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I. EBGIOKALKA GSOGEA5TJA

Geografski razvoj naselja Eamae po letu 1945

Nagel razvoj železarske industrijo »a Esvn&h po letu 1945 3® powfvnil prekinitev stagnacije ali celo nazadovanja gospodarstva in Stavila prebivalstva v BrednjeiB delu Mežiške doline, železarna, je pritegnila prebivalstvo v Bavnej z zaposlitvijo prebivalstva okoliških,
naselij pa je vplivala na njihovo rast ter na dopopulaoijo vlžiiiskih naselij.
Ob etarem trSkem mselju Gi:Stanju, v doliai, ja nastalo na kmrtaTni
terasi novo naselje blokov - CeSovlje, ki so v zadnjih lotili Se nadalje razvija v skladu s prostornini Eoi'nostrui; T aadujlJ? l.stth pa
jo podobno kakor v drugih naseljih Slwenija tudi na HavMi v razmahu gradnja individualnih hi S na p oboi j-a vzh
j od nsata. Cradnja
individualnih hig je rezultat aooialae trainsforaesolja isi prcetomo
iiferenoiaoije prebivalstva. Sa primeru Eaven ec aoftao v cap^oiiju
Postavljene migracija, tako stalne iz oltolioe v mesto, kake: v okviru mesta samega in v obliki dnevnega potovanja del aro« «13«.
Pod vplivaš omenjenih procesov se spreminja tako iurktžija

fi-

zlognomija in struktura posameznih delov mest« In ebiiV.uje njesjOTa
Bova podoba. V referatu bom prikazal razvoj naselja po letu 1945 e ,
Poudarkom na migracijah prebivalstva. Gradnja naselja tsa kvartarni
terasi jo pomno? ...a migracije iz ck^lioe v mesta} hkrati pa ?iproSi—
la proseljeva*: e prebivalstva v okviru mista.} iz doline na teras,■
Vzporedno s prebivalstvom so.se selile 5"ia tciraso tudi dolci
0

ije, kar i vse vplivalo na nadaljnji razvoj »aselj«.« Ko« v,.
oij« xn t tan epr'smesVe v fisiognoaiji naselja ptstitnl ■ : -''
■
iividualrih hI S v zadnjih letih« Posledica tega 1» a^.r-ders, aoc'. 1«
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-m difcrwiolaoija prebivalstva znotraj m as ta. samega. Prikaz razvoja exruktura f rati vele tvs in aazidave t«r goEpodarsicih in negospoLM-ekih fum.oij mesta ho omogočil aakazati tudi tendsnoe nadaljnjega rastrvoja,

Pak dr. Mirko

vospodarska razvitost koroSfce regije v okviru SS Slovenije
Neizpodbitno je namreč dokazano, da določena stopnja gospodarske
•azvitosti daje povsom svojstvena oteležja celotni pokrajinski fi.iingnomlji. S tem 1» no moremo in nočemo trditi, da enaka stopnja
riružbeneg?: in gospodarskega razvoja v dveh različnih predalih tudi
-.otasno oblikuje in pogojuje v njih povsem enake pojave in procesa« Skoraj" vae spremembe v pokrajini, ki jih danes geografija z
~'3čjini ali manjSim uspehom proučuje, so odraz različna razvitosti
proizvajalnih sil in sredstev v preteklih obdobjih kakor tudi v
■lanasnjem času. In prav zato, ker so bili njihovi vplivi in učinki kot posledica skladnaga ali protislovnega vraščanja v posamezno geografsko okolje dokaj različni, so sioer ob enakih ali vsaj
sorodnih prooesih sooblikovali povsem samosvoje pojavne zaznave v
pokrajini. Zato-moremo v pokrajini, ki jo sioar v trenutnem obdobju preoblikujejo enotni principi družbano-gospodarskega razvoja,
zaznati povsem očitne razlike med njenimi posameznimi predeli,In
prav v njih odsevajo vse spsoifičnosti slehernega geografskega
okolja, ki temeljijo na le na svojstvenih in na različnih kompo-
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aentah asxaimaga okolja, iemveS in pradysem m njagavi gospodai- ■
ski, scoialrd in družbani struktori. Zato aoraeo prav v tej lu&i
spremi jati pranakatera procesa v pokrajini, ki jih. j® rodno pagojevala iti porajala različna gcepodareta ra?rsltoBt posameznih predal ov.
Hs osnovi otetistifinega gradiva zadnjih desetih lat 'bo v referatu prikazana splošna gospodaroita razvitoBt koroSke regije v okriru slovanekega gospodarskega prostora. Hefsrent ho na osnovi nekaterih pokazateljev (narodni dohodek na prebivalca, Število,
struktura in gostota zaposlenosti r družbenem sektorju, vigim
osebnega dohodka na zaposlenega prebivalca, as le?. krri«tijsk®gs prebivalstva, proraSunska potroSnja. na prebivalca, pretlvaletveae molitve oziroma stopnja selitvenega salda) skušal dognati gospodai-sko razvitost ozemlja, ki pripada obSinam Dravograd, Eavn ? aa Xaroškem in Slovenj CEradeo.
V naslednjem poglavju bodo prikazana preb.ivalstvsne in riel-atore
gospodarske zm£ilnosti obmejne koroške regije v primerjavi s celotnim ozemljem SE Slovenija. Poleg te osnovna primerjave bo podana še druga, is katero pa bo mogoSa ugotoviti pojožaj in mesto
koroSke regije med gospodarsko različno rasvitiml predeli na Slovenskem.
V sklepnem puglavju želi referent opozoriti predvsem na tiste
dejavnike pojave in procese, ki so danus nadvse pamenibni pri
prooblil ovanju podobe in strukture naših naselij, njihoveg& s,.a-Ijišf in zaledja. Prav gotovo so vsi preoblikovalni procesi
najmcdnejži in najizrazitejši v področjih z najvišje ali z naj-
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nij. j o Btopnjo gospodarska razvitosti, eajno da eo pri prvih progr^siTni, pri drugit pa rogroBivni.

