesto. Zaradi pomanjkanja lastnega kapitala in
nezanimanja tujega kapitala za razvoj teh področij prevladajo mala,
lahko bi rekli pretežno obrtna podjetja, kar nam kaže priložena karta.
Če primerjamo razvoj sekundarnega gospodarstva v avstrijskem in
našem predelu, lahko ugotovimo naslednje značilnosti. V avstrijskem delu
pada število zaposlenih z velikostjo obratov, pri nas je večina delavcev
zaposlena v velikih obratih. Če pa primerjamo med seboj naše tri občine,
opazimo velike razlike. V občini Ravne na Koroškem, ki spada med najrazvitejše predele Slovenije, je 89 % vsega industrijskega delavstva zaposleno v dveh podjetjih, tj. v rudnikih in železarni. V Slovenj Gradcu je
93 % industrijskih delavcev zaposlenih v podjetjih, ki imajo od 100 do
500 delavcev. V občini Dravograd, ki je izmed vseh najbolj zaostala in
spada tudi med gospodarsko najbolj zaostale predele Slovenije, pa prevladujejo drobna podjetja.
Skupna značilnost celotne Jugovzhodne Koroške je tudi v tem, da
ima izredno malo delovnih mest za žensko delovno silo. V avstrijskem
delu je med industrijskim delavstvom samo 9 % žensk, v našem delu pa
je ta delež nekaj pod 20 % . Za take razmere so različni vzroki. V avstrijskem delu in občini Dravograd je vzrok v splošnem zaostajanju industrijskega razvoja, v občini Ravne na Koroškem pa prevlada dveh panog,
železarstva in rudarstva, kjer je delo za ženske manj primerno.
Če ob zaključku skušamo strniti osnovne ugotovitve o obravnavanih
elementih družbenogeografskega razvoja Jugovzhodne Koroške, lahko
ugotovimo naslednje:
1. Na celotnem področju JV Koroške se uveljavljajo iste tendence
v spreminjanju poljedelsko-živinorejske pokrajine v gozdarsko-živinorejsko področje. V avstrijskem delu je ta proces zaradi načrtnejše agrarne
politike, znatne kmetijske mehanizacije in nerazvitosti neagrarnega gospodarstva nekoliko počasnejši in se odlikuje po racionalnejši izrabi naravnega potenciala in delovnih kapacitet kmečkih delavcev. Pri nas pa je
ta proces nekontroliran, stihijski in prepuščen vplivom socialno posestnih
razmer, nestalnosti tržišča ter osebni iniciativi posameznika, ki pa ima
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vendar za produktivno izrabo delovnih kapacitet vezane roke z določenim
zemljiškim maksimom.
2. Jugoslovanski del JV Koroške je dosegel visoko stopnjo industrializacije in spada po deležu zaposlenih v industriji med najrazvitejše predele v Evropi. Toda znotraj tega predela so izredno velike razlike. Občini
Dravograd in Slovenj Gradec v obdobju ekstenzivne industrializacije nista
znali izrabiti niti svojega naravnega potenciala, niti potenciala odvečne
delovne sile ter si ustvariti ekonomsko osnovo za hitrejši gospodarski
razvoj, zato gospodarsko živita v vplivnem območju Raven in mu dobavljata delovno silo.
Avstrijski del JV Koroške je v industrijskem razvoju zaostala pokrajina z majhnim deležem neagrarnega prebivalstva in prevlado obrtnih
obratov. Razvoj industrializacije je zaviral predvsem slovenski značaj
ozemlja, ki iz že navedenih razlogov ni bil zanimiv za investicije tujega
kapitala. K temu je dosti prispevala tudi načrtna raznarodovalna politika
koroške deželne vlade. Pomanjkanje možnosti zaposlitve odvečne delovne
sile v neagrarnem gospodarstvu zahteva odseljevanje in s tem tudi ponemčevanje prebivalstva.
3. Celoten gospodarski razvoj se odraža v razvoju števila in strukture prebivalstva. V našem delu JV Koroške je opazna nagla rast števila
prebivalstva in močno preslajanje, v avstrijskem delu pa le skromna rast
in skromno preslajanje.

Summary: SOME SOCIO-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS
OF THE SOUTH-EASTERN CARINTHIA
Jakob Medved

Under the name Jugovzhodna Koroška (South-eastern Carinthia) we treat
here the Carinthian region, i. e. the territory of the present communes Dravograd, Slovenj Gradec, and Ravne na Koroškem plus the part of the Austrian
Carinthia which lies between the state border in the south, the Drava (Drau)
on the north, and the river Bela (Vellach) in the west, i. e. the territory of the
judicial districts Pliberk (Bleiburg), Železna Kapla (Eisenkappel), and Dobrla
vas (Ebendorf). In the discussion of some elements, however, the whole political
district of Velikovec (Völkermarkt) has been taken into account.
The region under consideration shows similarities in the natural conditions
for agrarian utilization of land, in the agrarian structure, in the type of settlement, and in the possibilities for the development of non-agrarian economy.
For long centuries, the region was economically closely connected, for the last
fifty years it has been divided by a state border. The primary purpose of this
contribution is to indicate the differences in the development of agrarian and
non-agrarian economy and their reflection in the development in the number
and in the structure of the population in the two parts created by the state
border.
The whole region of Jugovzhodna Koroška (South-eastern Carinthia) shows
the same growing tendencies of changing the agricultural-stockbreeding country-
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side into a forest-cultivating and stock-breeding one. In the Austrian part this
process is through a more planned agrarian policy, considerable agrarian mechanization and underdevelopment of agrarian economy somewhat slower and is
marked by a better utilization of farm labour. In our country this, process is
not under control but elemental and at the mercy of the influences of socialownership circumstances, instability of the market and personal initiative of
the individual who has in a productive utilization of farm labour tied hands
through the fixed maximum of land.
The Yugoslav part of Jugovzhodna Koroška (South-eastern Carinthia) has
reached a high degree of industrialization and in the percentage of people
employed in industry belongs to the most developed areas in Europe. But inside
this region there are extremely big differences. The communes of Dravograd
and of Slovenj Gradec failed in the period of extensive industrialization to
utilize their natural rescurces and the resources of surplus labour thus to form
a basis for a more rapid economic development and so they live today economically in the influential area of Ravne to which place they yield their labour.
The Austrian part of Jugovzhodna Koroška (South-eastern Carinthia) is in
industrial respect an underdeveloped area, with small percentage of nonagrarian population and a predominance of small workshops, mostly of
craftsmen. The development of industrialization was hindered by the Slovene
character of this area which was for various reasons not interesting for the
investment of foreign capital. Contributing to the same was the policy of the
Carinthian Land government as regarded the Slovenes, Shortage of jobs in
non-agrarian branches of economy for the surplus of labour was entailing
emigration and this was making for increasing Germanisation. The whole economic development is to be seen also in the development of the number and
structure of the population. Our part of Jugovzhodna Koroška (South-eastern
Carinthia) shows a rapid growth of the population and rapid changes in the
occupational structure while the Austrian part shows a more moderate growth
and slower changes.

Zusammenfassung: EINIGE GESELLSCHAFTSGEOGRAPHISCHE MERKMALE
VON SÜDOSTKÄRNTEN
Jakob Medved
Mit dem Namen Südostkärnten ist die kärntner Region gemeint, das heisst
der Bereich der heutigen Gemeinden Dravograd, Slovenj Gradec und Ravne
na Koroškem und der zwischen der Staatsgrenze im Süden, der Drau im Norden
und dem Fluss Vellach (Bela) im Westen liegende Teil des österreichischen
Kärnten, das ist der Bereich der Gerichtsbezirke Bleiburg (Pliberk), Eisenkappel (Železna Kapla) und Ebendorf (Dobrla ves). Bei der Erörterung von
einzelnen Elementen ist der gesamte politische Bezirk von Völkermarkt (Velikovec) berücksichtigt worden.
Diesem ganzen Gebiet sind ein ähnliches natürliches Bodennutzungspotential, ähnliche Agrarstrukturen, ein ähnlicher Siedlungstyp und ähnliche
Entwicklungsmöglichkeiten für nichtagrarische Wirtschaftszweige gemeinsam.
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Jahrhundertelang ist die Region wirtschaftlich aufs engste verbunden gewesen,
in den letzten fünfzig Jahren ist sie durch die Staatsgrenze gespalten. Der
Zweck dieses Beitrages ist es, die durch die Staatsgrenze verursachten Entwikklungsunterschiede der agrarischen und nichtagrarischen Wirtschaftszweige
aufzuzeigen, aber auch ihre Auswirkung auf die Entwicklung der Bevölkerungszahl und Struktur in beiden Gebieten.
Im ganzen Berich von Südostkärnten machen sich dieselben Tendenzen
in der Umwandlung der agrarisch-viehzüchterischen Landschaft zu einem forstwirtschaftlich-viehzüchterischen Gebiet bemerkbar. Im österreichischen Teil ist
dieser Prozess wegen besserer agrarwirtschaftlicher Planung, beträchtlicher
agrarischer Mechanisierung und niedrigerer Entwicklungsstufe der Agrarwirtschaft etwas langsamer, bezeichnend ist die rationellere Nutzung der
Arbeitskapazitäten von landwirtschaftlichen Arbeitern. In Jugoslawien verläuft
dieser Prozess unkontrolliert, willkürlich, er ist vollkommen abhängig von der
Beeinflussung durch die sozialen Besitzverhältnisse, die Unbeständigkeit des
Marktes und von der persönlichen Initiative des Einzelnen, dessen Hände bei
der produktiven Nutzung von Arbeitskapazitäten doch vom festgesetzten
Grundbesitzmaximum gebunden sind.
Der jugoslawische Teil von Südostkärnten hat aber eine höhe Industrialisierungsstufe erreicht und gehört seinem Anteil an Industriebeschäftigten nach
zu den höchst entwickelten Gebieten von Europa, Doch gibt es innerhalb dieses
Bereiches ausserordentlich krasse Unterschiede. Die Gemeinden Dravograd und
Slovenj Gradec haben in der Zeit der extensiven Industrialisierung ihr natürliches Potential nicht zu nutzen gewusst, ebensowenig ihr Potential an überflüssiger Arbeitskraft, sie waren unfähig eine ökonomische Grundlage für eine
schnellere wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen, deshalb leben sie wirtschaftlich im Schatten von Ravne und versorgen dessen Industrie mit Arbeitskräften.
Der österreichische Teil von Südostkärnten ist industriell ein unterentwickeltes Gebiet mit einem geringen Anteil von nichtagrarischer Bevölkerung
und mit vorherrschenden kleinen, vorwiegen gewerblichen Betrieben. Die
Entwicklung der Industrialisierung wurde durch den slowenischen Charakter
des Gebiets gehemmt, das Gebiet war aus verschiedenen Gründen für fremdes
Kapital uninteressant. Auch die vorsätzliche Entslowenisierungspolitik der
kärntner Landesregierung hat dazu nicht unwesentlich beigetragen. Die
fehlenden Möglichkeiten einer Beschäftigung von überflüssiger Arbeitskraft in
nichtagrarischen Wirtschaftszweigen fordert Wohnortswechsel und dadurch eine
Verdeutschung der Einwohnerschaft. Die gesamte wirtschaftliche Entwicklung
wird von der Entwicklung der Bevölkerungszahl und Struktur wiederspiegelt.
Für den jugoslawischen Teil von Südostkärnten ist ein schnelles Wachstum
der Bevölkerungszahl und eine schnelle Umschichtung bemerkenswert, im
österreichischen Teil dagegen eine bescheidenes Wachstum und langsame Umschictung der Bevölkerung.
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PROMETNE IN TURISTIČNE ZNAČILNOSTI OBMEJNE REGIJE
Marjan Žagar

Prvotni namen dela je bil prikazati turizem na jugoslovanskem Koroškem in njegovem bližnjem zamejskem sosedstvu, predstaviti faktorje,
ki to dejavnost omogočajo in podpirajo in se jih je turizem še posebej
oprijel. Namen dela pa je bil tudi označiti prometni položaj ter prometno
stanje pokrajine ob meji, saj daje ravno promet odločilne impulze razvoju
vsake gospodarske dejavnosti in je zato tudi dober pokazatelj razvoja.
Med delom, raziskavami, anketami, pri katerih so pomagali tudi
študenti geografije, ter registracijo podatkov in stanja pa se je pokazalo
toliko nerešenih problemov in tako slabotno stanje, da ne rečemo zaostajanje turizma, da je potrebno predvsem načelno spregovoriti o nekaterih
problemih turizma na našem Koroškem, zastaviti vprašanja in načeti
problematiko o stanju in razvoju turizma. Zato naj mi bo oproščeno, če
sem se dotaknil slabih strani razvoja turizma in prometa na Koroškem
in če naslednji prikaz ne bo izzvenel tako, kakor bi morda pričakovali
in kakor gre prirodnemu značaju pokrajine.
Naša Koroška, ki jo zajemajo tri občine — Ravne, Dravograd in
Slovenj Gradec, pač ni za turizem zanimiva in privlačna le zato, ker je
z njo povezano naše narodnostno čustvo, ko se slovenski živelj nadaljuje
preko državne meje, ne le zaradi spomenikov iz daljne in bližnje politične
in kulturne preteklosti, ne samo zato, ker jo vsi poznamo po izredno
melodični melanholiji narodne pesmi in muzikalnosti njenih prebivalcev
in ne le zato, ker je navdihnila Prežiha in Meška, da sta nam znala vsak
po svoje približati značaj pokrajine in ljudi v njej.
Področje treh alpskih dolin, Mežiške, Dravske in Mislinjske, s slikovitimi stranskimi dolinami in sredogorskim ter visokogorskim vzhodnoalpskim obrobjem ima objektivne prirodne vrednote in pogoje za razvoj
turizma.
Za planinski turizem so možnosti izredno pestre. Na kratke razdalje
se vrezuje vrsta privlačnih dolin, dolinic in grap (400 do 500 m nadmorske
višine), ki ločijo posamezne gore in gorske skupine od Zahodnega Pohorja
(1500 m) do Pece (preko 2000 m), pa od Smrekovca (1569 m) do Košenjaka
in Strojne. Ta svet je na meji med Južnoapniškimi in Osrednjimi Alpami
po eni strani oster, skalovit, po drugi strani pa ni nikjer v Sloveniji
toliko visokogorskega, zaobljenega planinskega sveta kot tukaj.
Dostopi in planinske poti so sorazmerno ugodni, ceste (ceste?) so
speljane povsod v osrčje gora do višine 1000 do 1500 m, v primerni raz75