Milan Natak

Dorno geografska in gospodarska struktura viSinokih kmetij slovonjgražkega in naaarekega področja

V referatu 'bom prikazal geografsko problematiko depopuiacije hribovskih kmetij na pritaeru slovenjgraSkega in natarskega področja.
Poročilo bo sestavljeno iz dveh delov. V prvem bom predstavil dosedanji razvoj in današnjo stanje kmetijskega gospodarstva na omenjenih področjih, ksr je kmetijstvo še vedno prevladajoča gospodarska panoga.
V drugem delu referata bom predstavil posameane donogoo grafska els'
mente in njihov razvoj po velikostnih skupinah zemljiških gospodarstev (po sooialno-posestnih skupinah). Pri tem pa bon skušal
poiskati eocavisnosti med velikostjo kmetije, številom kmečkega
prebivalstva, ki na njej živij in prooaaoc. dapopalaoije. 7 sklepnem pregledu tega poglavja bo prikazana in kritično osvetljena,
idealna velikost kmetije, kakršna naj bi bila ob danih naravnih
razmerah in pri današnji stopnji kaetijska mehanizacija, in ki bi
bila sposobna, smotrno zaposliti in dostojno ps-aSivljati vse aa
ajssj živeče ljudi Stt?vilas ksaeoks družine.

8

Pri seeteTijanva refetre.ta sa bom poslužav«! predveon ejdfcetnsgfi.
gradivas ki ja Mlo po viginskli loaatijsii zbrano v ifttu 1968.

Borut Ine-oliC

Proces deagr&rizaoijs v Dravski dolihI
1, Dravska dolina je riconomskogeografska oalota, ki Jo eestavl^rvtri osnovxis naravno geografska enot«: Iravako Pohorja, Obmejno
Dravsko hribovje (Konjak, BamSnikj KoSenjek) ter -recsjaa dolina
Drave. Po reliefni plastiki in bioklisna+^kili anaCilnoatih je kot
izraaito hribovska in visoko gozdnata pokrajina (67 $ povrftint- j©
gosd) evojevrotno ozemlje. Posebno noto ji dajejo Ss bogate površinska vode in prometno tranzitni anačaj z geografskim položajess
toed dvema Bočnima ohrobnima gravitacij »kima oentrcsma v I.!ariboru
in mežiSko-nislinjskem središču. Dolina Drave, ki obe hriboviti
krili bolj veže kot delij pa je osnovna atraktivaa gospodarsko«
prometna Sila za celotno pokrajino.
2c, V razvojni dinamiki agrarne pokrajino je opaziti slasti razliko msd vlSj- i, hiibovitiB gozdnatim aaledjem in rdSinskim dolii>skim dnom . Pri prvem opažamo težnje mtatiftnosti in avtarkiCnoell.
slasti . obmejnem hribovitem dalu,r v drugem pa težnje progresivnost'

Tako je danes So dokaj uxbtyxiaixano dolinsko dno t TP-sk >■

raku a iS« pr«5vladujo6iiB "a-srarnim" znaSaje® višinttkih delov peteajinf.
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3. Bravska dolina Je doživljala v preteklem stoletju, v .'asu glažut in fužin, močno fiziognoosko, demografsko in gospodarsko preobrazbo v smeri spreminjanja značaja produktivnih površin in premikanja prebivalstva proti vižjim delom ter težnje po povečanju paš—
niških površin. Po velikih spremembah v fevdalni dobi je to prva
naslednja vidnejša preobrazbena doba. Proti konou 19. stol, sledi
novo vrednotenje zemlje v zv zi z nastopajočo komeroializaoijo lesa, kar vodi v novo preobrazbeno fazo v smislu večanja gozdnih površin na eni strani in prve industrializacije (lesnožagarski in
lesnopredelovalni obrati) na drugi strani. Vzporedno s tem se javljajo prvi vidnejši začetki deagrarizaoije.
4. Pojav deagrarizaoije je vse do prve svetovne vojne in deloma
v dobi med obema vojnama sioer trajen, vendar po dinamiki So umirjen. Nadaljnja industrializacija pa z izgradnjo dravskih hidroenergetskih središč pospeši deagrarizaoijo, najprej močneje na ruško-selniSkem področju, na Lovrenžkem in na Mučkem. Spremljajo jo
tipični prostorski pojavi, tako manjšanje njivskih površin ter večanja travnikov, sadovnjakov in zlasti gozdnih površin, deloma
na račun pašnikov. ™a pojav je eden najvidnejših indikatorjev fi—
ziognomske preobrazbe pokrajine in restrukturiranja agrarnega
prebivalstva,
5. Sodobni dinamični prooes deagrarizaoije z vsemi spremljajočimi učinki, tako oaelenjevanjem in pogozdovanjem, pa je v Dravski
dolini viden zlasti po drugi vojni, še prav posebej po letu 1953.
Prooes deagrarizaoije postaja splošen kompleksni prostorski pojav s pomembnimi fiziognomskimi, gospodarskimi, demografskimi in
socialnimi posledicami. Pri tem je dinamika močnejša v tistem delu Dravske doline, ki je bila do zadnje vojne Se prevladujoče