dalji je postavljeno omrežje tridesetih planinskih koč, zavetišč, vmes pa
so slikovite samotne kmetije, ostanek svobodnjaštva (prim.: Jekl, Mihev,
Plešivec, Šumev, Naravnik itd.), vse gostoljubne, po lokaciji in prostorih
primerne za turistično izgradnjo, pri nekaterih pa celo že opažamo
skromno turistično dejavnost. 70 % celotnega področja, ki meri okoli
700 m 2 , prekrivajo iglasti gozdovi. Ali ni ta svet z razgledom po vsej
Koroški, pa tja do Graške kotline in preko velikega dela osrednje Slovenije, z alpskim in subalpskim podnebjem, samotami, bogatim gozdnim
podrastjem (gobe, maline, brusnice, jagode, črnice), ki dandanes ponekod
privabljajo karavane meščanov, pa s strminami in blagimi travnimi prisojami primeren za planinski turizem, izletniški in nedeljski turizem, za
oddih, za mladinske in počitniške domove in za zdravje? Ob ugodnejšem
razvoju turizma bi kazalo izkoristiti tudi dravske zajezitve za razne športe
in zabavo, kot npr. v Mariboru. Meža in Mislinja, takšni kot sta, res
nista najbolj ugledni za turizem, morda pa bi številne pritoke-bistrice
bolj izkoristili za ribištvo, ki je močno privlačno.
Kar zadeva zdravstveni turizem, bi morali še primerjati in oceniti
možnosti za višinsko klimatsko zdravljenje in najti najugodnejše točke
glede na čistost in gostoto ozračja, dolžino in jakost osončenja in podobno.
Tukajšnja priroda ponuja takih mest dovolj. Predvsem pa se moramo
ozreti na Rimski vrelec — Hotuljsko slatino. Zdravilno vodo so za stare
Avstrije prodajali v steklenicah po Avstriji tja do Gradca in Dunaja,
V bližini je še nekaj skromnih izvirov, ki jim ne vemo kemične sestave
in količine vode. Vrelec Hotuljska slatina je res skromen, vendar bi
zadostoval za domače potrebe, če bi sedanje kemične analize še kazale
ugodno sliko, objekti so skromno in prijetno urejeni, prirodno okolje je
močno privlačno, vendar brez turizma (od 2040 možnih mesečnih nočitev
jih je npr. bilo opravljenih le 127, kar znaša 6,2 %). Medtem pa smo
na delavnik v septembru našteli na parkirišču pri Beljaških toplicah preko
400 osebnih avtomobilov.
Za lovstvo bo potrebno pogoje še proučiti, ker se še spreminjajo
v zvezi s spreminjanjem kmetijstva, opuščanjem kmetijskih površin in
podobno. Za dodatno pospeševanje turizma vsekakor obstoječe možnosti
niso neznatne.*
Obmejni turizem. Nobena meja ni zaželena, državna meja pa je
vendarle privlačna za turizem. Saj danes že govorimo o posebnem pojavu,
o obmejnem turizmu. Že sam obisk v zamejstvu je turistično zanimiv
zaradi drugačne ureditve, življenja, nazorov, morda jezika, kulture in
podobno. Marsikje se razvije znaten promet preko meje zaradi sorodniških zvez. Kako pomemben je tak pojav za razvoj prometa pa tudi
gospodarstva, najlepše kaže naša Istra. Gospodarsko najzanimivejša pa
je drobna zamenjava zaradi razlike v cenah raznega blaga in prehrane.
Običajno so te razlike povsod, ali pa jih še umetno ustvarjajo, da bi
pospešili medsebojno pretakanje. Primere bi lahko našli povsod po Evropi,
kjer so meje širše odprte, za nas pa so spet najbolj poučni italijansko* Pokrajina je npr. dala letno naslednji odstrel: 35 gamsov, nekaj jelenov,
350 srn, 1500 zajcev, 20 jrebov, preko 300 jerebic, preko 350 fazanov, nekaj
planinskih zajcev, 50 velikih petelinov, 10 ruševcev, nekaj divjih prašičev in
nekaj ostale manj trofejne divjadi.
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jugoslovanski mejni prehodi, pa tudi Šentilj. Tu so naselja ob meji močno
razvila trgovsko in gostinsko dejavnost in njihova nabavna mreža sega
preko vse Slovenije (npr. nabava mesa iz okolice Celja in celo Pomurja,
pa ostala prehrana, pogonska goriva in v zadnjem času tudi že nekateri
industrijski proizvodi). V Mariboru je npr. že med obema vojnama zmanjkovalo mesa zaradi izrednega števila obiskov in nakupa sosedov, nekoč
so tudi v obmejnem področju prodajali posebne cigarete, ponekod družba
s posebnimi ukrepi intervenira, da doseže razlike v cenah na obeh straneh
meje.
Med spodnjo Podjuno in Mežiško dolino obstajajo sorodniške zveze
in skromnejše medsebojno obiskovanje. Razlika v cenah je komaj opazna,
naši kupujejo v Avstriji drobne industrijske proizvode, sosedje pa pri
nas prehrano (meso, olje, alkohol, tobak, mineralno vodo in celo kruh
ter zelenjavo za potrebe njihovega turizma, ker doma ni časa za pripravo;
deloma obiskujejo tudi naša gostišča). Vendar je vsega naštetega malo.
Prehodi, posebno Reht in Holmec, kažejo enako obremenitev čez teden in
v nedeljo, kar potrjuje, da pridejo sosedje predvsem le zaradi nakupovanja in tega ne družijo z izletništvom, oddihom, obiskom gostišč in
drugih turističnih naprav. Obmejni prehodi, niti njihova okolica ne kažejo
bistvenih sprememb zaradi navedenih dejavnosti, obmejni promet in
turizem nista razvila omrežja gostišč, kioskov ali trgovin preko lokalnih
potreb.
Za gorsko pokrajino je zimski turizem še posebno dobrodošel, saj
ustvarja t. i. drugo ali celo primarno turistično sezono, boljšo izkoriščenost
turističnih kapacitet, pozimi je turistična potrošnja večja, večja je možnost
zaposlitve dodatne delovne sile. Za razvoj te dejavnosti pa so potrebni
ugodni morfološki in podnebni pogoji, še večje investicije in dobro razvit
domač turizem. Za zimsko turistiko in turno smučanje je na našem
Koroškem spričo oblih visokogorskih oblik možnosti dovolj, stara in lepo
razvita je tudi smučarska tradicija od masovnega do vrhunskega smučanja, pripravljenih je več smučišč in vlečnic predvsem lokalnega pomena
(Ravne, Smučarska koča nad Ravnami, Črna, Mežica ter pri domu na
Peci). Sodobni zimski turizem se vedno bolj osredotoča v zimskih središčih, dobro opremljenih za šport in zabavo. Ne bomo pretiravali in
pritegnili tistim slovenskim turističnim delavcem, ki iščejo pri nas povsod
najugodnejše pogoje v Evropi za zimski šport in vrhunske prireditve in
trdijo, da take možnosti imamo. Po analogiji iz bližnjega zamejstva, na
osnovi zbranih podatkov, ogledov, možnosti ponudbe in povpraševanja
smo prepričani, da so v tem delu Koroške primerne možnosti za razvoj
zimskega turizma. Slovenjgraška kotlina spada med najhladnejša nižinska
področja v Sloveniji; več primernih gorskih pobočij obdrži zaradi višine
in osoje dolgo snežno odejo, vsekakor pa vsaj 90 dni; na zahodnem
Pohorju, je zaradi mehke travne ruše in dolge snežne odeje sezona smučanja med najdaljšimi v Sloveniji (pri Ribniški koči); na Peci so visokogorska smučišča, dolga pomladna sezona, dovolj dolga smučišča (ob
ugodnem snegu v nižinah, ki traja 50 do 60 dni, in primerni poseki in
obdelavi prog bi dosegla dolžina 1500 m) in možnost kombinacije smučišč
s sistemom onkraj meje nad Podkrajem pri Najberžu (Petzenkonig);
končno lahko najdemo smučišča z vsaj 90 dni dolgo možno smuko tudi
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v osojah Uršlje nad Slovenj Gradcem, Ravnami ali Žerjavom. Na skrajnem
vzhodnem robu pokrajine načrtujejo iz Maribora večje zimskoturistično
središče pri Ribnici oziroma Ribniški koči. Ali je propadla zamisel, da
bi bilo tudi to središče povezano iz Mislinje z žičnico zaradi turistov iz
velenjske, šoštanjske, celjske smeri? V Slovenj Gradcu je v delu načrt
za razvoj turizma te pokrajine. Ali se bodo naslonili pozimi na že nekoliko
nižje skrajne obronke zahodnega Pohorja ali pa na možna višja, daljša,
bolj osojna smučišča z Uršlje, kjer je tudi daljša snežna odeja? Od
Škrubeja ob Meži nad Črno (680 m) načrtuje Ljubljana-transport sistem
žičnic od Doma na Peci (1660 m), kjer že imajo smučarsko vlečnico, in
od tod na vrh (2126 m), kjer bi se povezali z avstrijskim omrežjem
smučišč. Dodatno k temu in morda v povezavi pa urejujejo v Mežici
smučišča in naprave za zimski turizem. Kateri od načrtov bo uspešneje
realiziran in kako se bo nanj navezala ostala nujna turistična izgradnja,
pa je seveda vprašanje nadaljnjega študija, usklajevanja in materialnih
sredstev.
Poleg navedenih prirodnih možnosti je v pokrajini sedem urbanskih
naselij, ki z večjim ali manjšim uspehom razvijajo turizem, predvsem
gostinstvo, nekatera so privlačna zaradi ugodnega podnebja, okolice kot
izhodišče za ture ali zaradi kulturnih spomenikov in kulturnih ustanov
(galerija, muzej, študijska knjižnica, forma viva železa) in športnih
objektov.
Za uspešen razvoj pokrajine in s tem tudi turizma pa je predvsem
potreben urejen promet. Če ta svet pogledamo na hitro s historičnega
vidika in vidika prirodnih pogojev ter samo registriramo prometne povezave, moramo ugotoviti, da je dovolj prometen: v smeri vzhod—zahod
jo povezujeta dolini Drave in Meže, v tej smeri je stekla tudi prva
koroška železnica, danes pa jo veže še modernizirana cesta; že prastara
je prometna pot na jug tj. mislinjsko-šaleško-savinjska oziroma hudinjska,
pozneje tudi povezana z železnico in danes z nekoliko modernizirano
cesto. V tem prometnem križu s sečiščem v Dravogradu je pravzaprav
osnova današnjega prometnega omrežja. Predvsem gozdarstvo in deloma
turizem sta v zadnjem času izkoristila vse sekundarne možnosti in
z zasilnimi makadamskimi cestami omrežila pokrajino. Tako se nakazujejo zveze med Črno in Solčavo ter Lučami preko Slemena in Bele
peči; med Črno in Šoštanjem; Žerjavom in Podgorjem; med Koprivno
in Podjuno (preko Luž), zraven tega pa je še mnogo stranskih, slepih
cest v alpske doline in pobočja, stara je tudi bližnjica med Slovenj
Gradcem in Kotljami. Cesta Maribor—Dravograd—Črna—Zgornja Savinjska dolina—Podvolovjek—Kamnik—Kranj itd. bi približala Mežiško
dolino Ljubljani na manjšo razdaljo, kot je danes Kranjska gora, obenem
pa bi bil to močno slikovit del slovite mednarodne alpske magistrale od
skrajnega zahoda do skrajnega vzhoda Alp. Tudi boljši cestni povezavi
preko Šentvida in Sel bi skrajšali razdalje v gornjo Mežiško dolino in
odprle intenzivnejši gospodarski razvoj.
V neposredni bližini onkraj meje bo potekala velika avstrijska južna
avtomobilska cesta (Autohahn Süd) Dunaj—Gradec—preko sedla Pack
na Golici—ob Labotnici v Podjuno—Celovec—Beljak. Če bodo ustvarjeni
primerni pogoji, se bo del turistov s te ceste usmeril na Vič in nadaljeval
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pot na jug proti Celju. Saj to je smer sever—jug, ki je danes tako živahna
v poletnem turizmu. Avstrijci gradijo tudi moderno Turško cesto, Salzburg—Beljak, odkoder bo možno preko Celovca in Dravograda, Maribora
in Zagreba relativno hitro doseči Srednjo Dalmacijo (po novi cesti Maribor—Zagreb in Zagreb—Split). Tako kažejo načrti, realnost pa je mnogo
težja.
Železnica, ki je pač taka, kakršno je dala Avstro-Ogrska, počasi in
zanesljivo odmira, prej ko je poskusila oživiti promet ali ekonomičnost
z modernizacijo ah, kakor je to drugje po svetu, prej kot jo je zadovoljivo nadomestilo sodobnejše prometno sredstvo. Vič in Holmec sta
med najmanj prometnimi mejnimi prehodi v SRS (Vič 112 255 OVE tj.
osebnih vozil enot in skupaj z maloobmejnim prometom 123 180 OVE,
Holmec pa 50 594 OVE in z maloobmejnim prometom 71 594 OVE, medtem
ko ima Šentilj v istem 1968. letu 1 259 523 OVE brez maloobmejnega
prometa) (12). Delno opravičilo za to stanje je izredno slaba cesta do
Holmca in do lani prav tako slaba cesta do Viča. Na vprašanje, kam
hodijo ljudje v Jugoslaviji po drobnih opravkih ali na oddih, odgovarjajo
v spodnji Podjuni, da na Krajsko preko Ljubelja (tedaj npr. iz Globasnice
ne preko Jezerskega ali Viča, temveč na Ljubelj — cesta!!). Turizem
pozna tri kriterije za oceno in izbor ceste: predvsem kakovost, nato pa
dolžino in pestrost okolja. Druga dva kriterija prevladujeta izmenično.
Strinjamo se s teoretično zahtevo, da se cesta dograjuje, modernizira in
širi, ko pokaže količina prometa ozko grlo (npr. Ljubljana—Postojna),
vendar so povsod po svetu v gradnji tudi t. i. iniciativne ceste, ki odpirajo pot, odpirajo nov gospodarski prostor, teh pa se po štetju prometa
ne da predvideti. Saj smo vendar tak iniciativni princip uporabili tudi
na nekaterih odsekih pri načrtu velike slovenske magistrale, zaradi katere
je bilo zadnje čase toliko hrupa, ko vendar vemo, da je npr. gorenjska
cesta ožje grlo.
Slovenija je v turističnem, predvsem pa v prometnem pogledu prehodna pokrajina in strinjamo se z načelom, da je potrebno promet urediti
tam, kjer je največja nuja, tudi s širokimi avtocestami. Vendar ponovno
poudarjamo, da je potrebno po drugi strani uporabiti še drug princip,
glede na slabšo materialno zmogljivost izgradnje, to je t. i. princip paralelnih cest, namesto ene, široke, hitre ceste izkoristiti prirodne možnosti za
gradnjo dveh paralelnih cest, ki bi odprle nove gospodarske, tudi turistične
prostore (prim.: Ljubljana—Reka preko Postojne in preko Kočevja ali
Celje—Zagreb preko Zidanega mosta in skozi Obsotelje). Ali ne spada med
take paralelne smeri sever—jug tudi dravsko-savinjska cesta in za prečno
turistično pot že omenjena dravsko-savska cesta? Prva, Dravograd—Celje,
bi razbremenila na klasičnem slovenskem prometnem križu npr. gorenjsko
cesto in cesto od Maribora proti Celju ali Zagrebu; druga, Dravograd—
Logarska dolina—Kamnik, pa magitralno cesto v smeri vzhod—zahod, tj.
Maribor—Ljubljana.
Februarja lani je bila v Mariboru na simpoziju o hitrih cestah diskusija o nacionalni vlogi naših cest. Govorih so o tesnejših gospodarskih
in kulturnih stikih Maribora z Zagrebom in delno celo Gradcem (nakup,
šolanje, kulturne zveze itd.), medtem ko zveze z Ljubljano slabijo. Podoben primer so navedli tudi za Spodnje Zasavje in Zagreb. V veliki
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meri pa to velja tudi za jugoslovansko Koroško, ki je prometno in zato
tudi gospodarsko in kulturno odročna. Naš nacionalni interes je tedaj,
te vezi utrditi.
S tem, ko so predstavljene osnove za turizem, pa si je treba ogledati
še, kakšna je ta dejavnost od blizu. Na osnovi anket in podatkov, zbranih
po naseljih, in razpoložljivega statističnega materiala se je pokazala zelo
slaba slika turistične dejavnosti. Slaba celo do take mere, da si upamo
podvomiti, če je turizem od predvojnih časov sploh relativno napredoval.
Da ne bi zašli v podrobnosti, si oglejmo nekaj globalnih podatkov in
primerjav treh jugoslovanskih občin (Raven, Dravograda in Slovenj
Gradca) in političnega okraja, Velikovec (Völkermarkt) za leto 1968:

I. Tri jug. koroške občine
(Slovenj Gradec,
Dravograd, Ravne)

II. Politični okraj
Velikovec

1. Število prebivalcev

48 612

42 828

2. Število gostov

19 825

56 051

3. Število nočnin

30 792

842 197

4. Izkoristek nočninskih
kapacitet

13,1 %

18,5 %

5. Turistična intenzivnost2

0,19 %

5,9 %
(lit.: 1, 2, 3, 4, 5)

V resnici pa je dejanski izkoristek kapacitet vse bolj v korist Velikovcu, saj so mu pri izračunu upoštevane tudi privatne sobe, ki mu
znižujejo odstotek, medtem ko je privatnih sob v treh jugoslovanskih
koroških občinah bore malo. Se največjo turistično intenzivnost med navedenimi tremi občinami kažejo Ravne (0,24 %), sledita Slovenj Gradec
(0,14%) in Dravograd (0,12 % ) , medtem ko je v političnem okraju Velikovec najvišja v občini Škocjan ob Klopinskem jezeru (44.9 % ) (1, 5).
1 Vračunane so tudi nočnine v družbenih domovih in turističnih kampih,
ki pri izračunu izkoristka prenočitvenih kapacitet niso upoštevane.
2 Turistična intenzivnost (I) v neki pokrajini je odnos med številom nočnin
(N) in številom prebivalstva (P), stalno prisotnega (to je ca. 330 dni v letu).

odstotek intenzivnosti pa je

3 Tu so upoštevane le nočitve v gostiščih in privatnih sobah, medtem. ko
ostane še 179 881 nočnin, opravljenih v skupnih prenočiščih, mladinskih domovih in kampih, ki pri izračunu odstotkov niso upoštevane. Izkoristek prenočitvenih kapacitet za najbolj turistično občino Škocjan pri Klopinskem jezeru
znaša v celoti 43%.
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V naših treh občinah je bilo v letu 1968 od 12 do 1 6 % tujih gostov,
v velikovškem okraju pa kar 57,6%. Vprašamo se, do kakšne mere, do
kakšnega števila je pri nas sploh upravičeno število postelj ? V občini
Ravne smo npr. ugotovili, da je padel izkoristek takoj, ko je narastla
zmogljivost (število postelj), podobni primeri pa so tudi drugje.
Značilni so podatki vseh treh občin, ki kažejo izravnavo števila gostov
preko vsega leta, Ravne kažejo celo večjo zasedenost aprila kot junija,
Slovenj Gradec in Dravograd pa komaj zaznaven porast poleti. Tudi čez
teden je v poprečju več gostov kot v soboto ali nedeljo. Vse to priča, da
gre predvsem za poslovne goste in je pravega turizma v resnici mnogo
manj. Ravnam se rahlo pozna že stara tradicija, ko prihajajo na oddih
Vojvodinci, in pa razne športne prireditve, Mežici in Črni se nakazuje
zimska sezona, ko že imajo neko svojo zimsko klientelo, Slovenj Gradcu
se pozna kulturna tradicija, ki tudi do neke mere opravičuje izravnavo
sezone in privablja ob razstavah veliko število posameznikov in skupin,
Dravogradu se poznajo skupinski izleti, ki se tam zaustavljajo. Tudi mejni
prehodi ne kažejo številnih razlik med delavnikom ali nedeljo.
Spričo slabega turizma je tudi njegova rast slabotna, komaj opazna.
V Dravogradu sicer 12,6 % letno, toda to znaša v zadnjih dveh letih komaj
688 dodatnih gostov, v Slovenj Gradcu je porast 1,3 % letno ali v dveh
letih za 122 gostov, na Ravnah pa porast 8,5 % , to je v dveh letih za
1744 gostov. V velikovškem okraju pa je poprečna rast 40 % (5).
Razlika v cenah na obeh straneh meja ni posebno ugodna za razvoj
živahnejšega medsebojnega prometa. Gene so toliko izravnane, da na
avstrijski strani cena za drobne tehnične predmete in galanterijo ni bistveno nižja, pri nas pa ne več za prehrano. Kolikor je zamenjave, gre
na obeh straneh predvsem še za kakovostne razlike. Obmejni promet se
močneje zgosti predvsem prve dni septembra o b Pliberškem sejmu.
Zaradi teh vzrokov tudi ni uspelo pritegniti jugoslovanski strani več
izletniškega turizma iz velikega koroškega turističnega rezervoarja (okraj
Velikovec ima 31 690 tujih, neavstrijskih gostov, pretežno z avtomobili, od
katerih le redkokdo zaide na našo stran).
Merjenje in anketa na mejnih prehodih Vič in Holmec (29. 6. 1969 od
8. do 18. ure sta pokazala, da gre pri obeh predvsem za lokalni promet.
Anketirali smo nekaj preko 600 vozil. Po veliki večini prevladujejo vozila s
tablicami Maribora, zamejske Koroške, na Viču še deloma bližnje Štajerske in Gradca. Deloma izstopata še dunajska in nemška registracija
(ZRN). V tem primeru gre le za kratke izlete letoviščarjev iz Škocjana in
okolice. Predvsem prevladuje mala in srednja kategorija vozil, kar da
sklepati tudi na socialni položaj. Anketa je bila opravljena v nedeljo, v
začetku polne turistične sezone, ob lepem vremenu, ko je bil v Avstriji
cerkveni praznik. V desetih urah smo zabeležili v obe smeri vna obeh
prehodih skupno komaj 627 motornih vozil. Večina je odgovarjala, da gre
le na kratek obisk ali izlet in se še isti dan vrača. To dokazuje tudi podatek, da je prišlo v jutranjih urah več Avstrijcev in odhajalo več Jugoslovanov, popoldne pa se je slika obrnila. Gre tedaj za turizem, ki ga je
težko registrirati.
Tudi zimski turizem se v bližnjem koroškem zamejstvu ugodno razvija. Ne moremo trditi, da so prirodni pogoji ugodnejši kot na naši strani,
6 Jugovzhodna Koroška
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toda tri sosednje občine v velikovškem okraju so družno zgradile objekte,
ki danes privlačujejo turiste iz Maribora, Celja, celo Ljubljane in tudi iz
Mežiške ter Mislinjske doline, zaradi večjih možnosti (urejena smučišča,
vzpenjače) in zmernih cen.
Iz vsega navedenega moremo zaključiti edinole, da se turizem na
našem Koroškem ne razvija zadovoljivo.

Sklepne misli
Če na kraju poskusimo povzeti nekatere ugotovitve, se predvsem zamislimo ob dejstvu, da gre za očitno disharmonijo med prirodnimi in le
deloma tudi družbenimi možnostmi na eni in razvojem oziroma stanjem
turizma na drugi strani.
Prirodne možnosti so, vendar današnji turizem ni več stari, ki je malo
zahteval in malo dal. Danes govorimo o t. i. turistični industriji. Nje
izgradnja zahteva zelo visoka materialna sredstva.
Vse tri občinske skupnosti vlagajo ogromne napore za razvoj te gospodarske panoge. Iz leta v leto se kažejo rezultati preobrazbe in izgradnje,
namenjene domačemu delovnemu človeku za oddih, hkrati pa tudi turističnemu gospodarstvu, npr. izgradnja kulturnega središča v Slovenj
Gradcu, kulturne, športne in turistične naprave na Ravnah, v Mežici in
Črni, izgrajevanje gostinstva in trgovine, težnja, da bi uredili promet,
urejanje gorske okolice, predvsem pa tudi naselij.
Upravno, administrativno ali organizacijsko se v regiji odraža vrsta
ukrepov, naporov in teženj, da bi razvili turizem: skupna turistična politika treh občin, ponekod močna podpora privatne iniciative in ponekod
uspešna kreditna politika, akcije za vzgojo kadrov, ureditev družbenega
sektorja, da so cene celo nižje kot v privatnem, izdelava urbanističnih
načrtov in načrtov turistične izgradnje, dogovori in pogodbe z zunajobčinskimi investitorji za ureditev prometa in gospodarstva (npr. Ljubljanatransport, Merx, Koloniale) itd. Preobrazba pokrajine je očitna, toda
osnove za t. i. turistično industrijo niso zadovoljive.
Med delom samim se je vedno bolj vsiljevalo prepričanje, da so
ključni pogoji za hitrejši razvoj turizma predvsem prometna pota, nadaljnja izgradnja turističnih naprav (za zimo in poletje) in pa izgradnja,
oziroma nadaljnji razvoj sekundarnih turističnih dejavnosti — infrastrukture (preskrba, razni športni objekti, zabava, kultura). Dodatna preskrba
in pa cene so predvsem pomembne za živahnejši obmejni promet.
Izgradnja, kakor jo zahteva ta regija, pa zahteva visoke, vsekakor
iz lokalnih virov nedosegljive investicije. Ce se pokaže, da bi mogla slovenska Koroška dati slovenski skupnosti razen jekla, svinca, cinka in lesa
še visok družbeni dohodek od turizma, če se pokaže, da gre za turistično
perspektivno regijo, ob soočenju z ostalimi slovenskimi turističnimi področji in ob zavesti, da bomo s tem na sebe tesneje navezali to nekoliko
odročno področje, nastaja naša nacionalna dolžnost, da mu posvetimo več
pažnje. Uspehi bodo hkrati moralno dvignili slovenski zamejski živelj.
Če za zdaj odmislimo oddaljeno turistično tržišče, kakor ga ima npr. že
bližnje zamejsko sosedstvo, in si ogledamo le bližnje turistično gravita82
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cijsko zaledje, na katerega moremo računati ob primerni izgradnji, bi bila
slika približno taka, kakor jo kaže priložena skica.
Turistično gospodarstvo je pač kakor železarna; ni sentimentalno,
potrebna je visoka kakovost, primerne prirodne in družbene osnove, potrebni so dobri kadri, temeljita izgradnja, urejen promet, solidne, konkurenčne cene, na kraju pa se je potrebno še boriti za tržišče.
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Summary: FEATURES CHARACTERISING TRAFFIC AND TOURISM
IN A BORDER REGION
Marjan Žagar
The paper studies the tourist and traffic situation in the Yugoslav part
of Carinthia and compares it to that in the Austrian part of Carinthia. In the
first Chapter it gives an account of the natural and socio-geographic possibilities
for the development of various tourist activities: highland tourism (the morphology of the territory, accessibility, heights, highland cottages, solitary farms,
vegetation), therapeutical tourism (salubrious wells, highland climate), shooting,
border tourism (open border, differences in prices, family relations), winter
tourism (skiing grounds, long periods of snow, technical facilities), visits to
urban settlements (catering, sports, cultural monuments and institutions).
The second Chapter treats the problems and the current state in the present
traffic situation: It is found that the region has. comparatively favourable natural
conditions for traffic conditions in various directions which was in the past
already used to advantage. The present condition of roads and railway, however,
is not satisfactory and accordingly represents an obstacle for a successful
development of tourism and other branches of economy. Since the conditions
for travelling are here owing to technical weaknesses far from satisfactory,
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there is no particular lively traffic on the three border passes with the
neighbouring Austria; what's more, travellers are for that reason choosing other,
more distant border passes. The future fate of this region depends certainly to
a large extend on the concept of the construction of the Slovene network of
roads, i. e. on the construction of the so-called initiative roads which would
open new economic areas and of the construction of the so-called parallel
roads which would make use of the side directions, thus relieving the main
traffic arteries (see examples in the text). A comparison of tourism on both
sides of the border shows no favourable general picture on the Yugoslav side.
It is a simple fact that here tourism and the building of tourist facilities
are not to be felt to a sufficient degree. The comparison of the state of affairs
on both sides of the border is fully evident from the appended table which
takes into account the number of inhabitants (1), the number of tourists (2),
the number of overnight accommodation (3), the utilization of the overnight
accommodation facilities (4), the tourist intensity in all three Yugoslav Carinthian commuees (a) and in the Austrian political district (b) (5). The tourist
intensity has been worked out on the basis of the relation between the overnight
accommodations used by tourist and the number of local inhabitants multiplied
by 360. Further comparisons between the two territories show also a high
percentage of foreign visitors on the Austrian side and a marked tourist season,
while on the Yugoslav side we get mostly Yugoslav visitors and no marked
season. This is to say that on the Yugoslav side of Carinthia the visitors are
mostly people who are here on business.
In the Conclusion the author establishes that tourism in the Yugoslav part
of Carinthia is. in a poor state despite the ample possibilities for its prosperous
development. Local communities are very much concerned with the construction
of facilities for the recreation of local population. For a stronger tourist economy, however, it will be first necessary to construct roads, tourist facilities,
and a more developed tourist infrastructure. But all this will require no small
investements, i. e. the inclusion of this region in the planned Slovene tourist
establishment.

Zusammenfassung: CHARAKTERISTIKEN DES VERKEHRS
UND FREMDENVERKEHRS IN DER GRENZREGION
Marjan Žagar

Der Verfasser befasst sich mit den Verhältnissen im Verkehr und Fremdenverkehr im jugoslawischen Teil von Kärnten und vergleicht sie mit den Verhältnissen im österreichischen Teil Kärntens. Im ersten Teil stellt er die
natürlichen und gesellschaftlich-geographischen Bedingungen für eine Entwicklung von verschiedenen Fremdenverkehrszweigen fest: den Bergsteigertourismus (Geländemorphologie, Zugänglichkeit, Höhen, Berghütten, Einödhöfe,
Pflanzenwelt), Gesundheitstourismus (Heilquellen, Höhenklima), Jagdwesen,
Grenztourismus (offene Grenzen, Preisunterschiede bei Dienstleistungen und
Erzeugnissen, Verwandtschaftsbeziehungen), Wintertourismus (Schigelände,
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Dauer der Schneedecke, technische Einrichtungen) und der Besuch von städtschen Siedlungen (Gaststätten, Sport, Kulturdenkmäler und Institutionen).
Im zweiten Teil befasst sich der Verfasser mit der Problematik und
Situation im Verkehr. Es werden verhältnismässig günstige natürliche Vorbedingungen für Verkehrsverbindungen in verschiedene Richtungen festgestellt,
die in Vergangenheit auch mit gutem Erfolg genutzt worden sind. Die heutigen
Verhältnisse auf Strassen und Eisenbahnen sind jedoch undbefriedigend und
ein Hindernis für eine erfolgreiche Entwicklung von Fremdenverkehr und
anderen Wirtschaftszweigen. Die miese technische Verkehrssituation verhindert
auch jeden lebhafteren Verkehr über der drei Grenzübergänge nach Österreich,
weshalb die Reisenden entferntere Übergänge vorziehen. Das. weitere Schicksal
dieses Gebiets ist jedenfalls in nicht geringem Masse vom Konzept des Ausbaus
des slowenischen Verkehrsnetzes abhängig, vom Ausbau von sogenannten
Initiativstrassen, die neue Wirtschaftsräume erschließen sollen, und von sogenannten Parallelstrassen, die die Seitenrichtungen nutzen und die Hauptverkehrsadern entlasten sollen (s. Beispiele im Text). Ein Vergleich des Fremdenverkehrs beiderseits der Grenze ergibt keine günstigen Resultate für die jugoslawische Seite. Der Fremdenverkehr und sein Ausbau machen sich noch nicht
zufriedenstellend bemerkbar. Den Vergleich und die Situation beiderseits der
Grenze verdeutlicht die beigelegte Tabelle, die 1. die Einwohnerzahl berücksichtigt, 2. die Gästezahl, 3. die Zahl der Übernachtungen, 4. die Nutzung
von Übernachtungskapazitäten und 5. die Fremdenverkehrsintensivität für alle
drei jugoslawischen Gemeinden in Kärnten (I) und den österreichischen politischen Bezirk (II). Die Verkehrsintensivität ist aufgrund des Verhältnisses der
Übernachtungszahl und der Zahl der einheimischen Bevölkerung mal 360
errechnet. Weitere Vergleiche beider Gebiete zeigen einen hohen Prozent von
ausländischen Gästen und eine ausgeprägte Fremdenverkehrssaison auf der
österreichischen Seite, während auf der jugoslawischen Seite die Gäste vorwiegend Nichtausländer sind, und die Fremdenverkehrssaison unausgeprägt
bleibt. Das weist auch darauf hin, dass es sich bei den Gästen vor allem
um Geschäftsbesuche handelt.
Am Ende stellt der Verfasser den ungüstigen Stand im Fremdenverkehr
im jugoslawischen Teil von Kärnten fest, trotzdem dass es an Bedingungen
für eine günstigere Entwicklung nicht mangelt. Die Lokalbehörden geben sich
grosse Mühe genügend Möglichkeiten für Erholung und Rekreation der einheimischen Bevölkerung zu schaffen. Für eine Fremden Verkehrs Wirtschaft ist
es aber in erster Linie wichtig, dass Verkehrsverbindungen geschaffen werden,
touristische Einrichtungen und die touristische Infrastruktur ausgebaut werden.
Für all das sind hohe Investionen erforderlich, d. h. die Region muss in den
touristischen Ausbauplan Sloweniens einbezogen werden.
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RAZVITOST KOROŠKE REGIJE V OKVIRU SR SLOVENIJE
Milan Natek
Že od nekdaj (predvsem pa iz obdobja pred drugo svetovno vojno)
posveča slovenska geografija posebno pozornost poznavanju splošne gospodarske strukture kakor tudi različnim stopnjam gospodarske in družbene razvitosti ali celotnega slovenskega ozemlja ali le njegovih posameznih predelov. V njih se namreč očrtujejo vsi najbolj poglavitni obrisi,
ki dajejo celotni pokrajinski fiziognomiji svojstvene poteze in obeležja.
Povsem razumljivo nam je, da se morejo vsi, tudi naj rahlejši kakovostni in kolikostni premiki v razvoju proizvajalnih sil in sredstev kakor
tudi v njihovih lastninskih odnosih dogajati samo v resničnem fizičnogeografskem okolju. Prav tako je bilo s številnimi geografskimi raziskovanji skoraj po vseh predelih sveta že neštetokrat ugotovljeno, dokazano
in potrjeno, da določena stopnja v razvoju proizvajalnih sil in sredstev
pogojuje povsem svojevrstne oblike pojavov v procesih preoblikovanja
pokrajine. Potemtakem je pejsaž ali pokrajinska fiziognomija v najširšem
pomenu besede le trenutna, samo enkratna vizualna podoba v razvoju
pokrajine. Kajti v njej moramo gledati sočasna dopolnjevanja in usklajevanja ali pa navzkrižja in nasprotja med najbistvenejšimi komponentami geografskega okolja in zavestnimi družbenimi hotenji. Čim razvitejša je družba in s tem seveda celoten kompleks geografskega okolja,
tem manj je odvisna od slepega delovanja njegovih naravnih komponent.
Res pa je tudi, da je sleherna naravna prvina v človekovem okolju zanj
kakor za celotno človeško družbo neprecenljive vrednosti, saj jih v skladu
z vsemi svojimi sodobnimi zmogljivostmi in hotenji vključuje v obseg
svojega vsakodnevnega delovanja. S tem pa so seveda že tudi vključene
v celotni preoblikovalni proces pokrajine, ki je tako značilen in karakterističen za posamezne stopnje gospodarskega in družbenega razvoja.
S tem seveda nikakor ne smemo in ne moremo trditi, da dve enaki
stopnji gospodarske in družbene razvitosti v dveh povsem različnih predelih porajata enake preoblikovalne procese. Prav tako ne moremo in ne
smemo pričakovati, da bosta enaka transformacijska procesa v dveh različnih območjih tudi povsem enako vplivala na pokrajinsko fiziognomijo.
V obeh primerih se je namreč treba zavedati, da imamo opravka z dvema
posebnima, samostojnima pokrajinskima enotama, Kajti vsaka izmed njiju
je opredeljena z neštetimi manjšimi, kakor tudi s pomembnejšimi, torej
bistvenejšimi razlikovalnimi prvinami, ki jima dajejo in določajo geografsko individualnost. Tudi pri tem je treba upoštevati, da sleherni po87