lo

trtarldLSnft in Jcrepko "agrarna", to je v -višinskili predelih,najbolj t obmejnem ooktorju in v zahodnem Dravskem Pohorju. V £asu
od 1900 do 1966 se je zmanjšal delež njivskih povrSin povprečno
za 25,5^, in to severno od Drave sa 25^, južno od Drave za 26,1^.
Vzporedno s tem se je zmanjšal delež agrarnega prebivalstva za
okoli 3o,6}o. Tako je bilo leta 1966 v celi pokrajini samo še
21,3$ agrarnega prebivalstva, leta 1953 pa je bilo Se 32,2$ kmečkega prebivalstva. Južno od Drave je bil ta proces močnejši,tako
da je danes tu samo še okoli 14$ kmečkega prebivalstva. Hekoliko bolj "agraren" pa je severni del (29,4$). Stagnacija ali oelo
delna reagrarizaoija v nekaterih krajih v letih 1967/68 je samo
trenuten pojav v zvezi e posledicami gospodarske reforme, ki procesa deagrarizacije ne more zadržati.
Proces deagrarizacije v obliki ozelenjevanja in ogozdovanja ter
večanja neagrarnega prebivalstva olajšujeta med drugim prometna
intenzifikacija in novo vrednotenje zemlje v konfrontaciji s povečano urbanizacijo doline. Izgradnja novih gozdnih poti ter deloma dezinteresiranost družbe za zasebno kmetijstvo dopušča razvoj primarnih zasebnih dejavnosti stihiji. Tako raste protislovja med gospodarsko in kulturno statičnimi predeli v gozdnati hriboviti notranjosti ter industrijsko in prometno progresivnimi
deli v dolini. Tak proces spremlja tudi pojav dnevne migracije
delovne sile, ki pomaga k jasnejši gospodarskogeografski diferenciaciji Dravske doline, ustvarjajoč nekaj mikro- in submikroregionalnih središč.
60 Eden od indikatorjev je tudi spreminjanje strukture gospodinjstev v agrarni pokrajini. Delež čistih kmečkih gospodinjstev
neprestano nazaduje, povečuje pa se grupa mešanih in še bolj

n

čistih »»ftgraraih goapodinjs-tsv. Samo v fiaea med 1961 in 1966 ss
,-)s aaanjšal v celotni regiji dsleS čistih kmečkih gospodinjstev
ia 516/'*» metSaiiih goEpodinjeto-y za Zifi, delež nekmeSkih gospodinj.tar pa ca ja v istea li&av. povečal aa. IJjt. To kaže na intenziven
; • •;»£» pi'eusmer.ianja icmeSkega prebivalstva v neagrarce dejavno™
c ti c ■
Ja» .r/snovi vsega tegfi moremo ugotoviti v preohraalienem procesu
<3i;»Srarizaoijes zaradi, različne intenzitete in dinamike, pat osnovrlh področij ali kategorij.
) Pod-ciija s Se Izrazito agrarnim značajem

(nad 6o^ kmečkih

gospodinjetev) s skromnim deležea mešanih gospodinj s te v, zato pa močno depopulaoijo in deagrarizacijo (npr. k.o. Velka, Kozji vrh, Pexaios, Branik, Zgor. £apla. Vel. Boč, Zg.
uiemerj. Gaj itd.).
. j kreji s še prevladujočim kmečkim značajem v fiziognonsksm
lil gospodarskem pogledu, toda že z modnim vdorom neagramih
■'.oj a vnos ti (deleS kmečkih gospodinjstev 3o do 595^, delež
»efianih gospodinjstev je večji kot v prvi kategoriji). Ib
bo ;polagraini kraji, kot npr. Vrata, Fodlipje, Brezoveo,
3p. kapla, Vurniat, Sober, Srednje, južno od Drave pa L'ravče,
Anten na Poh«, Sv. Vid, St. .Danijel itd. Xfčin3cl urbanizacije so zaradi lažje pristopnosti večji, po sploSnem značaju pa so ti kraji še "agrarni".
o) Področje že z močnim razslojenim praMvalstvomj samo še
lo - 29^ kmečkih gospodinjstev in visok delež necanih gospodinjstev, npr. Gortiua, Zg. in Sp. Vižinga, Vas. Eeašnik,
Jovaek, Faia, JanSeva gora, Sp. Slsaaa, Jslov-ao, lotnios.
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Cinžat, Sata, Iteoanjak, SdeSl breg, Lehac., Bltmica, Janževski vrh, Hudi kot, Orlica, Primož na Poli«, Trbonje. Ib so Se
urbansko-agraitii kraji.
d) V četrto kategorijo lii spadali kraji a