krajinski predel v podrobnostih povsem samosvoje reagira na določene
spodbude, ki nastajajo v spontanih ah v korenitih premikih družbenega
razvoja. Drugače zapisano: dva enako močna impulza, ki jih sočasno sproščata dva različna predela z enako stopnjo gospodarske in družbene razvitosti, lahko izzoveta povsem drugačne procese in razvojne težnje v njunem
preoblikovalnem zagonu. Za vsako novo družbeno oziroma gospodarsko
spremembo ali spodbudo, ki se neposredno vključuje v pokrajinski preoblikovalni proces, moramo neizbežno računati, da bo s svojimi silnicami in
vplivi načela s tem, ko se bo pričela prilagojevati in vraščati v že dano
fiziognomsko strukturo pokrajine, le-to tudi razkrajati in spreminjati,
predvsem pa na novo oblikovati.
V sklopu nakazanih premikov in sprememb v procesih geografskega
okolja moramo proučevati in ob njem spoznavati vse najbolj karakteristične pokrajinske spremembe, ki se kažejo danes tudi na ozemlju slovenskega gospodarskega prostora. Še predvsem pa velja pripomniti, da moramo v zgoraj nakazani luči spremljati vse pretekle, današnje in prihodnje
fiziognomske spremembe v Sloveniji, ki bodo še dolgo časa povzročale
razlike v stopnji njene gospodarske razvitosti. Kajti te so neposreden
odsev historičnega razvoja geografskega okolja, ki daje še posameznim
pokrajinskim predelom danes povsem svojski značaj.
Podoba je, da je razlika v današnji gospodarski strukturi posameznih
slovenskih predelov mnogo večja, kot pa je bila kdaj koli doslej. Iz tega
tudi izhaja njihova različna gospodarska in družbena razvitost, katere
zunanji odsev so različni geografski procesi. Prav zaradi teh razlik v procesih, ki so za družbenogeografsko proučevanje izrednega, ako že ne temeljnega pomena, moremo danes govoriti o razvitih in nerazvitih predelih na Slovenskem. Industrializacija, urbanizacija in proces koncentracije in deagrarizacije oziroma deruralizacije prebivalstva so danes najvidnejši zunanji znaki razvitejših predelov. Na nerazvitih območjih pa
spremljamo depopulacijo, stagnacijo gospodarstva, ki v pretežni meri sloni
na kmečkem gospodarstvu itd. Skratka, med razvitimi in nerazvitimi
predeli, ki pomenijo oba najskrajnejša pola gospodarske in s tem seveda
tudi družbene razvitosti, so prenekatere razlike ali v delovanju povsem
nasprotnih si procesov ali pa vsaj v dominantni prevladi tistih razvojnih
teženj, ki izhajajo iz konkretnega odnosa med geografskim okoljem in
razvitostjo proizvajalnih sil in sredstev.
Danes je povsem jasno, da naša republika Slovenija — vzeta kot
celota — ni samo eden najrazvitejših predelov v Jugoslaviji, temveč tudi
da se njen delež v okviru celotnega jugoslovanskega gospodarstva iz leta
v leto zmanjšuje. To pomeni, da se z obstoječo družbeno ureditvijo in
novim gospodarskim sistemom vedno bolj zmanjšujejo iz preteklosti podedovane razlike. Res pa je tudi, da na nobenem državnem ozemlju ne
smemo in ne moremo pričakovati, da bo gospodarsko povsem enakomerno
razvito. Kajti gospodarska razvitost sloni tako na splošni razvitosti okolja
kakor tudi na razvitosti njegovih proizvajalnih sil, ki pa niso ničesar
drugega kot družbeni del geografskega okolja.
Pri nas v SR Sloveniji dolgo časa nismo govorili o gospodarsko nerazvitih predelih, čeprav so ti vedno obstajali v vsem našem življenju.
Šele z določeno stopnjo razvoja lokalne samouprave in z decentralizacijo
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gospodarskega sistema je bilo mogoče pogosteje slišati utemeljene trditve,
da je Slovenija preveč enostransko razvita, da imamo na eni strani visoko
razvita območja, na drugi pa nerazvita, ki trpe siromaštvo in pomanjkanje.
Res je, da so se v povojnem obdobju največje investicije vlagale le v
nekaj ključnih objektov, ki so se gradili predvsem na območjih, ki jih
danes uvrščamo med gospodarsko ogrodje Slovenije.1 Pri tem pa je treba
podčrtati, da je večina teh območij bila že prej gospodarsko dobro razvitih. Zato so se mogle nove naložbe toliko bolj in prej obrestovati kakor
pa, če bi bile namenjene drugim, predvsem manj razvitim predelom.
Povsem razumljivo je tudi, da je bila prav s tem prizadejana večjemu
delu nerazvitih predelov kar dvojna škoda. Njihova gospodarska struktura
je bila podvržena izredno počasnemu presnavljanju in drugič, že dotedanja razvitost proizvajalnih sil je sicer naraščala, a v preslabotnem
tempu, da bi se mogle nekdanje razlike zmanjšati. Prav nasprotno: v
mnogih primerih moremo ugotoviti, da so se vsled tega, ker so se manj
razvitim območjem v času centraliziranega oziroma administrativnega
vodenja našega gospodarstva jemala sredstva njihove lastne akumulacije
in dajala razvitejšim, pojavljale vse večje razlike med njimi.
Zaradi teh in še drugih faktorjev pripada danes skoraj tretjina površine SR Slovenije nerazvitim predelom, kjer je v začetku leta 1968
živela dobra četrtina prebivalstva naše republike (26,2 %).2 Nadalje je
ugotovljeno, da je bilo v začetku leta 1968 v SR Sloveniji kar 41 občin,
ki s svojimi primerjalnimi vrednostmi indeksov ne dosegajo slovenskega
poprečja. Tedaj je živelo na teh območjih (občinah), ki zajemajo 75,2%
ozemlja naše republike, 920 850 oziroma 54,2 % njenega prebivalstva. Ako
menimo, da so tista področja, ki so nad republiškim poprečjem, razvita,
vsa druga pa manj oziroma nezadostno razvita, potem spoznavamo, da so
med njimi znatne razlike v gostoti obljudenosti. Ta namreč znaša v razvitih predelih Slovenije poprečno 155 ljudi na km2, v nerazvitih območjih
pa le 60 ljudi na km2. Torej je v prvih za 85 % nad slovenskim poprečjem, v drugih pa za 28 % pod njim.
S pričujočim prispevkom želim osvetliti razvitost koroške regije kot
celoto v okviru slovenskega gospodarskega prostora, obenem pa prikazati
in opozoriti na razlike, ki so zarisane med posameznimi območji. 3 S to
pokrajinsko razčlenitvijo bomo mogli spoznati tiste današnje procese, ki
so tako značilni za posamezna območja. Obenem pa želim področje koroške
regije osvetliti s tistimi primerjalnimi kazalci, ki nam bodo mogli odgovoriti na vprašanja: Kaj je v gospodarskem in družbenem pogledu s tem
koščkom slovenske zemlje? Kakšna je njena gospodarska struktura in
razvitost? V čem se razlikuje od »imaginarnega« slovenskega poprečja,
v katerih pogledih ga presega in za koliko je nad njim, v katerih pa ne in
za koliko je pod njim? Kaj ima koroška regija specifično svojega in v
katerih pogledih je istovetna s celotnim slovenskim ozemljem, kolikor ga
je pač danes vključenega v SR Slovenijo?
Da bi mogli laže dojeti kompleksnejšo podobo razvitosti koroške regije
v okviru SR Slovenije, bomo skušali z razčlenitvijo nekaterih pokazateljev,
v katerih se najustrezneje kažejo prenekatera karakteristična odstopanja
od slovenskega (republiškega) poprečja in ki nam naj bo izhodiščno merilo
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vrednotenja, podati v grobih obrisih njeno prebivalstveno in gospodarsko
strukturo. Šele na osnovi vsega tega nam bo mogoče podati določnejšo
sodbo o stopnji splošne razvitosti obravnavanega področja.
a) Nekatere značilnosti v razvoju prebivalstva koroške regije
V zadnjih 21 letih se je število prebivalstva na ozemlju SR Slovenije
povečalo za 19 % , kar pomeni, da se je prav za toliko dvignila tudi gostota obljudenosti, in sicer od 71,1 osebe na km2 v letu 1948 na 84,6 v
letu 1969. Toda rast števila prebivalstva v koroški regiji je znatno nad
slovenskim poprečjem, kar pomeni, da so bili na tem področju dejavno
prisotni tisti činitelji, ki v dobi industrializacije pokrajine največ prispevajo k pospešeni rasti prebivalstva. Od leta 1948 do 1969 se je število
prebivalstva v koroški regiji povečalo od 36 876 ljudi na 48 612 oseb, kar
pomeni napredovanje kar za 31,9%. Poudariti pa moramo, da so tudi v
tem pogledu znatne razlike med posameznimi predeli. Prebivalstvo Mežiške doline, ki jo že več kot sto let preoblikujejo rudarske in industrijske
dejavnosti, se je v tem obdobju povečalo kar za 47,8 % , medtem ko so se
naselja v Mislinjski dolini in v dravograjski občini povečala le za 19,3
oziroma 19,7 % , torej za toliko, kolikor znaša slovensko poprečje. V splošnem smemo trditi, da je prebivalstvo koroške regije v vseh obdobjih v
zadnjih dvajsetih letih naraščalo močneje kakor pa v SR Sloveniji.
V prvem povojnem obdobju, iz katerega že imamo podatke ljudskega
štetja (1948—1953), se je prebivalstvo obravnavanega področja povečalo
za 10,1 % : najmočneje v Mežiški dolini (17,3 %), slabotneje pa na območju
današnje dravograjske (5,1%) in slovenjgraške občine (4,7%; v SRS
pa za 4,5 %). V naslednjem osemletnem obdobju (1953—1961) je prebivalstvo v slovenskem merilu poraslo za 5,7 % , v koroški regiji pa spet za
10,3 % . Tudi v tem času izkazuje območje ravenske občine najmočnejše
Tabela 1.
R A S T Š T E V I L A P R E B I V A L S T V A I N G O S T O T A O B L J U D E N O S T I V L E T I H 1948—19694
Površina
v km 2

Gostota obljudenosti v letu

Prebivalstvo
1948

1953

1961

1969

6 698

7 097

7 639

1948

61

Dravograd

105

6 373

Ravne
na Koroškem

304

16120

18 901

21 904

23 827

53

Slovenj Gradec

286

14 383

15 053

15 845

17 146

50

Koroška regija

695

36 876

40 652

44 846

48 612

53

71

SR Slovenija
Delež kor.
regije od
SR Slovenije

90

20 255 1 439 800 1 504 427 1 591 523 1 710 618

3,4

2,55

2,70

2,82

2,84

1953

1961

1969

68

73

62

72

78

53

55

60

58

64

70

74

79

85

— 25 — 22 — 19

— 18

64

napredovanje, in sicer za 15,9 % . Rast prebivalstva v drugih dveh občinah
pa se giblje v mejah slovenskega poprečja. Toda že v naslednjem obdobju
(1961—1969) ni večjih razlik v rasti števila prebivalstva med koroško
regijo, kjer znaša povečanje 8,6 % in SR Slovenijo, ki zaznamuje napredovanje v številu prebivalstva za 7,4%. Prav tako je za to obdobje značilno, da so se nekdanje močne razlike v rasti števila prebivalstva med
posameznimi predeli obravnavane regije že močno zabrisale. Res je, da
se je tudi v teh letih prebivalstvo ravenske občine najmočneje povečalo,
in sicer za 8,9 % , a le za malenkost slabotnejši prirastek imata slovenjgraška (8,1 % ) in dravograjska občina (7,7 % ) .
Tabela 2. R A S T P R E B I V A L S T V A K O R O Š K E REGIJE PO P O S A M E Z N I H
Področje

1953-48

1961—48

1969—48

1961—53

OBDOBJIH
1969—61

Dravograd

105,1

111,4

119,7

106,0

107,7

Ravne na Koroškem

117,3

135,9

147,8

115,9

108,9

Slovenj Gradec

104,7

110,2

119,3

105,2

108,1

Koroška regija

110,1

121,6

131,9

110,3

108,6

SR Slovenija

104,5

110,5

119,0

105,7

107,4

Prav tako ugotavljamo, da je bila intenziteta rasti prebivalstva v
vseh predelih koroške regije močnejša kot v SR Sloveniji. Poprečni letni
prirastek prebivalstva na obravnavanem področju znaša 1,52 % : v Mežiški dolini 2,3 % , v Mislinjski dolini 0,92 % , v dravograjski občini 0,94
a v SR Sloveniji 0,91 % . Prebivalstvo koroške regije je najmočneje naraščalo v letih 1948—53, in sicer letno za 2 % , v SR Sloveniji pa v zadnjih
osmih letih (1961—1969), ko je znašal letni prirastek 0,93 % . Na osnovi
statističnih virov ugotavljamo, da se intenziteta naraščanja števila prebivalstva v koroški regiji zmanjšuje, na kar pač najmočneje vplivajo prebivalstvene spremembe v Mežiški dolini. Zakaj v letih 1948—53 se je prebivalstvo ravenske občine povečalo letno za 3,5%, v letih 1953—61 za
2 % , a v zadnjih osmih letih (1961—69) pa poprečno že samo za 1,1 % .
Ne samo, da je intenziteta prebivalstvenega naraščanja v drugih dveh
občinah znatno manjša, temveč so opazne še druge spremembe. Prebivalstvo dravograjske občine je najhitreje naraščalo v letih 1948—53 (letno
po 1 % ) in v zadnjem obdobju (0,96 % ) , v letih 1953—61 pa samo po
0,75 % letno. Toda prebivalstvo Mislinjske doline ima najmočneji napredek v letih 1961—69 (letno za 1 % ) ter v prvem povojnem obdobju
(0,94%), znatno manjšega pa v letih 1953—61 (0,65 % ) .
Neposredna posledica nakazanih sprememb v rasti števila prebivalstva se kaže v gibanju gostote obljudenosti. Za obravnavano področje je
namreč značilno, da je redkeje naseljeno kot znaša slovensko poprečje.
K temu so prav gotovo največ prispevale svojstvene poteze geografskega
okolja (hribovit svet s samotnimi kmetijami, obmejna lega, spremembe v
razvoju agrarnih dejavnosti itd.). Kljub temu, da smo na obravnavanem
področju zaznamovah znatno močnejše naraščanje števila prebivalstva
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kakor na celotnem ozemlju SR Slovenije, pa danes ugotavljamo, da še
vedno pride na km2 18 % manj ljudi kot v SR Sloveniji. Res pa j e tudi,
da se je v zadnjih dvajsetih letih ta razlika zmanjšala. V letu 1948 je bilo
današnje območje občine Dravograd najgosteje obljudeno (61 ljudi na
km2), najmanj pa Mislinjska dolina (50) oziroma Mežiška dolina (53). Danes
pa je najgosteje poseljeno področje ravenske občine (od slovenskega poprečja je njena gostota obljudenosti nižja za 8,2%), najmanj obljudena
pa so območja slovenjgraške občine (60, tj. za 29,4% pod slovenskim
poprečjem).
Ako skušamo vse navedene ugotovitve o rasti prebivalstva koroške
regije še primerjati z različno razvitimi predeli SR Slovenije, spoznamo,
da jo moremo kot celoto uvrstiti med skupino srednje in močno razvitih
področij. Edinole v letih 1948—53 je bila intenziteta rasti prebivalstva v
koroški regiji višja kot v najrazvitejših predelih Slovenije. V vseh drugih
obdobjih pa zavzema obravnavano področje mesto med obema skupinama
razvitih območij SR Slovenije. V podrobnostih spoznamo, da smemo Mežiško dolino vse do leta 1961 po intenziteti prebivalstvenega naraščanja
uvrščati v skupino naših najrazvitejših področij (kamor je v resnici tudi
prišteta; gl. karto v GO, XVI, št. 2, str. 8), medtem ko so značilnosti v
navedenih kazalcih za slovenjgraško in dravograjsko občino v prvem obdobju (1948—53) še močno skladne s srednjerazvitimi predeli v SR Sloveniji, pa so v zadnjih dveh obdobjih (1961—69 in 1953—61) že znatno
nad njimi, a še vedno premalo, da bi jih že mogli primerjati z značilnostmi močno razvitih področij.
Za geografijo je izrednega pomena, da spozna in ugotovi, kateri demografski činitelji so neposredno vplivali na rast števila prebivalstva. Zato
skušajmo tudi za koroško regijo spoznati, koliko je k spremembam števila
prebivalstva prispeval naravni prirastek in kolikšen delež odpade na
selitve.
Tabela

NARAVNO

GIBANJE PREBIVALSTVA
Rojstva

Področje
število

V

LETIH

1958—19685
Naravni prirastek

Smrti

na 1000
preb.

število

na 1000
preb.

število

na 1000
preb.

Dravograd

1 761

22,0

830

10,4

931

Ravne na Koroškem

4 942

20,0

1 967

8,0

2975

12,0

Slovenj Gradec

4078

22,8

1 556

8,7

2 522

14,1

10781

21,2

4 353

8,5

6 428

12,7

320 851

17,8

156 622

8,7

164 229

9,1

Koroška regija
SR Slovenija

Za celotno obravnavano področje je značilno, da je
1958—68 višjo nataliteto (21,2 %o) kakor SR Slovenija. Tudi
so značilne regionalne razlike: najvišja je bila v Mislinjski
in na območju dravograjske občine (22 %o), nekaj nižja pa v
kjer pa je še vedno nad republiškim poprečjem.
92

11,6

imelo v letih
v tem pogledu
dolini (22,8 %o)
Mežiški dolini,

V istem obdobju je bila umrljivost v koroški regiji za spoznanje nižja
(8,5 %o) kot na celotnem področju SR Slovenije (8,7 %o). Najnižja je bila
v Mežiški dolini (8,0 %o); v Mislinjski dolini je bila na ravni republiškega
poprečja, a najvišja v dravograjski občini, kjer so poprečno umrle 104
osebe na 10 000 prebivalcev.
Ako so se v stopnji natalitete in mortalitete prebivalstva koroške
regije pokazala odstopanja od slovenskega poprečja, potem je popolnoma
naravno, da jih smemo pričakovati tudi v stopnji naravnega prirastka.
Ta je bil namreč v letih 1958—68 v koroški regiji za dve petini višji
(12,7 %o) kot v SR Sloveniji, kjer je znašal 9,1 %o. V navedenem obdobju
je imela najvišji naravni prirastek slovenjgraška občina, in sicer 14,7 %o,
medtem ko je bil v drugih dveh področjih približno izravnan s poprečjem
celotne koroške regije. V obdobju zadnjih enajstih let (1958—68) je znašal
naravni prirastek v koroški regiji 6428 oseb, kar pomeni, da bi število
prebivalstva naraščalo s poprečno letno stopnjo 1,27 %o, če pri tem računanju izločimo selitveno bilanco. Vsekakor velja zapisati spoznanje, da je
izračunana stopnja naravnega prirastka v koroški regiji znatno višja,
kakor smo jo izračunali za najrazvitejša območja v SR Sloveniji. Pri tem
moramo pač računati z izredno živahno dinamiko, ki je zajela celotno prebivalstveno gibanje v koroški regiji. Ta pa je posledica sunkovitega razvoja
neagrarnega gospodarstva v zadnjih dvajsetih letih.
Poleg naravnega prirastka prebivalstva so tudi selitve osnovni regulator, ki neposredno vpliva na rast števila prebivalstva. So najbolj neposreden odsev gospodarskega razvoja. Od stopnje splošne razvitosti posameznega področja za vise osnovne smeri selitvenih tokov. Zato si skušajmo
predočiti selitveno dinamiko, kakršna je značilna za koroško regijo v
zadnjih enajstih letih.
Za celotno naše področje je značilno, da je imelo v letih 1958—68
negativni selitveni saldo, medtem ko je selitvena bilanca SR Slovenije
pozitivna. Toda tudi v tem so razlike med posameznimi predeli koroške
regije: v Mežiški dolini prevladuje priseljevanje nad izseljevanjem, medtem ko je v drugih dveh področjih izseljevanje močnejše od priseljevanja.
Naj intenzivnejše selitve pa ugotavljamo v občini Dravograd, saj so v
zadnjih enajstih letih zajele nad tri četrtine prebivalstva; slabotnejše
je bilo prebivalstveno preseljevanje v Mežiški in v Mislinjski dolini, kjer
Tabela 4. P R I S E L J E V A N J E

IN I Z S E L J E V A N J E
Priselitve

P R E B I V A L S T V A V L E T I H 1958—19686
Izselitve

Selitveni saldo

Področje
število

na 1000
preb.

število

na 1000
preb.

število

na 1000
preb.