kmečkih gospo-

dinjstev, apr« Eadlje, Gersčja vas, Sp. Selnica, Brestmica, log, Lažni ca, Bezena, Smolnik, Puččava, Podvelka, Vuhred.
Kraji so Že urbanizirani, delež kmetijskih povrSin pa je Se
razmeroma visok.
e) Kraji z najvišjim deležem aeagramih gospodinjstev, neznatnim deležem mešanih in še manjšim deležem kmečkih gospodinjstev (pod 3?^). K> je ohmočje popolnoma urbaniziranih krajavf npr. Haše, Bistrica, Lovrenc, Josipdol, Vuzenica, iSita,
Lažnica.
6. Kraji pod c) In d) so že v zrelem stadiju urbanizacije, kraji
ped a) in h) so v procesu močne deagrarizacije In tu je treha priSakovati še nadaljnjo intenzivno nazadovanje agrarnega prebivalstva z vsemi spremljajočimi prostorskimi prohlemi.

M. Zgcnik

"Eransfomaoija vinorodne pokrajine vzhodnih Slovenskih goric v
luči socialno posestnega razvoja

Ssmen referata je prikazati razlike v transformaciji pokrajine,ki
izvirajo iz različnega sooialnoposostnega razvoja. Ta je potekal
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v dveh smexoli. Kjer so Mle piilocJne jaožnostl za TiaogradaištVD
ngoclnsi, se je že v srednjen! veku zakoieninila tuja cerkvena in
SraSčiaska, kasneje meSSanska posest, ki je slonela na izkoriščanju domaSe delovne sile (viniSarstvo). Prav to dejstvo pa je po
drugi svetovni vojni s prooescm socializacije pogojilo hitrejši
družbeni razvoj v prvem - podiužM^anem tipu pokrajino. Ifjegove
osnovne značilnosti so predvsesa napredna agrama politika družteaega sektorja laatoičtva z uvajanjera komercializiranega, mehaaijlranega in industrializiranega kmetijstva, močna sprostitev delovne sile in njena zaposlitev v neegramih dejavnostih, Epremamba
kvalifikacijske struk-iurs agramega prebivalstva, dvig življenjtikega standarda in intenzivna t ran s formacij a tradicionalnega pejsaSa«
DragaCno razvojne smer je doživljala pokrajina s slabšimi prirodaini možnostmi za vinogradništvo. Tukaj tuji kapital ni kazal zanimanja za investiranje in. se je zate stara kmečka ali kajžarska
struktura ohranila do danes. Zaradi neprisotnosti tuje veleposesti in izkoriščevalskih odnosov je izostala tudi socializacija.
Crobna zasetaia posest in relativna prometna odmaknjenost od zaposlitvenih centrov pa sta glavni vzrok, da se v tem tradicionalnem pokrajinskam tipu ni mogla uveljaviti modama tehnologija.Ta
predel je zaostal tudi v splošnem akonomskem in družbenem razvoju za podružhljenim območjem. Označujejo ga predvsem nočna depopulaoija, visok delež ostarelega klasičnega agrauiega prebivalstva,
drobna nekomeroializirsjaa polikultura, opuščanje intenzivne kmetijske proizvodnje in posebne oblike socialne ledine. Z izjemo
i.i. ozelanjevanja ne kaže vidnejših znakov transformacije pejaaža.
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2a sooiaiaogeografako oscaiEe le traBEforaacijo vzhodnih Slovaaskih gori o je zato velikega pomena ali je razvoj potekal iz doai.cikalae ali kmečke soclalaoposesttie struktiire« Historična socialaoposestna pogojenost pa je še toliko "bolj pomembna, ker v določenem smislu že tudi "bodoba. družbenoekonomski razvoj pokrajine«

d.r» Beleo Borut
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SPLOŠNA OBOGBij?TJA

Evantitativna tsbnika v sodchtii g»ografSji

V novejčih geDg-afakih. Študijah ta aiShaniJcih, posahao v tujih,
vedno pogosteje sreffujsoc- statistične tenniae, fisikalKe ta fcemiSne forculej matsastiSne enaSbo, simbole, indekse ttir čtiagrsrae
in grafifine sheme z« prikazovanje odnosov ta medsebojnih tlakovanj sed raaliSniasi elementi v geografskih pojavih iu procesih.
Uvajanje takšnih ohiik obdelava in interpretacije v geografiji je
povezano s prizadevanji aa rasSiritsv in poglobitev seografakih
metod s tistimi dognanji drugih ved, ki nudijo sredsiva za natančnejša, popolnejše in hitrejSa abiianje podatkov a

bo to

analizo in medsebojno pri-merjaro. Bezultati, ki jih -men z definicijami in kartand predstavimo tudi s številkami in indeksi, postanejo razen tega vmiverzalno razumljivi brez ozira na Jssik.Geografija je v obdobjih svojega razvoja raaJigao uspeSro uj. .rahljala in oenila mersko tehniko. Tbda napredek v sadnjjh ?o ? r^tih jo
v tem pogledu v nekaterih geografskih centrih zahoda« Brrope in
Amerike tolikšen, da n® more ostati Vrez odmeva tiidi v deželah,
kjer je aktivnost geografov uamarjena, bolj v lokalao problematiko. Kekateri imenujejo hitro uvajanje modemih merskih me to d, matematike in statistike, kvantitatimao revolucijo v geografiji.'Padi uporsba elektronskih računalnikov al vef radkoat? ker je 2
njihovo pomc-Jjo mogoče v izredno kratkem času vsestransko obdeJ?ti kopi op podatkov do zapletenih in eioor dolgotrajnih maogt.t. topen j ale

Btatističnih korelaoij in regresij.
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Baferant ima namen poročati o nekaterih tujih izkufen j ah In problemih, ki ee pojavljajo v zvezi a perspektivami uvajanja novih
raziskovalnih metod v slovenski in jugoslovansld. geogragiji, posebej v fizični geografiji.

Jurij Eunaver

Pomen in vloga storitvenih dejavnosti
Poročilo ima namen prikazati geografski pomen in vlogo storitvenih dejavnosti, to je tistih gospodarskih in negospodarskih funkcij, katerih osnovni namen je oskrbovanje prebivalstva s trgovskimi, obrtnimi, Šolskimi, zdravstvenimi, socialnimi in podobnimi storitvami. Zanje je značilno, da so zaradi ekonomske rentabilnosti praviloma vezane na središča ali centralna naselja. Po
drugi strani pa storitvene dejavnosti zaradi svoje oskrbovalne
vloge soustvarjajo sožitje med sredičči in njihovo okolico in poteS^
takem pripomorejo k fonniranju meja in vplivnih območij posameznih središč. S stopnjo svoje razvitosti soodločajo o pomembnosti
naselij in njihovi hierarhični uvrstitvi v naselbinskem omrežju.
Bazvcj stitxltvanih dejavnosti je pod močnim vplivom urbanizacije)
večja ko je, bolj so razvite. Obenem se z intenzifikacijo urbanizacija spreminja njihov značaj. Predpostavlja se, da bodo storit- .
vene dejavnosti postale v industrializirani in urbanizirani družbi glede na število zaposlenih sploh najmočnejša skupina dej a v-
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nosti. Zato je prav,

da jim zaradi tega tudi

v geografiji posve-

tiajo ve6 pozornosti.
Jelka Kuna ver

Hekateri geografski vidiki železarstva v SE Sloveniji
Faktorji, ki vplivajo, oz. so pogoj za upravi6eno lokaoijo železarske industrije nekega otmofija se neprestano spreminjajo. Spreminjajo pa jih predvsem razvoj tehnologije prometa, potroSnja 02.
tržičče in deloma tudi delovna sila. Velikokrat pa so 'bili pri
lokaciji železarske industrije politiSni in strategiCni faktorji
v prevladi na? ekonomskimi. Sokrat prevladujejo eni, dmgiiS drugi, najtolj pogosto pa se prepleta in skupno nastopa kombinacija
ve2 lokacijskih faktorjev naenkrat.
^ referatu hom obravnavala kateri teh faktorjev so določili današnjo lokacijo slovenskih železarn, kakšno je hilo njihovo časovno zaporedje, kako so se med sehoj prepletali in kateri so tisti faktorji, ki opravičujejo, oz. so osnova današnjemu razvoju
slovenske Cme metalurgije.

Pirš Simona
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Problematike planinskega gospodarstva 7 slovenskih. Alpah
Planinsko gospodarstvo Je posebna oblika gospodarjenja, ki je tipiCno za gorska območja in se je prav posebno razvilo na obmoSju
celotnih slovenskih Alp. Povojni družbeno-gospo dar ski razvoj, ki
je posegel v vse oblike gospodarskega udejatvovanja, je sprožil
in povzročil najrazliSnsjSe spremembe tudi v obsegu in organizaciji planinskega pašništva.
Od 6asa, ko so slovenski geografi preučili stanje planinskega gospodarstva, je preteklo Se dosti let in spremenila sta se obseg
in način tega gospodarjenja. Planinski pašniki zavzemajo še tri
procente slovanskega ozemlja, vendar je paSništvo na njih v mnogih primerih močno nazadovalo ali celo propadlo. Ib nazadovanje
je učinek različnih deagraiizacijakih procesov, ki 39 v posameznih gorskih regijah različno intenzivno uveljavljajo.
Prispevek bo osvetlil današnje stanje planinskega gospodarstva
v slovenskih Alpah« e spremembo zaposlitvene strukture prebivalstva se je zmanjšalo število planinskega osebja in s tem omejilo planšarako udejstvovaaje. Depopulacija hribovskih območij je
povzročila iste učinke. Ha dragi strani so administrativni ukrepi kakor tudi gozdarske omejitve gozdne paše skrčile pašna območja. Zaradi tega sta se močno spremenila organizacija in način
planinskega gospodarstva, ohranile pa so se še nekatere specifičnosti planšarstva v posameznih planinsko-pašnih območjih. S tem
je ostala še različna planinsko gospodarska problematika po posameznih planinskih območjih slovenskih Alp.
Metod Vojvoda
2o