Dravograd

2 428

333

2 729

375

— 301

Ravne na Koroškem

5 759

256

5 345

237

+ 414

+ 19

Slovenj Gradec

3 675

223

4 411

268

— 736

— 45

11 862

257

12 485

271

— 623

—14

529 728

325

503 329

309

+ 26 399

+16

Koroška regija
SR Slovenija

— 42
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je bilo v selitveni tok vključenih nekaj manj kot polovica prebivalcev.
V obravnavanem obdobju je bila selitvena dinamika na področju koroške
regije slabotnejša (528 %o) kot v SR Sloveniji (634 %0). Pri tem moremo
koroško regijo uvrstiti v skupino srednje razvitih območij na Slovenskem.
Za celotno ozemlje SR Slovenije je značilno, da ima v zadnjih osmih
letih vedno pozitivno selitveno bilanco, ki od leta 1961 ( + 0,5 %o) naprej
stalno narašča (1965 2,7 %o, 1967 2,1 %0). V istem obdobju pa ima naše
področje skoraj v vseh letih negativni selitveni saldo (od — 0,1 %o v letu
1964 do — 3,9 %o v letu 1962), pozitivnega je imelo edinole v letih 1961
( + 8,9 %0) in 1966 ( + 0,9 %0).
Povedati je treba, da ima območje dravograjske občine v vseh zadnjih
osmih letih negativno selitveno bilanco, z izjemo leta 1963, ko ta znaša
+ 0,3 %0. Na področju Mežiške in Mislinjske doline pa se med posameznimi
leti menjujeta pozitivni in negativni selitveni saldo. Za Mislinjsko dolino
je še značilno, da je imela 1961. leta poleg občin Ljubljana-Moste-Pol je
(37,5 %0) in Piran (30,3 %0) najvišji koeficient migracijskega salda v SR
Sloveniji, in sicer + 29,8 %o. Ta je istega leta na območju dravograjske
občine znašal — 16,0 %o, kar je bilo tudi med najnižjimi vrednostmi v SR
Sloveniji (še nižji vrednosti selitvenega salda sta imeli občini LjubljanaCenter — 25,8 %0 in Trebnje — 18,1 %0).
Selitve in naravni prirastek prebivalstva sta prispevala k spremembam gostote obljudenosti, ki smo jo že poprej razčlenili. Ob tej priložnosti
pa nas zanimajo še spremembe v koncentraciji prebivalstva v posameznih
velikostnih skupinah naselij in sploh stopnja urbaniziranosti prebivalstva
koroške regije. Na osnovi statističnega gradiva ugotavljamo, da je glede
deleža mestnega prebivalstva koroška regija dosegla v zadnjih letih poprečno slovensko raven. Po stopnji urbaniziranosti prebivalstva j o moremo
uvrstiti med srednje in močno razvita območja na Slovenskem, saj ima
naše področje skoraj 38 % v mestnih naseljih živečega prebivalstva. Seveda so tudi pri tem znatne regionalne razlike. Delež mestnega prebivalstva v Mislinjski dolini (23 % ) še najbolj ustreza nerazvitim predelom v
SR Sloveniji, v dravograjski občini (33,4%) že srednje razvitim, medtem
ko je delež mestnega prebivalstva v Mežiški dolini (50,3 % ) že znatno nad
poprečjem skupine visoko razvitih občin Slovenije (41,5 %).
Med posameznimi območji so znatne razlike v deležu mestnega prebivalstva. V Mežiški dolini, kjer imamo tri mestna naselja: Črno, Prevalje
in Ravne, je bilo v začetku leta 1969 že nad polovico mestnega prebivalstva.
Za navadena mesta velja ugotovitev, da je prebivalstvo v teh mestih v
vseh povojnih obdobjih izredno močno naraščalo: v letih 1948—53 se je
povečalo za 40 % , v celotni koroški regiji za 34 % , a v SR Sloveniji le za
13 %.V letih 1953—61 je znašal porast mestnega prebivalstva v ravenski
občini 30 % , prav toliko v celotni koroški regiji, a v Sloveniji le 21 % .
V zadnjih osmih letih pa se je število mestnega prebivalstva v Mežiški
dolini povečalo za 15,6%, na območju koroške regije za 19,7%», v SR
Sloveniji pa za 22,4 % . Ta primerjava nam pokaže, da so do začetka šestdesetih let mesta koroške regije znatno hitreje naraščala kot na celotnem
ozemlju SR Slovenije. Vzroke za to smemo iskati tudi v izredno močni
industrializaciji Mežiške in Mislinjske doline, v koncentraciji prebivalstva
v dolinskih naseljih ter v depopulaciji hribovskega zaledja.
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Tabela 5. Š T E V I L O I N D E L E Ž M E S T N E G A P R E B I V A L S T V A

V K O R O Š K I REGIJI 7
Delež (v % )

Število
Področje
1948

1953

1961

1969

1948

1953

1961

1969

Dravograd

1 257

1 701

2 129

2 543

19,7

25,4

30,1

33,4

Ravne
na Koroškem

5 694

7 950

10 371

11 987

35,3

42,0

47,3

50,3

Slovenj Gradec

1 931

2 231

2 925

3 935

13,5

14,9

18,5

23,0

Koroška regija

8 882

11 882

15 425

18 465

24,1

29,3

34,4

37,9

387 592

438 808

530 044

637 377

26,9

29,1

33,3

38,0

2,3

2,71

2,91

2,90

SR Slovenija
Delež
kor. reg.
v SR Sloveniji

— 10,4 + 0,6 + 3,3 — 0,3

Ob vsem tem je potrebno zapisati, da ima danes Mislinjska dolina
najnižji delež mestnega prebivalstva (23%) in to kljub temu, da se je v
zadnjih dveh desetletjih število v mestih živečega prebivalstva več kot
podvojilo. V začetku letošnjega leta je živela v Dravogradu kot občinskem
središču kar tretjina prebivalstva celotne občine. Za koroško regijo kot
celoto kakor tudi za njena posamezna območja moramo ugotoviti, da se
je v letih 1948—69 število mestnega prebivalstva povsod več kot podvojilo,
medtem ko znaša porast v mestih SR Slovenije le 68 % .
V zadnjih dvajsetih letih se je delež mestnega prebivalstva koroške
regije v slovenskem merilu dvignil od 2,3 % v letu 1948 na 2,91 oziroma
2,90 % v letih 1961 odnosno 1969. Prav tako moremo spoznati, da je bil v
letu 1948 odstotek mestnega prebivalstva obravnavane regije kar za 10,4 %
pod slovenskim poprečjem, v letih 1953 in 1961 pa je bil celo nad njim.
V letu 1969 ima koroška regija za 0,3 % nižji delež v mestih živečega
prebivalstva kot vsa Slovenija. Tudi iz tega odseva hitrejša rast števila
mestnega prebivalstva v jugovzhodnem delu Koroške kakor na celotnem
slovenskem ozemlju.
Poleg deleža mestnega prebivalstva so za naš pregled zanimive navedbe o deležu vaškega prebivalstva oziroma tistega, ki po statističnih
opredelitvah živi v t. i. »mešanem tipu« naselij.8 V letu 1961 je živelo v
vaških naseljih koroške regije 42,8 % ljudi, preostalih 22,8 % pa odpade
na prebivalstvo mešanih naselij. Videli pa smo, da se je v zadnjih osmih
letih delež v mestih živečega prebivalstva dvignil predvsem na račun
vaškega, ki ga je bilo v letu 1969 39,5 % , medtem ko se delež prebivalstva
v mešanih naseljih ni kaj bistveno spremenil (22,6 %).
V letu 1961 je bilo največ vaškega prebivalstva v občinah Dravograd
(60,5%) in Slovenj Gradec (57,3%), medtem ko ga je imela Mežiška
dolina že samo dobro četrtino. V prehodnem, tj. v mešanem tipu naselij
je živela okrog četrtina prebivalstva Mislinjske doline, na območju dravo95

Tabela 6. Š T E V I L O P R E B I V A L C E V
N A S E L I J V L E T I H 1961 I N 19699

KOROŠKE

REGIJE

PO

OSNOVNIH

1969

1961
Področje

Mešana
naselja

Mestna
naselja

4 293

803

2 543

56,1

10,5

33,4

5 688
%
23,9

6152

11 987

25,8

50,3

9 160
%
53,4

4 051

3 935

23,6

23,0

Vaška
naselja

Mešana
naselja

Mestna
naselja

Vaška
naselja

Dravograd

4 301

667

2 129

%

60,5

9,4

30,1

5 806

5 727

10 371

26,5

26,2

47,3

9 090

3 830

2 925

Ravne na Koroškem

Slovenj Gradec

Koroška regija

%

TIPIH

57,3

24,2

18,5

19 197

10 224

15 425

19 141

11 006

18 465

42,8

22,8

34,4

39,5

22,6

37,9

grajske občine pa niti ne ena desetina. Osem let kasneje, tj. 1969. leta, je
delež vaškega prebivalstva zmanjšan ne samo v relativnem, temveč tudi
v absolutnem številu (— 0,2 %). Kljub temu pa ga je v vaseh dravograjske
in slovenj graške občine še vedno nad polovico, v ravenski občini pa
23,9 % , kjer se je tudi v absolutnem številu zmanjšalo za 2 % . V letu 1969
se je delež ljudi v mešanem tipu naselij sicer nekoliko zmanjšal v primerjavi z letom 1961, a v absolutnem pogledu se je število tega prebivalstva povečalo za 7,7%. Najmočnejši prirastek so zabeležila naselja mešanega tipa v dravograjski občini, in sicer 20,3%, precej manjšega pa v
Mežiški (7,4 % ) in v Mislinjski dolini (5,7 %). Ako pri tem ugotavljamo,
da sta se deleža prebivalstva, ki živi v vaseh ter v mešanem tipu naselij,
zmanjšala, razen v dravograjski občini, kjer je zaznaven rahel napredek
(od 9,4 na 10,5%), potem spoznavamo, da so naselja mestnega tipa v
zadnjem obdobju najmočneje napredovala.
V zadnjih osmih letih je prebivalstvo koroške regije naraslo za 3766
oseb (ali za 8,6 %), naravni prirastek pa je znašal 4278, kar pomeni, da se
je izselilo 512 ljudi več, kot je bilo priseljencev. Drugače zapisano: samo
8 8 % naravnega prirastka prebivalstva koroške regije je ostalo doma,
ostali so se izselili. V letih 1961—1969 se je z območja dravograjske in
slovenj graške občine izselilo okrog 3 0 % naravnega prirastka, medtem ko
je prebivalstvo Mežiške doline poraslo za 16,7% močneje kot je znašal
naravni prirastek. V zadnjih osmih letih je torej Mežiška dolina še vedno
priselitveno območje, medtem ko so predali v drugih dveh občinah izrazito
depopulacijskega značaja.
Nadalje ugotavljamo, da so se v zadnjih letih (1961—1969) mesta koroške regije povečala za toliko, kolikor znaša 70-odstotni delež naravnega prirastka. To pomeni, da odpade od celotnega povečanja števila prebivalstva
koroške regije na mesta 80 % prirastka, preostali delež pa na mešana
naselja. Število ljudi v. vaških naseljih se je zmanjšalo za 0,2%. Tudi v
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tem pojavu so razlike med posameznimi občinami. V Mežiški dolini so se
mesta povečala kar za 84 % naravnega prirastka prebivalstva celotne
občine, v Mislinjski dolini za 78 % , v občini Dravograd pa za 76 % . Na
račun preostalega deleža naravnega prirastka so se povečala naselja mešanega tipa. Prav tako so priseljenci iz vaških naselij prispevali k povečanju števila ljudi v mestih oziroma v mešanih naseljih.
Ob sklepu pregleda prebivalstvenega razvoja koroške regije naj še
prikažemo razvoj v koncentraciji naseljenosti. Ugotovimo lahko, da na
obravnavanem področju prevladujejo majhna naselja; saj jih ima kar 48
ali 47,6 % manj kot 200 prebivalcev, medtem ko je naselij z več kot 1000
prebivalci le 9 ali 8,9 % . V zadnjih dvajsetih letih se je število naselij do
200 prebivalcev povečalo od 39 na 48 ( + 23 % ) , od 200 do 500 prebivalcev
pa zmanjšalo od 43 na 32 ( — 2 4 % ) . Tudi število naselij s 500 do 1000
prebivalcev se je zmanjšalo, medtem ko se je število naselij s 1000 in več
prebivalci povečalo od 7 na 9 (28,5 %). V teh razvojnih težnjah se odražajo
sodobni demografski procesi: manjša naselja, ki so navadno odmaknjena
od večjih današnjih gospodarsko-družbenih žarišč, so podvržena depopulaciji, medtem ko prebivalstvo v večjih naseljih narašča znatno močneje,
kakor znaša njihov naravni prirastek. V zadnjih dvajsetih letih se je število prebivalstva skoraj v vseh večjih krajih izredno močno povečalo.
Na račun povečanega števila naselij do 200 prebivalcev živi danes v njih
25,5 % več ljudi kot leta 1948. Skupina naselij od 200 do 500 prebivalcev
je imela v začetku letošnjega leta 18,4 % manj stanovalcev kot pred dvajsetimi leti. Tudi v naseljih z velikostjo od 500 do 1000 prebivalcev je danes
13,3 % manj prebivalcev kot pred letom 1948. Toda število prebivalcev
v naseljih z več kot 1000 stanovalci se je v teh letih dvignilo kar za
1 2 6 % (tj. od 11 107 na 25 082 oseb).
Tabela 7. D E L E 2 P R E B I V A L S T V A K O R O Š K E REGIJE I N S R SLOVENlIJE P O V E L I K O S T I
N A S E L I J V L E T I H 1953 I N 196910
K O R O Š K A REGIJA

SR S L O V E N I J A

Velikost naselij
po štev. preb.
1948

1953

1&61

1969

1953

1961

Do 99 preb.

2,2

1,9

2,3

2,0

9,0

8,7

1 0 0 - 199

10,4

10,2

9,4

9,9

15,4

13,8

200— 299

17,9

15,5

12,3

10,7

13,4

11,6

300— 499

14,2

13,2

13,7

9,2

15,9

14,6

500— 799

11,2

10,2

9,8

9,5

10,3

10,5
3,7

800— 999

14,0

10,6

5,9

7,1

4,0

1000—1499

9,4

9,2

8,0

7,8

5,0

4,7

1500—2999

20,7

20,3

20,4

16,1

4,6

5,7

3000—4999

—

8,9

6,7

15,1

3,4

8,8

Nad 5000

—

11,5

12,6

19,0

17,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Skupaj

7

Jugovzhodna Koroška

100,0

—

100,0
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Podobne ugotovitve, kakršne smo navedli za koroško regijo, veljajo
za celotno ozemlje SR Slovenije. Tako se tudi v naši republiki zmanjšuje
delež prebivalstva v manjših naseljih na račun mest oziroma vseh večjih
krajev. Poudariti pa moramo, da na našem področju v splošnem prevladujejo večja naselja kakor v SR Sloveniji, kar tudi pripomore k močnejši
koncentraciji prebivalstva, V SR Sloveniji je 43,9 % naselij do 99 prebivalcev, v koroški regiji samo 14,8 % ; nadalje, v SR Sloveniji je 25,4%
naselij od 100 do 200 prebivalcev, na obravnavanem področju 27,7 % ,
naselij od 200 do 300 prebivalcev je v SRS 10,3, v koroški regiji 16,8 %
itd. (prim. tudi tabelo 7).
Celotni pregled prebivalstvenega razvoja koroške regije nas opozarja,
da so v tem predelu slovenske zemlje v odnosu do celotnega ozemlja SR
Slovenije začrtane nekatere svojstvene težnje v demografskem razvoju.
V tem pa je brez dvoma zajet ves dosedanji družbeno-gospodarski razvoj,
ki je samo v poslednjih sto letih vtisnil posameznim predelom svojstveno
fiziognomijo. Rudarstvo in železarstvo s premogovništvom, pomembna
prometna prehodnost in zadostne količine vode, ki so s svojo močjo služile
nekdanjim fužinam kakor tudi današnjim hidroelektrarnam, povrhu tega
pa še znatne površine hribovskih gozdov (občina Dravograd 59,6 % , Ravne
na Koroškem 71 % , Slovenj Gradec 62,3%; koroška regija skupaj 65,7%,
SR Slovenija 47 %) in ne nazadnje obmejna lega dobršnega dela obravnavanega področja, so dejavniki, ki so pomembni za poznavanje razvoja
fiziognomije koroške regije.
b) Nekatere gospodarske značilnosti koroške regije
Za boljše poznavanje razvitosti območja obravnavanih treh občin si
bomo predočili še nekatere gospodarske pokazatelje. V njih se namreč zelo
dobro zrcali splošna stopnja gospodarske razvitosti, s tem pa tudi družbena
razvitost področja. Saj je gospodarstvo z vsemi svojimi dejavnostmi tisto
gibalo, ki navadno daje vsem drugim preoblikovalnim silam prostora svojstvena obeležja. Med gospodarskimi pokazatelji bomo podrobneje razčlenili gostoto zaposlenosti in strukturo zaposlenih v družbenem sektorju ter
narodni dohodek, ki je eden izmed najbolj kompleksnih kazalcev gospodarske razvitosti.
Tabela

GOSTOTA

ZAPOSLENOSTI

V L E T I H 1959 in 1968 (NA

1959
Področje
skupaj

1968

sekundarne dej.

1000 P R E B I V A L C E V ) 1 1
Rast v letih 1968/59

skupaj

sekundarne dej.

skupaj

sekundarne dej.

Dravograd

174

92

206

113

118

123

Ravne na Koroškem

330

252

348

265

105

105

Slovenj Gradec

222

129

224

127

101

Koroška regija

267

183

281

192

105

105

SR Slovenija

262

158

294

175

112

111

98

98,5

V gostoti zaposlenosti, ki nam pove, koliko zaposlenih pride na 1000
prebivalcev, se najbolj neposredno odraža stopnja splošne gospodarske
razvitosti posameznega področja. Tudi z njo bomo skušali osvetliti koroško
regijo ter podati primerjavo s celotnim ozemljem SR Slovenije.
Današnja gostota zaposlenosti v koroški regiji je za 4,6 % (281) nižja
kot znaša slovensko poprečje (294). Gostota zaposlenih v sekundarnih
dejavnostih pa je na našem področju za 9,5 % višja kot v SR Sloveniji.
S tem je že nakazan osnovni značaj usmerjenosti gospodarstva koroške
regije. Pripomniti pa moramo, da je bila gostota zaposlenosti v koroški
regiji še pred desetimi leti višja kot v Sloveniji (pri skupnem številu zaposlenih za 4 % , pri zaposlenih v sekundarnih dejavnostih za 16%). To
pomeni, da se je v zadnjem desetletju število zaposlenih v ostalem delu
Slovenije hitreje povečevalo kot na obravnavanem področju. Nekaj nižjo
gostoto v današnji zaposlenosti moramo pripisati tudi hitrejšemu naraščanju števila prebivalstva v vseh treh občinah koroške regije, kakor je
bilo na celotnem slovenskem ozemlju.
V zadnjih desetih letih se je gostota zaposlenosti v Sloveniji povečala
za 12 % (v sekundarnih dejavnostih za 11%), v koroški regiji pa samo za
5 % (enako tudi v sekundarnih dejavnostih). Tudi glede gostote zaposlenosti so znatne razlike med posameznimi predeli regije. Zaposlenost je
najvišja v Mežiški dolini, znatno nižja pa v Mislinjski dolini in v dravograjski občini. V zadnjih desetih letih je bil največji napredek na območju
dravograjske občine (18 %), najmanjši pa v Mislinjski dolini. Po gostoti
zaposlenosti moremo koroško regijo v okviru slovenskega gospodarskega
prostora uvrstiti med srednje razvita področja v SR Sloveniji; po stopnji
naraščanja v zadnjem desetletju pa že v skupino močno razvitih območij.
Tabela 9. Š T E V I L O Z A P O S L E N I H PO S K U P I N A H D E J A V N O S T I V L E T I H 1959 I N 196812
1958

1968

Rast

Področje
i.

II.

lil.

I.

II.

III.

1968
1958

Skupaj

I.

II.

III.

134

Dravograd

128

639

439

117

857

587

130

91,5

134

Ravne
na Koroškem

659

5 467

1 039

462

6 267

1 486

115

70

114

143

Slovenj Gradec

606

2 024

864

478

2 164

1 169

109

79

107

135

1393

8 130

2 342

1057

9 288

3 242

115

76

114

138

32 712 249 621 120 767 29 287 297 788 173 665

124

89,6

119,2

144

Koroška regija
SR Slovenija

I = primarne, II = sekundarne in III = terciarne dejavnosti.

V zadnjih desetih letih so nastale tudi v strukturi zaposlenosti nekatere spremembe. Delež zaposlenih v primarnih dejavnostih se je zmanjšal, v terciarnih dejavnostih pa povečal od 19,7 na 23,9 % , medtem ko je pri
zaposlenih v sekundarnih dejavnostih ostal docela neizpremenjen. Za SR
Slovenijo pa je značilno, da se je delež zaposlenih v terciarnih dejavnostih
7*
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povečal na račun primarnih in sekundarnih. Glede sprememb v strukturi
zaposlenih moremo koroško regijo kot celoto uvrstiti med srednje razvita
slovenska območja.
Nadalje še ugotavljamo, da se je v razdobju 1959—68 število zaposlenih v koroški regiji zvišalo le za 1 5 % , v SR Sloveniji pa celo za 2 4 % .
Zaposlenost v primarnih dejavnostih koroške regije se je močneje znižala
(24 % ) .kot v SRS (10,4 %), v drugih dveh pa narasla za 14 oziroma 38 % ,
kar še vedno pomeni nižje napredovanje, kot je značilno za celotno SR
Slovenijo (19,2 oziroma 4 4 % v terciarnih dejavnostih). V številu zaposlenih zaznamujemo najmočnejši prirast na območju dravograjske občine
(30%), najnižjega pa v Mislinjski dolini ( 9 % ) .
Med zaposlenimi v primarnih dejavnostih je najnižji delež v Mežiški
dolini (5,6 %), kjer se približuje slovenskemu poprečju, najvišji pa v Mislinjski dolini (12,5 %). Delež zaposlenih v sekundarnih dejavnostih je na
območjih vseh treh občin izredno visok, saj je v teh dejavnostih povsod
zaposlenih nad polovico ljudi: največ v ravenski občini (76,3 %), v drugih
dveh pa je že precej nižji (in sicer v občini Dravograd 54,9 % , Slovenj
Gradec 56,8 %). Znatno večje pa so razlike v deležu zaposlenih v terciarnih
dejavnosti: teh delovnih mest je v Mežiški dolini samo 18,1 % , v Mislinjski
dolini 30,7 % , v občini Dravograd pa 37,6 % , s čimer se more ta primerjati
celo z najrazvitejšimi predeli v SR Sloveniji. Vseeno pa mpramo zaključiti,
da prebivalstvu koroške regije primanjkuje najrazličnejših uslužnostnih
dejavnosti, ker so v primerjavi s celotno Slovenijo še izredno slabo razvite
(gostota zaposlenosti v terciarnih dejavnostih v letu 1968: koroška regija
67, SRS 102; od leta 1959 do 1968 znaša porast v koroški regiji za 2 7 %
oziroma 3 3 % v SRS). Tudi to nas opozarja, da obravnavano področje,
ki je reliefno izredno razbito, nima nobenega močnejšega središča, ki bi si
moglo s svojimi številnimi vplivi in funkcijami izoblikovati enotno zaledje,
ki naj bi obsegalo celotno koroško regijo.
Poleg obravnavanih pokazateljev, ki kažejo na stopnjo razvitosti koroške regije, je potrebno in koristno, da prikažemo še razčlenitev narodnega dohodka ali na prebivalca ali pa njegovo sestavo po panogah dejavnosti. Kajti prav narodni dohodek je eden izmed najprikladnejših pokazateljev (ker je tudi najbolj kompleksen) gospodarske razvitosti. Omeniti je
potrebno, da moramo pri navedbah upoštevati tiste vplive, ki povzročajo
njegovo deformacijo. 13
Leta 1967 je bil narodni dohodek na prebivalca v koroški regiji za
17 % nižji od slovenskega poprečja, v letu 1959 pa je bil za 19 % nad
njim. To pomeni, da je narodni dohodek na obravnavanem področju naraščal počasneje kot v SR Sloveniji. Brez dvoma je k temu največ prispevala enostranska razvitost gospodarstva v koroški regiji, ko industrija
še vedno daje nad polovico narodnega dohodka, kmetijstvo z gozdarstvom
pa 15,3 % (v SRS 13,5%). Tudi glede tega so bile v zadnjih desetih letih
izvršene korenite spremembe (podrobnosti gl. v tabeli 10).
Pri vseh spremembah bodisi v strukturi narodnega dohodka po panogah dejavnosti bodisi v intenziteti naraščanja v zadnjem desetletju pa je
vendarle zelo zanimiva ugotovitev, da se je v letih 1959—67 pomen koroške regije v deležu narodnega dohodka SR Slovenije zmanjšal od 3,33%
(kar je približno ustrezalo deležu njenega ozemlja v okviru republike —
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Tabela 10. S T R U K T U R A (V °/o) N A R O D N E G A D O H O D K A K O R O Š K E REGIJE V
1959 IN 1967 (000 DIN) 1 4 ,
1967

1959
Področje
Skupaj

Dravograd
Ravne na Koroškem

10 530

LETIH

Industrija

Kmet.
gozd.

Na 1
preb.
(din)

39,2

19,2

148,5
3890

Kmet.
gozd.

preb.
(din)

44462 22,4

15,7

5858

200 154 65,3

10,2

8477
5170

86 040

83,4

Slovenj Gradec

21 500

48,5

27,0

1350

88 074 42,3

26,7

Koroška regija

118 070

73,0

11,6

2665

332 690 53,5

15,3

6900

3 551 540 56,0

16,4

2240 13 897 998 41,3

13,5

8200

2,35

+ 19

SR Slovenija
Delež (%) koroške
regije od
SR Slovenije

3,33

4,34

6,8

Na 1

Industrija

Skupaj

2,38

3,11

2,71 — 17

3,4 % ) na 2,38 % . V podrobnostih lahko tudi vidimo, da se je delež narodnega dohodka, ki ga daje SR Sloveniji industrija koroške regije, zmanjšal
od nekdanjih 4,34 na 3,11 % , medtem ko se je v kmetijstvu in v gozdarstvu
povečal od 2,35 % na 2,71%. Tudi v tem pokazatelju se zrcali nekdanja
močna razvitost ozemlja ob Meži, Mislinji in ob zgornjem delu naše Drave.
Ta pa je v novejšem času spričo hitrejšega razvoja drugih področij znatno
zaostala, čeprav je vseskozi doživljala živahen, a zdi se, preveč enostranski
razvoj.
Sklep
Današnja razvitost koroške regije, ki jo sestavljajo občine Dravograd,
Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, je tolikšna, da moremo koroško
regijo v vsakem pogledu uvrstiti med naša razvita področja. Na osnovi
kriterijev, s katerimi smo skušali vse slovenske občine razdeliti na. razvite
in nerazvite, nekatere pokazatelje razvitosti smo v pričujočem prispevku
tudi podrobneje razčlenili za koroško regijo, ugotavljamo, da je danes še
najbolj razvito območje ravenske občine. Razvitost predelov dravograjske
in slovenjgraške občine pa je znatno pod slovenskim poprečjem. Zato smo
jih uvrstili v skupino srednje razvitih občin v SR Sloveniji.
Za celotno območje koroške regije je značilno, da ima danes komaj
17,8% kmečkega prebivalstva, ki ga je v SR Sloveniji še vedno 24,2 % .
Razumljivo je, da ima najmanj kmečkega prebivalstva Mežiška dolina
(8,85 %), največ pa Mislinjska dolina (27 % ; občina Dravograd 24,6 %).
V splošnem smemo trditi, da je koroška regija združba treh različnih
občin, ki vsaka po svoji razvitosti, gospodarski in prebivalstveni strukturi
pomeni svojstveno, bolj ali manj zaključeno geografsko enoto, ki jih opredeljujemo s submezoregijami. Vsem trem pa dajejo rudarstvo z industrijo,
gozdno gospodarstvo in prometna prehodnost neke skupne poteze, zaradi
katerih jih je mogoče združiti v mezoregijo Zgornjega Podravja. Kajti
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zgornja Dravska dolina s hidrografskim in prometnim vozliščem pri D r a vogradu j e njihova skupna oziroma osnovna gravitacijska žila. 15 K l j u b
vsemu pa j e koroška regija z državno razmejitvijo p o prvi svetovni vojni
izgubila precejšen del svojega zaledja kakor tudi staro gravitacijsko žarišče. Prav zato j e danes v svojem razvoju in v povezanosti s severozahodnimi slovenskimi predeli čutiti okrnjena. Upravičeno pa smemo pričakovati, da b o mogla polneje zaživeti samo s še večjo odprtostjo državnih
meja in z boljšo prometno povezanostjo tako z zahodnimi predeli slovenskega ozemlja kakor tudi z vsemi večjimi in gospodarsko močnimi središči
v SR Sloveniji.
Opombe
1 S. Ilešič: Regionalne razlike v družbeno-gospodarski strukturi SR Slovenije. Geografski vestnik, XL, str. 3—18, Ljubljana 1968; prim. str. 7—8.
2 M. Natek: Razvita in nerazvita področja v SR Sloveniji. Geografski
obzornik, XVI, št, 2, str. 1—8, Ljubljana 1969; prim. str. 3.
3 V področje koroške regije smo vključili območja občin Dravograd, Ravne
na Koroškem in Slovenj Gradec. V zadnjem času se v strokovnih krogih (gospodarstveniki, urbanisti idr.) vse bolj pogosto uporablja termin »koroška regija«,
ki zajema predele navedenih občin, pa čeprav so poleg koroškega predela
(Mežiška dolina) v njo vključeni predeli nekdanje štajerske dežele (Mislinjska
dolina).
4 Popis stanovništva 1961. Knjiga X. Stanovništvo i domačinstva 1948, 1953
i 1961. Beograd 1965.
Statistični letopis SR Slovenije 1969. Zavod SRS za statistiko, Ljubljana
1969; gl. str. 56—57.
Statistične informacije (št. 89). Zavod SRS za statistiko, Ljubljana, 29. maja
1969.
5 Statistični podatki po občinah SR Slovenije 1962. I. zvezek, Zavod SRS
za statistiko, Ljubljana 1964.
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Summary: THE DEVELOPMENTAL STATE OF THE CARINTHIAN REGION
WITHIN THE FRAME OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF SLOVENIA
Milan Natek
The Carinthian region consisting of the communes Dravograd, Ravne na
Koroškem, and of Slovenj Gradec represents a junction of three naturally and
economicaly-geographically different areas. And each of the three communes
is in its developmental stage, and its economic, populational and social structure
a more or less self-contained geographical unit that might be designated as
a submezzoregion. Industry, forestry, and traffic position, however, are the
properties the three communes have in common and on account of which we
can speak of them as the mezzoregion of Zgornje Podravje.15
The contribution brings an analysis of some of the demogeographical and
economic phenomena and their processes during the last two decades. It was
through this analysis that the author has tried to illustrate the state of general
development of the Carinthian region within the frame of the Socialist Republic
of Slovenia, and, at the same time, to point out the differences exhibited by
the individual areas of the territory under discussion.
The author finds that over the last two decades the growth of the number
of population in the Carinthian regions (31.9 per cent) was considerably above
the Slovene average (19 per cent; see Tables No 1 and 2). This was mostly
due to the natural increase of the population which was during the 1 9 5 8 — 1 9 6 8
period 12.7 %o (as compared to the 9.1 %o in the SR Slovenia, see Table No 3),
whereas the migration balance of the territory under discussion is during this
time negative (see Table No 4). During the last eight years, the population
of the Carinthian region has increased for 3 . 7 6 6 persons; the natural increase
was 4 . 2 7 8 persons — which means that 8 8 per cent of the natural increase of
the population remained at home, while the rest went away.
In 1969 the percentage of the Carinthian population in the towns of the
Carinthian region amounted to 37.9 per cent (see Table No 5). It is significant
that all the time up to 1961 the population of the Carinthian towns grew more
rapidly than that in other towns of the SR Slovenia. The reasons for that are
in the extraordinarily strong industrialization of the valleys Mežiška dolina
and Mislinjska dolina as well as in the concentration of the population in the
settlements in the valley and in the depopulation of the mountainous hinterland. During the recent period ( 1 9 6 1 — 1 9 6 9 ) , however, the percentage of the
Carinthian population living in towns grew owing to the decrease of the village
population. In 1969 it was 39.5 per cent of the population that continued to live
in the villages of the Carinthian region (see Table No 6).
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The second part of the contribution brings an analysis of some of the
economic characteristics of the Carinthian region. It brings the employment
density (i. e. the number of the employed per 1.000 inhabitants, see Table No 3),
which shows that during the last ten years the employment in Carinthia rose
considerably less than on the whole territory of the SR Slovenia. Some ten
years ago, the employment density in the Carinthian region was above the
Slovene average (plus 2 per cent), today it is below it (minus 4.4 per cent).
During this period the. number of people employed in Slovenia, rose for as
much as 24 per cent (see, Table No 9) while in the region under discussion
it rose only for 15 per cent. These as well as additional changes have entailed
a decreased percentage of the national income of the Carinthian region within
the frame of the SR Slovenia. In 1959 the Carinthian percentage constituted
3.33 per cent, in 1967 only 2.38 per cent of the total value of the national income
in the SR Slovenia. Ten years ago the value of the national income per person
living in the area of the Carinthian region exceeded the Slovene average by
19 per cent while today it is 17 per cent below it (see Table No 10).
On the basis of numerous indices, the author in the concluding part of
his contribution finds that the Carinthian region as a whole belongs to the
developed areas of the SR Slovenia. A more detailed regional differentiation,
however, reveals that today the territory of the commune of Ravne na Koroškem
(Mežiška dolina) belongs to the most developed areas whereas the territory of
the communes Dravograd and Slovenj Gradec (Mislinjska dolina) are economically less developed and are hence to be ranked as economically intermediately developed areas in the SR Slovenia (details in the text under Note No 2).