liala mesta 7 Sloveniji

Položilo o malih mestih v Sloveniji je izvleček ia otsežnejSe
razprave, v kateri je ohrawiavan položaj in vloga takoimeaovaaih
malih mest (2000-20.000 prebivalcev) v slovenskem naselhinskem
ia urbanem omrežju. Za Slovenijo je ta tip naselij zaradi njihove številnosti prav značilen. Po dragi strani imajo ta urbana naselja nekatere svojstvene prohlemej ki izhajajo iz njihove majhnosti, funkcijske usmerjenosti, historiSnega razvoja in ne nazadnje iz sprememb, ki jih prinaša povojna iadiiatrializacija in urbanizacija. V poročilu se podrobneje obravnava spremembo njihovega položaja v sedanjem 8asu glede na predindustrijske razmere ia
glede na stanje koncem 19. stoletja, njihov demografski razvoj
In pa zlasti ekonomske osnove njihovega osstoja v lu5i strukture
delovnih mest in strukture narodnega dohodka, ki se ustvarja na
njihovam teritoriju,
Igor VriSer

Meteorološki vzroki poplav v Piranu
&ie 3, novembra 1968 je ob slovenski obali Istro morje prestopilo
obalno Srto in preplavilo nižje ležeSe predele Kopra, Izole in Pirana.
£er jo v zadnjih letih (,1966 in 1961) morje v meseou novembru
večkrat prestopilo normalno obalno črto (starejše poplavo avtorju
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aisc znane) sa pojavlja vpraSanjo, kaj povaioča tako visok dvig
Koraka gladine poleg sstTor.omahih Sinixaljev.
Sna 3« no rsestra 196S je 1)11 nastop plime predviden med 7« in 8.
uro zjutraj« Ta plima "bi "bila sioer viaoka, ne pa sizigionalna,
saj so se glavni astronooski 6initelji Sele "bližali položaju opo
zioije, 3d. M jo dosegli 5» aov. 1968.
Zaradi "bariSna situacije (vsa Srednja Evropa je "bila v oTamoSju
velike depresije, katere sekundajsio jeiro je "bilo južno od lip)
je nad oelotnin Jadranora pihal v nofii med 2. aa 3. nov. 1968 močan jugo, ki je potiskal pred sabo vodne gmote.
Y noči od 2. na 3. november 1968 je - po podatkih meteorološke
postaje Koper - močno padel zračni pritisk. Padec zračnega priti
ka za 1 mh povzroča dvig vodna gladine za 1 om. Po ugotovitvah S
Pollija oscilira gladina morske vode v severnem Jadrana v teku
letnih čaeov. V jeseni in v začetku zime jo vodostaj severnega
Jadrana znatno nad srednjo letno gladino morja.
Ce povzamemo, ugotovimo, da so se dne 3. novembra 1968 sumirali
vsi meteoroločkl činitelji (veter, znižani zračni pritisk) ter
sezonsko

zviSanje morske gladine - poleg astronomskih činite-

Ijev, kar je povzročilo, da je gladina morja porasla nad normalno vrednost.
Prano Bernot
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III. METO BIKA IH DII&XTIO CBDOEAJ'OT

O položaju in mestu didaktik« geografije

že dalje Saea opaSaoo, da geografija kot iični p.Mtoat prihaja r
doloEano kriao, ki ji zmanjšuje uglai la ogroža njeno ase a to ami
u6no vzgojniai predmeti v različnih splošno iKoTJTažovulnih in atic™
kovnih šolah. Zato ai moramo zastaviti TpraS6E.jaf ali je i z vox
krize geografije kot u5no vzgojnega predaeta v tem, da ta pxedzwt
v sodo'hai splošno lao"bi»2evalfti ali atiokovxii Soli ai veS potreben, ali pa je izvor krize geografije kot ugnega predmeta v tewj
da ne opravlja tiste uono vzgojne funkcij#, ki. hi jo lahko od aja
pričakovali. lakanj« odgovorov ca to vprašiacje je c. i.o-jr.i naaejx
mojega pzasp^vka.
J * Sfedved

JJova spoznanja o o t liki Zemljo v geograf Eki l;i5i
Čedalje popolnejša spoznanja o obliki Zemlje so nioer nanimi«
Se sama po sebi. Beferat pa 'bo akuiSsl opoKoxiti, v Cen r.aj M MI
pomen teh spoznanj za geografijo saao, npr. za razumevanja osnovnih znaiiilaosti geografske sfere (njene acnaJjiosti in azonalno™
sti itd.).
Dajkc Eadicja
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VDmrtc po poti ekskuhsij

BcEkurzija v povirje Me2e

Predvidena pot; Esvne na EoroSkem-PravalJe, Poljana, Mežica, Žar j a vČrna, Koprivna.
Od Črne naprej sta predvideni dve možnosti: 1, do
Šumela v Koprivni in nato 3o minut peš do Sv, Jakota, ali v Toplo - odločitev 'bo odvisna od vremenskih razmer.
Pri tolmačenju celotnega razvoja bo v ospredju problem spreminjanja izrabe zemljišča ob zgornji meji naselitve. Ker je za ekskurzijo predvideno le malo časa, naj služi moj prispevek kot osnova
za predstavo in spoznavanja problemov, ki bodo predmet obravnave
in diskusij ob konkretnem opazovanju na ekskurziji.