Zusammenfassung: DIE ETWICKLUNGSSTUFE DER KÄRNTNER REGION
INNERHALB DER SR SLOWENIEN
Milan Natek

Die die Gemeinden Dravograd, Ravne na Koroškem und Slovenj Gradec
umfassende Kärntner Region ist eine Zusammenlegung von drei verschiedenen
natur- und wirtschaftsgeographischen Gebieten. Jedes dieser Gebiete ist seiner
Entwicklungsstufe, seiner Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialstruktur nach
eine mehr oder weniger geschlossene geographische Einheit, so dass sie als
Submezzoregionen bezeichnet werden können. Doch besitzen sie in der Industrie,
Forstwirtschaft und Verkehrsdurchlässigkeit einige gemeinsame Merkmale, die
es ermöglichen, sie zur Mezzoregion Zgornje Podravje (Oberes Draugebiet)
zusammenzufassen.15
Der Beitrag analysiert einige demogeogräphische und wirtschaftliche
Erscheinungen und ihre Prozesse in den letzten zwanzig Jahren. Damit versucht
der Verfasser die Entwicklungsstufe der Kärntner Region innerhalb der SR Slowenien zu verdeutlichen, zugleich aber auch die Unterschiede aufzuzeigen, die
zwischen den besagten Einzelgebieten der Region bestehen.
Der Verfasser stellt fest, dass das Wachstum der Bevölkerung der Kärntner
Region in den letzten zwanzig Jahren (um 31,9 %) den slowenischen Durchschnitt (19%, siehe Taf. 1 und 2) merklich überschritten hat Dazu hat der
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natürliche Bevölkerungszuwachs am meisten beigetragen, der zwischen 1958
und 1968 12,7 %o erreichte (in der SR Slowenien 9,1 %o, vgl. Taf. 3), während
die Migrationsbilanz der Gebietes in dieser Zeit negativ war (siehe Taf. 4).
In den letzten 8 Jahren stieg die Bevölkerung der Kärntner Region um 3.766
Personen an, während der natürliche Zuwachs 4.278 Personen betrug; daraus
folgt, dass nur 8 8 % des natürlichen Bevölkerungszuwachses zu Hause geblieben, die übrigen dagegen abgewandert sind.
Der Bevölkerungsanteil der Städte der Kärntner Region betrug im Jahre
1969 37,9% (s. Taf. 5). Es ist bezeichnend, dass die Bevölkerungszahl der
Kärntner Städte bis 1961 viel schneller wuchs als die der übrigen Städte der
SR Slowenien. Gründe dafür sind in der ausserordentlich starken Industrialisierung des Mežica- und des Mislinjatales. sowie in der Konzentrierung der
Bevölkerung in den Talsiedlungen und der Depopulation des gebirgigen Hinterlandes zu suchen. Doch vergrösserte sich in den letzten Jahren (1961 bis 1969)
der Anteil der in den Städten lebenden Bevölkerung der Kärntner Region vor
allem auf Kosten der Zahl der Dorfbevölkerung. Trotzdem lebten 1969 noch
immer 39,5% der Bevölkerung in den Dörfern (s. Taf. 6).
Im zweiten Teil des Beitrages werden einige wirtschaftliche Merkmale
der Kärntner Region näher betrachtet. Es wird die Beschäftigungsdichte untersucht (d. h. die Zahl der Beschäftigten je 1000 Einwohner; s. Taf. 8). Sie ist
in den letzten zehn Jahren in Kärnten wesentlich langsamer angestiegen als
im Gesamtgebiet der SR Slowenien. Während die Beschäftigungsdichte der
Kärntner Region noch vor zehn Jahren höher lag als der slowenische Durchschnitt ( + 2 %), erreicht sie diesen heute nicht mehr (—4,4%). Die Zahl der
Beschäftigten der behandelten Region ist in diesem Zeitabschnitt um 1 5 %
angestiegen, in ganz Slowenien dagegen um 2 4 % (s. Taf. 9). Diese und noch
andere Veränderungen haben dazu beigetragen, dass der Anteil der Kärntner
Region am Nationaleinkommen der SR Slowenien zurückgegangen ist. Er
betrug im Jahre 1959 noch 3,33 %, 1967 jedoch nur noch 2,38 % des Gesamtwertes des Nationaleinkommens der SR Slowenien. Vor zehn Jahren lag der
Wert des Nationaleinkommens je Einwohner im Bereich der Kärntner Region
um 1 9 % über dem slowenischen Durchschnitt, heute bleibt er dagegen schon
um 1 7 % hinter ihm zurück (s. Taf. 10).
Aufgrund der Analyse der angegebenen Faktoren stellt der Verfasser im
letzten Teil seines Beitrages fest, dass die Kärntner Region in ihrer Gesamtheit
den recht gut entwickelten Gebieten der SR Slowenien zuzuzählen ist. Eine
ins einzelne gehende regionale Differenzierung zeigt jedoch, dass heute das
Gebiet der Gemeinde Ravne (Mežicatal) zu den höchst entwickelten zählt,
während die Gebiete der Gemeinden Dravograd und Slovenj Gradec (Mislinjatal) wirtschaftlich schwächer entwickelt sind, so dass sie unter die mittelmässig entwickelten Gebiete der SR Slowenien einzureihen sind (Einzelheiten
im Beitrag unter Anmerkung 2).
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NEKATERI ELEMENTI GEOGRAFSKEGA RAZVOJA NASELJA
RAVNE PO LETU 1945
Mirko Pak
Pregled

razvoja

naselja

Mesto Ravne leži v spodnjem delu Mežiške doline tik pred vstopom
Meže v sotesko. Tu je že zgodaj nastalo ob poti mimo Kotelj v Podjuno
edino tržno naselje v Mežiški dolini. Staro naselje Guštanj je bilo skromno
tržišče za kmečko okolico, kateremu je k hitrejši rasti pripomogla železarska obrt in kasneje industrija, ki je izoblikovala stari Guštanj v dolini
med Mežo in Suho. Naselje je le počasi napredovalo, število prebivalsva
se je povečalo v desetletjih komaj za okrog 100, med leti 1910—31 pa
komaj od 1261 na 1296.
Hitrejši gospodarski in zgradbeni razvoj je naselje doživelo po letu
1945. Potreba po železu je postavila železarsko industrijo močno v ospredje,
ta pa je pritegnila veliko delovne sile na Ravne in okolna naselja, od
koder je hodila na delo na Ravne. Leta 1948 je mesto štelo že 2253 prebivalcev in leta 1953 3635. Krepitev industrijske funkcije je mestu prinesla
nekatere osrednje funkcije, občino, gimnazijo, študijsko knjižnico in urbanistični biro. Tako so Ravne postale iz predvojnega središča Mežiške doline
skupaj s Slovenj Gradcem osrednje naselje Koroške mezoregije.
Rekonstrukcija železarne po letu 1952 in povečanje števila zaposlenih
na 3400 leta 1969 sta prinesla bistvene spremembe tudi v razvoj naselja.
Število prebivalstva se je še nadalje povečalo na 5140 leta 1961 ter s
povečanjem mestnega teritorija leta 1968 (s priključitvijo dela Navrškega
vrha in dela Preškega vrha) na 6146. Ob povečanju števila aktivnega prebivalstva, zaposlenega v industriji od 988 leta 1953 na 1426 leta 1961, se je
tudi naglo večalo število zaposlenih v terciarnih dejavnostih med leti
1953—61, in sicer v trgovini in prometu zaposlenih od 59 na 118, v storitveni in uslužnosti obrti od 94 na 202 ter v kvartarnih dejavnostih od 75
na 185. Nagel porast števila prebivalstva je omogočila hitra stanovanjska
izgradnja, ki jo je skoraj v celoti financirala železarna. Priseljena delovna
sila je bila v glavnem mlada in ekonomsko šibka, kar je močno zaustavilo
privatno gradnjo po letu 1945. Vse do leta 1961 gre povečanje števila
hiš skoraj v celoti na račun družbene gradnje; od 155 hiš leta 1948 na 222
leta 1953 ter na 249 hiš leta 1961. Leta 1967, ko je bilo na Ravnah že 308
hiš, se je prvič po letu 1945 razmahnila gradnja individualnih hiš.
Potrebe po novih zazidalnih površinah so prinesle velike spremembe
v lokacijo posameznih funkcij ter zgradbeno strukturo in fiziognomijo
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naselja. Pomanjkanje prostora v dolini ob starem naselju Guštanj ter dim
iz železarne sta gradnjo stanovanjskih blokov usmerila na kvartarno teraso
Ravne, kjer je nastalo naselje Čečovje z okrog 2800 prebivalci leta 1967.
Sem so se preselile upravne in del terciarnih funkcij, kar je hkrati pomenilo prestavitev mestnega središča iz doline na teraso. V zadnjih dveh
letih pa je na desnem bregu potoka Suhe južno od starejših enodružinskih
hiš pričelo rasti v smeri Preškega vrha naselje novih enodružinskih hiš.
Zazidalni načrt predvideva za to področje tudi izgradnjo trgovskega
središča.
Tako so Ravne sestavljene iz treh predelov; starega mestnega središča
v dolini med Mežo in Suho — bivše naselje Guštanj, naselja Čečovje na
terasi Ravne in sklenjene zazidane površine na zahodnem bregu potoka
Suhe.
Hiter gospodarski razvoj je pospešil stare in vnesel nove procese
v razvoj naselja: hitro rast števila hiš, hitro rast števila prebivalstva,
pospešeno priseljevanje, pospešeno preseljevanje prebivalstva znotraj naselja samega vključno z obmestnimi naselji, pospešeno odseljevanje, spremembe poklicne strukture aktivnega prebivalstva, spremembe starostne
strukture prebivalstva.
Našteti procesi vplivajo na razvoj funkcij in strukture mesta v celoti
in na notranjo diferenciacijo. Stanovanjski predeli niso opredeljeni samo
z zunanjim izgledom, stanjem in položajem hiš ter po okolju, ampak v
enaki meri tudi po ljudeh, ki tukaj prebivajo. Iz populacijskih aspektov
bodo v nadaljevanju, prikazani procesi transformacije mesta. Podatki so
zbrani za vse tri predele mesta posebej. Nanašajo se na ekonomsko najaktivnejšo osebo v gospodinjstvu, ki ima vsaj zasnovano lastno družino.
Tako so nosilci gospodinjskih listov korigirani po resničnem stanju. Podatki za stari Guštanj so bili zbrani z anketiranjem 100 gospodinjstev
in s kartiranjem.1 Podatki za Čečovje in predela Na šancah (v nadaljevanju bo ime Šance uporabljeno za ves mestni teritorij zahodno od potoka
Suhe) pa so bili zbrani iz kartoteke prebivalstva na matičnem uradu občine Ravne; vključeno je bilo vsako deseto gospodinjstvo.
Razvoj naselja in njegova zgradbena struktura sta tesno povezani s
starostno strukturo zgradb. Po podatkih Urbanističnega biroja je bila leta
1961 znana starost za 215 hiš na Ravnah. Od tega za staro mesto 116, za
Čečovje 36 in za predel Sance 63. Največ je stavb z najslabšim stanovanjskim standardom, zgrajenih pred letom 1900—44, in sicer 2 % . V njih znaša
vrednost najemnine na 1 m 2 stanovanjske površine 1 do 1,5 dinarjev. Iz
tega obdobja je v starem mestu kar 71,6% vseh hiš, medtem ko jih je
Na šancah 19%. Zastoj v gradnji hiš je občuten v obdobju 1900—1918, ko
jih je bilo zgrajenih samo 5. Tudi po tem letu tuji kapital, v roke katerega
je železarna vedno bolj prehajala, ni skrbel za gradnjo stanovanj .2 Med leti
1 Podatki so bili zbrani za temo: Slumi v mestih Slovenije. Temo je financiral Inštitut za ekonomska raziskovanja SRS. Tako je za stari del mesta
zbranih in prikazanih večje število elementov kot za Čečovje in predel Na
šancah, kar je tudi omogočilo izdelavo nekaterih kart.
2 Jakob Medved: Rast in vzrast industrijskega središča Ravne na Koroškem. Tipkopis. Str. 23.
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1918—1945 je bilo na Ravnah zgrajenih samo 23 ali 10,2 % vseh hiš in od
tega kar 20 v starem mestu. Drugo najbolj živahno obdobje zazidave z
28,8 % vseh hiš je bilo na Ravnah v letih 1945—55.
Nadaljnjih 10,2 % zgradb je bilo zgrajenih med leti 1955—60 in 3,7 %
po letu 1960.
Razlike v zazidavi po treh genetsko, fiziognomsko, strukturno in f u n k cijsko različnih delih mesta so očitne. Drugačna kakor v starem mestu je
starost in vrednost zgradb v ostalih dveh predelih. Na šancah je kar
69,8 % vseh hiš iz obdobja 1945—55, torej iz obdobja najhitrejšega razvoja
železarne, ki pa je povezano še z močnim pomanjkanjem stanovanj. V
naslednjih dveh razdobjih 1955—60 in 1960—65 so bile skupno zgrajene
samo 4 hiše, o številnih novogradnjah v zadnjih dveh letih pa ni podatkov.
Čečovje je dobilo prvo stavbo leta 1948, do leta 1965 pa je bilo zgrajenih
36 hiš, predvsem blokov. Zaradi različne starosti zgradb je vrednost stanovanj na Čečovju različna. Za starejša stanovanja znaša vrednost najemnine na 1 m 2 okrog 2,50 din, v najnovejših stolpnicah pa se poveča na
2,80. Višja je vrednost najemnine stanovanjske površine na 1 m 2 samo v
najnovejših blokih za Trgom svobode, k j e r znaša okrog 3,30 dinarjev.
Posledice različne vrednosti stanovanj in različne vrednosti prostora
(ambienta) se kažejo v današnji strukturi prebivalstva in v tendencah njene
transformacije. Terciar ostaja pri tem v ozadju zaradi majhnih razdalj
med posameznimi deli mesta in zato, ker sta se razvili dve trgovski središči, na Trgu svobode in ob Partizanski ulici v starem mestu ter drugo na
Čečovju.

Struktura prebivalstva
transformacije
Mobilnost

in tendence

njegove

prebivalstva

Veliko število delovnih mest v železarni je razlog za intenzivno prostorno mobilnost prebivalstva na Ravnah. Leta 1961 j e živelo na Ravnah
samo 33,2 % doma rojenega prebivalstva, 22,2 % je bilo rojenih v drugih
naseljih občine Ravne, 38,4 % v ostalih občinah SRS ter 5,9 % v drugih
republikah in v inozemstvu. Takšna struktura je posledica stalnega priseljevanja prebivalstva, izredno močnega odseljevanja ter vedno močnejšega
preseljevanja v naselju samem ter kot posledica ekonomske okrepitve prebivalstva razseljevanja v obmestna naselja in bližnji mestni naselji Prevalje in Dravograd. Od 193 znanih podatkov za poreklo nosilcev gospodinjskih listov jih je bilo na Ravnah rojenih samo 30,6 % vsi ostali pa so
se priselili, od tega 6,2 do leta 1945, 3 , 6 % v letih 1945—49, 25,9% v letih
1950—54, 12,9 % v letih 1955—59, 19,7 % v letih 1960—65 in 14,5 % po letu
1965, za 17,1 % nosilcev gospodinjstev pa čas priselitve ni znan.
Najmočnejši je bil dotok prebivalstva iz Mežiške doline, tako iz višinskih predelov, kot iz naselij v dolini, k j e r p r i m a n j k u j e delovnih mest.
Posledica tega je 70 ali 36,3 % priseljenih nosilcev gospodinjskih listov
iz naselij občine Ravne, od tega iz obmestnih naselij (Brdinje, Dobrije,
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Koroški Selovec, Kotlje, Navrški vrh, Podkraj, Podgora, Prežki vrh, Sele,
Stražišče, Tolsti vrh, Uršlja gora, Zelenbreg) 31 in iz Prevalj 16. Močan
je bil tudi dotok prebivalstva iz naselij občine Slovenj Gradec in iz Slovenj
Gradca samega, od koder je znašal delež priseljenih 10,9 % . Razlike v deležu priseljenih iz naselij občin Slovenj Gradec in Dravograd izvirajo
iz različnega položaja v razmerju do večjih središč. Dravograd je pod
vplivom gravitacije Maribora, zato je m a n j priseljenih na Ravne, skupno
8,8%. Če dodamo še 8 , 3 % priseljenih iz naselij občine Radlje, znaša
skupen delež priseljenih iz občin koroške mezoregije 64,3 % . Ostalih 69
ah 35,7 % nosilcev gospodinjskih listov je priseljenih iz drugih občin
SRS, SFRJ in iz inozemstva. Iz mariborske regije je 9,8 % priseljenih, iz
celjske regije 7,8%, iz P r e k m u r j a 1,6 iz ljubljanske regije 3,1%, iz
dolenjske regije 2,6 % , iz drugih republik 6,7 % in iz inozemstva 4,1 % .
Velikokrat je priseljeni nosilec gospodinjskega lista tudi njegov edini
član, kajti na Ravne se priseljuje predvsem mlado samsko prebivalstvo.
Ob živahnem priseljevanju na Ravne so določene razlike v današnjem
bivališču priseljenega prebivalstva med tremi mestnimi predeli: starim
mestom, Čečovjem in predelom Na šancah, glede na njihovo poreklo. V
starem mestu prebiva največji delež (14,9 %) priseljenih iz obmestnih naselij, iz Prevalj 9,5%, iz občine Slovenj Gradec 10,8 % , iz občine Radlje
9,5 % , iz mariborske regije 10,8 % ter iz drugih republik 8,1 % . Nasprotno
pa je delež priseljenih na Čečovje iz treh naselij v glavnem manjši, večji
pa je iz občine Ravne (brez Raven, obmestnih naselij in Prevalj) 24,0 %,
občine Slovenj Gradec 13,3 % , občine Dravograd 12,0 % . Tudi Na šance
se je priselilo kar 31,8 % iz obmestnih naselij in kar 11,4% iz mariborske
regije ter 13,6% iz celjske regije. Nakazane razlike so posledica razlik
v kvalifikaciji priseljenega prebivalstva. Na šancah so zidali priseljeni iz
obmestnih naselij takrat, ko so imeli ekonomske pogoje, poprej pa so bili
dnevni vozači. Na Ravne so jih pritegnile v prvi vrsti prednosti življenja
v mestu in šele nato bližina delovnega mesta. Podobno je z delom priseljenih v staro mesto, medtem ko je drugi del priseljencev zasedel najslabše
stanovanjske prostore.
Intenzivno priseljevanje in odseljevanje spremlja tudi intenzivno preseljevanje v mestu samem. Od 294 nosilcev gospodinjstev jih je na Ravnah
in v obmestnih naseljih 193 spremenilo bivališče. Največ preselitev beleži
Čečovje, od koder se je preselilo 119 ali 61,6 % gospodinjstev, od tega 78
v druga stanovanja n a Čečovju samem ter 41 v predel Na šancah. Nihče
se ni preselil v staro mesto. Takšne smeri migracij mladega prebivalstva
so posledica njegove ekonomske mobilnosti (spremembe kvalifikacije, spremembe delovnega mesta). To je združeno tudi z najštevilnejšimi preselitvami po letu 1965 s 37,7 % , medtem ko je razdobje 1960—64 na drugem
mestu. Po intenziteti preseljevanja sledi Čečovju predel Na šancah, kjer
se je preselilo 35 ali 18 % vseh preseljenih nosilcev gospodinjstev, od tega
29 v druge hiše Na šancah in le 6 na Čečovje.
Od 100 gospodinjstev v starem mestu se jih je iz drugih naselij priselilo v sedanje bivališče 43, medtem ko jih je 36 prebivalo že poprej nad
10 let na Ravnah. Se večje je število gospodinjstev, ki prebivajo nad 10
let v sedanjem stanovanju. Večina teh je s priselitvijo v staro mesto izgubila možnosti za preselitev ob njihovi nižji socialni ter neugodni sta-