Naravne razmere. MažiSka dolina spada po zgradbi in kameninski sestavi med najbolj svojevrstne pokrajino na Slovenskem. Po vplivu
geološko-petrografskih elementov in reliefa na socialno geografski razvoj pokrajine bi lahko Mežiško dolino razdelili na sledeče
enotet
- Strojansko-hotuljski predel
- Osrednji karavanški predel
- Koprivsko-javorsko podolje.
Strojansko-hotujski predel obsega Strojno in spodnji podolžni del
doline, v ozkem pasu pa sega do Mežice. Strojno in njena pobočja
zavzemajo kristalinske in metamorfne kamenine, nižje predele pa
»eogeni sedimenti Hotuljskega ali Mežiškega podolja. Ha teh kameninah se je razvil relief blagih oblik z gostim površinskim vod-
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nia cinireSjeai in debelim elojoir prsti, ki nudi relativno aajbcljfia pogoj® aa poljedelstvo t vaaj dolini. Ugodnim talnira pogojem
39 pridrniSujejo tudi ugočta® mUrroklimatske razmere, ki omogožajo
uspovanj® različnih kultur do najvišjiii vrhov (l.ooo m sam). Slabfii mikroklieiatski pogoji so le v dnu dr>lins, kjer se pogosto uveljavlja tsmpersturna inverzij«, ter v osojnih predelih miooenskega podolja, kjer je preoejšnje zamočvirjenost. Helativno ugodnejši pogoji aa agrarao iarabo tal tio povzročili gesto poselitev v
obliki stažnih samotnih kmatij; poprečna velikost 21 ha.
Osrednji karavanska y.'edel

je v glavnem a graja a iz msaozojskih,

pretežno triadnih kamenin. lamed teh je mjporaombnejša ladinska
stopnja, ki obsega Tietersteinski apnenec in dolomit is katerih so
nastavljeni najvišji vrhovi Peca in okolica Žerjava. Nahajališča
svinčevo in oinkove rade bo t zgornjih horizontih weisrnsteiaske; i apnenca, imenovttsaga tud;l rudonosni apnenso, Hasličm odpor—
ost mesozojskih kamenin proti eroziji in denudaciji je ustvari„4 na tem podrečju prsoajgnje kontraste. Ka splcfno prevladuje
r ij.ief ostrih

oblik z znakX zsicfaaevanja, pomanjkanjem vodo ia

t-arikiai slojem prsti. Strma pobočja, tanek sloj prati in propuctaoet kamenin povsročajo, da ja kljub znatni količini padavin pogosto susa, Neugodne naravne razmere ao povzročile redko agrarac poselitev v obliki velikih pobočnih samotnih kmetij, povprečna posest znaSa 65 ha.

28

H opri vek o- j av orsk o podolje je del karavanške brazde t ar otseo^,
agornji podolžni del dolina med Peoo in Uršijc goro. Karavanska
trazda je pravi katnenineid. mozaik, od severa proti jugu slede
Pasovi ordovioijskiii zelenila skrilavcev, kontaknega porfirja, graniti ta, kristalastih skrilavcev, tonalita, andeziia in na vrhu
Smrakovca vulkanskega groba. Ka tej pestri geoloSki sestavi se je
razvil razgiban relief, možno razrezan po Številnih potokih in
etudanoih, s Boraamorno položnimi pobočji in kopastimi vrhovi. Pre<Jejgiija količina padavin (oa I400 mm), znatna na dm or ste višina, in
ocojnost slabšajo kakovost prsti in povzročajo zamočvlrjenost,
UgodnejSe pogoje za kmetijstvo nudijo le prisojna pobočja v Javorju, Topli in Eoprivni, kjer so tudi najviSje in največje km®-
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iljs v Slovani ji, poprsSaa relikost taaetije znaša 85 iia.

OsnoTno poteze druS^sno okonomsl-cga razvoja
Pradinduccri.1 sko olidcb.ia. Skope naravne možnosti sa agrarno gospodarstvo so silile prebiTOlstro, da si je iskalo drugo možnosti za
preživljanja, l&~tah pa ni bilo malo. Velike površine gozdov, vodna sila, aahajaliSCe svinčeve, cinkovo in železova rude so omogočile razvoj rudarstva, topilniStva in fužinarstva. Prehodnost ozemlja in stare prometne poti so olajševale prodajo izdelkov.
?rve zanesljive podatke o pridobivanju svinčeve in oinkove rude
imamo iz srednjega veka, V 17« stoletju ja postalo rudarstvo že
važna gospodarska panoga. Vočji rudnik so odprli 1655 pri

Črni,

temu slede številni rovi v Javorju, Jazbini in Podpeci. Za to obdobje ja značilno, da so posamezni podjetniki, večinoma tujci,
z majhno skupino ljudi kopali rudo in jo predelovali vsak zase v
preprostih topilnicah,.
Obrtna dejavnost sega daleč v preteklost, saj 30 2a r srednjem
veku imeli aa Ravnah močan obrtniški ceh. Začetki železarstva pa
so se razvili v zgornjem delu doline. Lata 162o je v Črni Meliiior Puo začel kopati in taliti železovo rudo. Leta 162o je prodal svoje fužina grofom "hurnom, e čimer se začne industrijska
dejavnost te fevdalne družina. Thurni so podjetje obdržali in v
letih 1772-1775 zgradili nove fužine v Črni. Z odkupom žebljarskih obratov in kovačnio na Ravnah (18o7) in na Meži so imeli ThurrJ. v svojih rokah tri fužine, ki eo bile v tem času najnaprednejše na Koroškem.
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Obdobje Indnstrlalizaoije