rostni strukturi. Karta II pa kaže, da se prav to prebivalstvo veže tudi
na najslabše stanovanjske razmere (stare večstanovanjske hiše). Staro
mesto na Ravnah je še vedno jedro dokajšnje mobilnosti, del prebivalstva
se odseljuje, v izpraznjena stanovanja pa se selijo priseljenci z nižjo kvalifikacijo, a ugodno starostno strukturo. Manj kakor dve leti živi v sedanjem
stanovanju 6 gospodinjstev, 3—4 leta 10 gospodinjstev, 5—6 let 12 gospodinjstev, 7—10 let 8 gospodinjstev in nad 10 let 64 gospodinjstev.
Prostorne tendence preseljevanja prebivalstva na Ravnah so enake
tendencam v drugih slovenskih mestih. Glavni tokovi so usmerjeni iz starega mesta in iz hiš pod gradom v boljše stanovanjske predele Čečovje ter
iz Čečovja v predel Na šancah z enodružinskimi hišami. Tudi selitveni
tokovi iz obmestnih naselij so v mestu vse bolj diferencirani, v predel Na
šancah se je priselilo 12 in v Čečovje 6 nosilcev gospodinjstev, vendar nihče
po letu 1965.
Prvih deset let izgradnje naselja Čečovje je močno prevladovalo priseljevanje mladega prebivalstva. Prišteti je treba tudi visok prirodni prirastek, kar je število prebivalstva še povečalo. Kasneje je stopila v
ospredje struktura delovnih mest, kar je sprožilo odseljevanje. Značilna
je najmočnejša mobilnost kvalificiranih in nekvalificiranih delavcev ter
navadnih uslužbencev, zaposlenih v industriji, ki na Ravnah prevladujejo.
Od leta 1961 do septembra 1969 se je odselilo z Raven 2044 prebivalcev. 3
V osmih letih se je odselilo s Čečovja 850 ali 41,6% vseh odseljenih
prebivalcev, iz starega mesta 449 ali 22,0 %, iz predela Na šancah 269 ali
13,1% in iz obmestnih naselij 476 ali 23,3%. V celoti so bile migracije
usmerjene predvsem v druga naselja občine Ravne (604 ali 29,6 %), k j e r
izstopajo Prevalje z 251 ali 12,4 % odseljenimi. Razseljevanje v Prevalje
je močno povečalo število dnevnih vozačev. Od drugih migracijskih območij je v ospredju občina Slovenj Gradec z 232 ali 11,3 % priseljenimi z
Raven, občina Dravograd s 164 (8 %) ter mariborsko-ptujska mezoregija z
273 priseljenimi ali 13,4 % . Odseljevanje je usmerjeno predvsem v večja
mestna naselja Maribor (273), Ljubljano, Celje itd.
Razlike med tremi predeli mesta in obmestnimi naselji kot četrtim
so očitne tako v intenziteti kakor v smereh odseljevanja. Težnja po boljših
stanovanjskih pogojih vodi prebivalstvo iz mesta v tista naselja, od koder
je možno dnevno prihajati na delo na Ravne. Po pričakovanju izstopa
staro mesto z najslabšimi stanovanjskimi prostori, od koder je v drugih
naseljih občine Ravne 24,1 % odseljenih, v naseljih občine Dravograd pa
11,1
Posledica večjega števila priseljenih v staro mesto iz drugih republik je tudi odseljevanje v druge republike z 9,1 %, kar je občutno nad
poprečjem za celotno naselje z obmestjem, ki znaša 6,1 % . Nasprotno pa
je v primerjavi z ostalimi tremi predeli število odselitev iz starega mesta v
večja mestna središča Slovenije in inozemstvo majhno.
Čečovlje je predel Raven z najmočnejšo prostorno mobilnostjo prebivalstva. Od približno 2800 prebivalcev se jih je v osmih letih in pol odselilo 850, kar uvršča ta predel mesta med najbolj mobilne predele slovenskih mest. Največji je delež odseljenih (14,5 %) v mariborsko-ptujsko
3
Podatki o odselitvah v razdobju 1961—69 za Ravne z obmestnimi naselji
so iz kartoteke odseljenih.
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mezoregijo, k j e r je struktura delovnih mest ugodnejša kot na Ravnah.
Isto velja za ljubljansko regijo, kamor se je odselilo 10,5 odseljenega prebivalstva. Ob pretežno ustreznih stanovanjskih razmerah je bila sprememba delovnega mesta glavni motiv odseljevanja s Čečovja.
Vmesno podobo tendence odselitev kaže predel Na šancah, kjer izstopa
s 23 % samo delež odseljenega prebivalstva v mariborsko-ptujsko mezoregijo.
Starostna
struktura

in s o c i a l n o - p o k l i c n a
prebivalstva

Opisani selitveni tokovi so ob strukturi stanovanj in okolja nedvomno
močno vplivali tudi na starostno strukturo prebivalstva.
T a b e l a : S T A R O S T N A S T R U K T U R A N O S I L C E V G O S P O D I N J S K I H L I S T O V L. 1969
Na šancah

čečovje

Staro mesto
%

Št. s k u p i n e
št.

št.

št.

Skupaj
št.

%

7—24 let

1

2,9

3

3

7

2,4

74

1,1
81,3

3

25—54 let

83

80,6

63

63

220

74,8

Nad 55 let

16

17,6

17

16,5

34

34

67

22,8

Skupaj

91

103

100

294

Zgornja tabela kaže zelo ugodno starostno strukturo nosilcev gospodinjskih listov na Ravnah, prav tako pa kaže nekatere razlike med tremi
mestnimi predeli. Predela Na šancah in Čečovje, predela intenzivnega
priseljevanja mladega prebivalstva, imata nad 80 % nosilcev gospodinjskih
listov v starosti med 25 in 54 leti. V starem mestu pa se ta delež zniža na
63 °/o na račun starih nad 55 let. Še večje so razlike v starosti nosilcev
gospodinjskih listov po desetletjih. Medtem ko je njihov delež v starosti
od 20—30 let na Čečovju in Šancah 12 % , je v starem mestu celo 15 % .
Razlike se pokažejo v starostni skupini 30—40 let, v kateri je na Čečovju
41,7 % , Na šancah 32,9 % in v starem mestu samo 24 % nosilcev gospodinjskih listov. Tudi v starostni skupini od 40—50 let je največji delež
Na šancah — 34,1 % in Čečovju — 26,2 % ter mnogo manjši v starem
mestu — 17 % . V obeh naslednjih desetletjih je na Čečovju in Na šancah
delež manjši od 10 % , v starem mestu pa 20 % in 18 % . Stalno priseljevanje mladega prebivalstva nižje kvalifikacije v staro mesto ohranja
tudi v tem delu Raven dokaj ugodno starostno strukturo prebivalstva, ki
pa vendarle kaže zelo počasne tendence staranja. Ta proces je najhitreje
napredoval v starih večstanovanjskih hišah, kar je vidno tudi s karte III.
Prostorne migracije prebivalstva, še posebno odseljevanje prebivalstva kot posledica njegove ekonomske in socialne mobilnosti so osnovni
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GOSPODINJSTVA P O STAROSTNI STRUKTURI NOSILCEV
GOSPODINJSKIH LISTOV
HOUSEHOLDS BY AGE STRUCTURE OF
HEADS OF HOUSEHOLDS

DO

25 LET

UP TO 25 Y E A R S

26 — 40 LET

YEARS

41 —

YEARS

65 LET

66 LET

IN V E Č

66 YEARS AND MORE

B R E Z A N K E T WITHOUT INTERVIEWS
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dejavniki sprememb v strukturi prebivalstva kakega naselja, njegove
transformacije ter hkrati nadaljnje diferenciacije med posameznimi predeli
mesta in znotraj njih. Hiter ekonomski razvoj in naglo širjenje strnjeno
zazidanega mestnega zemljišča sta tudi na Ravnah poglobila omenjene
diferenciacije, ki izstopajo v starem mestu zaradi ekonomske nemobilnosti
prebivalstva. Za prikaz poklicne strukture aktivnega prebivalstva je bilo
vseh 294 nosilcev gospodinjskih listov diferenciranih na pet osnovnih skupin: I. na vodilne uslužbence in uslužbence z visoko izobrazbo, II. na
uslužbence s srednjo izobrazbo in obrtnike, III. na kvalificirane in polkvalificirane delavce, IV. na nekvalificirane delavce, navadne uslužbence,
V. na upokojence in gospodinje.
Tabela: S T R U K T U R A

NOSILCEV

GOSPODINJSKIH

Na šancah

LISTOV

Čečovje

PO D E J A V N O S T I

Staro mesto

Socialna skupina

I. Visoka izobrazba in
vodilni uslužbenci
II. Obrt. in sred. usl.
III. Kval. in polkv. del.
IV. Nekv. del. in nav.
uslužbenci
V. Upokojenci,
gospodinje

%

L.

1969

Skupaj

%

%

6 4

4,4
8,8
70,3

5
18
56

4,8
17,5
54,3

2
11
52

11
52

11
37
172

3,7
12,6
58,5

6

6,6

12

11,7

4

4

25

8,5

9

9,9

12

11,7

31

31

49

16,7

4

8

2

Na Ravnah absolutno prevladuje delavska struktura aktivnega prebivalstva. Razlika med starim mestom, Čečovjem in predelom Na šancah
stopa močno v ospredje in je tesno povezana s starostno strukturo prebivalstva. V starem mestu je delež kvalificiranih in polkvalificiranih delavcev z 52 % sicer najmanjši, zato pa je s 35 % daleč največji delež V.
skupine, ki jo sestavljajo v veliki večini upokojenci — 2 8 % . Zaradi večjega števila obrtnikov kot dediščine preteklosti je tukaj še 1 1 % predstavnikov II. skupine, toda z najvišjo izobrazbo sta samo 2. Bolj poprečno
strukturo prebivalstva po dejavnosti srečamo na Čečovju, kjer je s 54,4 %
sicer nekoliko več kvalificiranih in polkvalificiranih delavcev, ob tem
pa je upokojencev samo 11,7 % . Najnovejši razvoj vodi tudi v tem predelu
mesta k večanju deleža V. skupine. Del mladega prebivalstva se odseljuje,
starejše ekonomsko nemobilno prebivalstvo pa ostaja. Svojstveno podobo
kaže predel Na šancah, kjer s 70,3 % močno prednjačijo kvalificirani
delavci, najbolj pod poprečjem pa je delež V. skupine, ki se ob hitri gradnji
enodružinskih hiš še nadalje manjša. Analiza migracij prebivalstva, predvsem odseljevanja, je nakazala problematiko nezadostnega števila delovnih mest zunaj industrije, predvsem v terciarnih dejavnostih, kar sovpada z majhnim deležem nosilcev gospodinjskega lista s srednjo izobrazbo,
katerih je samo 10,9 % .
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Podatki za staro mesto dovoljujejo primerjavo poklicne strukture sedanjih stanovalcev in bivših stanovalcev v istih stanovanjih. Močno se je
povečal delež upokojencev od 19 % na 31,8%, ob tem pa se je zmanjšal
delež nekvalificiranih delavcev od 15,8 % na 7,9 % . Zmanjšal se je tudi
delež uslužbencev s srednjo šolo od 14,3 % na 6,3 % in obrtnikov od 11,1 %
na 7,9 % . Samo delež kvalificiranih delavcev se je povečal od 39,8 % na
43 °/o. Na podlagi tega je prognoza razvoja poklicne strukture prebivalstva
v starem mestu naslednja: večanje deleža upokojencev in deleža kvalificiranih delavcev in uslužbencev.

Zaključne

misli

Razvoj naselja Ravne je ustvaril razlike v njegovi zgradbeni strukturi,
ki se odražajo v starosti in tipih zgradb ter s tem tesno povezani vrednosti
stanovanjskih prostorov in okolja. Zelo ostro se loči staro mestno jedro
— nekdanji Guštanj — od novejšega predela Na šancah ter najnovejšega
stanovanjskega predela Čečovja. Te razlike v strukturi zazidave vplivajo
dalje na diferenciacijo strukture prebivalstva glede na njegovo socioekonomsko stanje.
Razlike v socio-ekonomski strukturi prebivalstva ustvarjajo razlike v
ekonomski, socialni in prostorni mobilnosti prebivalstva. V starem mestu
je kljub nezadovoljivim stanovanjskim razmeram od 100 gospodinjstev kar
68 zelo zadovoljnih s sedanjim bivališčem, 19 gospodinjstev je zadovoljnih
in samo 13 nezadovoljnih, kar je v tesni zvezi z njihovimi ekonomskimi
možnostmi in v okviru tega tudi z nizkimi stanarinami. Zato se tudi 84
gospodinjstev ne namerava preseliti, od ostalih 20 pa samo 6 zida svoje
hiše in 8 jih bo stanovanje dobilo.
Prikaz nekaterih elementov razvoja naselja Ravne, predvsem njegove
populacijske strukture v odvisnosti od strukture zazidave, je samo del
celotne problematike razvoja in transformacije tipičnega industrijskega
središča v Sloveniji. V analizi tega pa se vendarle zrcali splošen razvoj
celotne koroške mezoregije, posebno Mežiške doline kot perifernega področja naše republike.

Summary: SOME ELEMENTS OF THE GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT
OF THE SETTLEMENT RAVNE SINCE THE YEAR 1945
Mirko Pak
The town Ravne in the valley Mežiška dolina had developed towards the
end of the 19th century out of a marketing and iron-works centre. Iron works
became particularly strong after 1945 and by 1969 it employed ca. 3400 people.
A rapid growth of the number of posts in the iron factory gave rise to an
intense immigration of people and from the total number of 2233 inhabitants,
of Ravne in 1948 the population had risen by 1961 to 5140 and by 1969 to 6146.
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The rapid economic development has brought about an intense building
of housing facilities a n d strong qualitative changes in t h e structure of the
population. According to t h e structure of t h e buildings, w e may distinguish
in Ravne three areas: t h e old marketing centre in t h e valley of the river Meža;
the area of one-flat private houses. 'Na šancah' to the east of it; and the n e w
area of blocks of houses, 'Čečovje' on a terrace. The different value of the
buildings and residential areas is a condition to the present varied structure
of t h e population.
The great n u m b e r of jobs in t h e iron factory is t h e reason for t h e intense
territorial mobility of the population in Ravne. In 1961 it w a s only 33.2 per
cent of the inhabitants of Ravne w h o had been born there, 22.2 per cent of
t h e m had been born in other settlements belonging to t h e commune of Ravne,
38.4 per cent in other communes in Slovenia, and 5.9 per cent in other
republics or abroad.
The intense immigration is accompanied also by emigration, particularly
of skilled workers. During t h e period 1961—1969 altogether 2044 inhabitants
left Ravne; of these 850 f r o m Čečovje, 449 f r o m t h e old part of the town, a n d
269 f r o m the area Na šancah. A strong differentiation is to be noticed also
in the internal migrations, first to Čečovje and second to Na šancah while
f r o m these two areas nobody moved to t h e old part of the town.
The mobility of t h e population has as one of its results the age structure
and the occupational structure of the population in Ravne as well as certain
differences between the three areas. The old part of t h e town owes its. comparatively favourable structure to t h e immigration of younger population but the
percentage of people over 55 years of age has nevertheless grown to 34 per cent.
Parallel to this was in t h e old town an increase of the households of retired
people to 31 per cent. In the old part of the town t h e development of t h e occupational structure of the population leads to an increase of the percentage of
retired people a n d of skilled workers a n d to a retrogression of the percentage
of unskilled labour and clerks. The other two areas show t h e converse tendencies but with the difference that it is also there that the n u m b e r of unskilled
workers decreases.

Zusammenfassung: EINIGE ELEMENTE DER WIRTSCHAFTLICHEN
ENTWICKLUNG DER SIEDLUNG RAVNE NACH 1945
Mirko P a k
Die Stadt Ravne im Tal von Mežica ist Ende des vorigen J a h r h u n d e r t s
aus einem Markt- u n d Eisenhüttenzentrum entstanden. Das Eisenhüttenwesen
hat nach 1945 eine besonders günstige Entwicklung durchgemacht u n d zählte
1969 cca. 3400 Beschäftigte. Die schnell wachsende Zahl von Arbeitsplätzen
in der Hütte hat eine intensive Zuwanderung verursacht, wodurch die Bevölkerung von Ravne von 2253 im J a h r e 1948 auf 5140 in 1961 u n d auf 6146 in
1969 anstieg.
Die schnelle wirtschaftliche Entwicklung zog auch einen intensiven Bau
von Wohngebäuden u n d grosse qualitative Veränderungen der Bevölkerungs119

struktur nach sich. Der Baustruktur nach kann Ravne in drei Bereiche a u f geteilt werden: das alte Marktzentrum im Tal des Flusses Meža, den Bereich
von Einfamilienhäusern Na šancah östlich der alten Siedlung u n d ein neues
Wohnblockviertel Čečovje auf der Terrasse. Der verschiedene Wert der
Siedlungsbauanlagen und der Wohnumgebung in diesen drei Bereichen ist eine
der Ursachen f ü r die heutige Bevölkerungsstruktur.
Die grosse Zahl von Arbeitsplätzen in der Eisenhütte ist der Grund f ü r
die intensive räumliche Bevölkerungsmobilität in Ravne. Im J a h r e 1961 lebten
in Ravne n u r 33,2 % hier geborener Bevölkerung, 22,2% der Bevölkerung w a r
in anderen Ortschaften der Gemeinde Ravne geboren worden, 38,4 % in anderen
Gemeinden der slowenischen Republik, 5,9 % in anderen Republiken Jugoslawiens oder im Ausland.
Intensive Zuwanderung wird auch von intensiver Abwanderung begleitet,
von allem der von qualifizierten Arbeitskräften. Von 1981 bis. 1969 verliessen
Ravne 2044 Einwohner, davon aus Čečovje 850, aus der Altstadt 449 und von
Na šancah 269. Eine starke Differenzierung weisen dagegen die inneren
Umzüge auf, der grösste Teil siedelt nach Čečovje, danach kommen die Zusiedler Na šancah w ä h r e n d aus diesen beiden Bereichen niemand in die Altstadt
gezogen ist.
Ein Resultat der Bevölkerungsmobilität ist zweifellos die Alters- und
Berufsstruktur der Bevölkerung von Ravne und bestimmte Unterschiede nach
den angeführten drei Bereichen. Die Altstadt weist wegen der Zuwanderung
von verhältnismässig jungen Leuten eine relativ günstige Altersstruktur auf,
doch stieg der Anteil d e r Bevölkerung ü b e r 55 J a h r e n auf 34 % an. Parallel
dazu stieg in d e r Altstadt der Anteil von Rentnerhaushalten auf 31 % an. Die
Entwicklung d e r beruflichen S t r u k t u r f ü h r t in d e r Altstadt zu einem Zunehmen
des Anteils von Rentnern u n d qualifizierten Arbeitern u n d zu einem Rückgang
des Anteils von nichtqualifizierten Arbeitern und Angestellten. Gerade umgekehrt sind die Tendenzen in den übrigen zwei Stadtbereichen mit einem
Unterschied — auch dort geht die Zahl von nichtqualifizierten Arbeitern zurück.
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