Propadanje fužin jo pospeSil nagli razvoj tehnoloških procesov,
predvsem uvedba pudlanja ter novega energetskega vira - premoga.
Hovi tehnoložki proces je omogočil naglo rast proiavoilnje tsr nastajanje večjih podjetij, ki so zahtavala tudi drugačno lokasijo,
zato se fužine šele iz ozkih dolin k novemu energotekemu viru ter
v ugodnejge prometne razmere. Lata 1818 bo »a LeSah odkrili ,promog, izkoriščati pa so ga začeli leta 1822. Zaloge so ooecili m
2,8 milijona ton. Leta 1823-24 eo zgradili na Prevnljah oiii.iaxno.,
Ker pa leSki premog ni ustrezal tehnoloSki,rj prooeson pridobivanja
oinka, so jo po petih letih opustili. V letih 1932-36 so aačsli
graditi veliko železarno, ki je ob svojem viSku (ckro^ leta 1355)
zaposlovala okrog 1500 ljudi in imela vodilno vlogo v srednji Evropi. Kljub vrhunski tehnični dovrSenosti saradi slabih pr-metnih
zvez, oddaljenosti od železa in nahajališč kvalitetnega ^ramoga
ni vzdržala konkurence in je ob koncu stoletja dokončne propadla.
V istem času 00 dokončno propadle tudi. fužine v Črni in na Veži,
obdržale so so le na Savnah, kjer so aa vedno bolj preuEmOTjale v
proizvodnjo kvalitetnih jekel. Bavensks železarna je leta 1899 zaposlovala 3o4 delavce, leta 194o pa AoT,
Ob prelomu stoletja nastane nekaj lesno predelovalne industrije,
to je papirnica na Prevaljah, ki je med vojno zaposlovala 40 do
50 ljudi 1.Ji parni žagi v MuSeniku In na Preval jah.
V pridobivanju svinca in cinka se v 19. stoletju doseže velik r«/predfcic. V času od 1815 do 1869 je KotnpoSeva družba zdruii.-.la v Brejih rokah večino obratov, njena naslednica BHJ ga je do leta
1893 izvedla dokončno združitev. Vzporedno e \,*m je rasla proie-
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leta 1815 je znašala 52,7» leta 1893 115,1» leta 194«
2 956,9,, lata 1964 15 582,3 toa.

Baa^oj agrarnega gospodarstva
Za agra^ao gospodarstvo v predindustrijskam oMobju ja značilna
polilml turnoct in avtarkičnost. Vendai- so bile po posameanih prirodnih predalih precejšnje razlike. V Koprivako-javorskeia področju in v Oaradnjam karavanškem predelu je bila v ospredju živinoreja, V Strojansko-hotuljskem podroCju pa poljedelstvo. Bistveno
spreminjanje usmerjenosti izrabe zemljišča ss sačne v drugi Jelovici 19, stoletja, ko je zaradi izgradnje železnice cena lesu
In lesnim izdelkom naglo rasla. Kmetje, zlesti v zgornjem delu
doline, kjer prevlada večja zemljiška posest, so vedno bolj opuščali poljedelstvo in živinorejo ter iskali dohodke v gozdovih,
V dolinah in grapah so naglo rasle žaga eaniioa ali vaneoijariko
ter koče drvai-jev; tesarjev in drugih gozdnih delavcev. T tem čaau so od gospodarskih središč oddaljena, v višjih, prirodnc »Banj
ugodnih legah ležače kmetije začele prihajati v vedno večjo krisso. Skupno ja od 1848 do 194» prišlo v nekmečko last 176 kmetij
s skupno površino ll,98o ha ali 39146/« celotne površine. "7 Osrednjem karavanška® predelu je prešlo v nekmečko last 515®- ^ Koprivsko- iavorskera področju 5^ in v Strojansko-hotuljskem predelu 22^ vas»h pwrSln.
Prva leta po osvoboditvi niso nastale v usmerjenosti agrarnega
gospodarstva večje sprememba. Naglo odtekanje delovne sile v industrijska središča so povzročila sarao notranje strukturne spremembo, ki pa so seveda bile v različnih naravnih predelih različne. V Koprivsko-javorskem predelu se izpraznijo koče gozdnih
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čtolKvocT 1». »slcdanjili gtotovib na.jmmJtoVf kmti* '£& vaporadno
2 manjeanjam števila doltwn® sila opu.i46ajo manj primerm kae-fci;.ska zaraljišča in tisi« kulture, ki aabtsvajo aajveS dala. V Str
Jaasko-botttlJskwo predelu, kjar prevlada maajSa posest-, a© v nivjiii predeluii uveljavi onevna delovna migracija, v "bolj oddalje—
nili predelih pa se Stavilo ljudi sa kaotiji naglo zmajSa/kar jo
pomenilo trenutno sprostitev in ooogoSilc ohranitev starega sistema. Zadnja deaetletja je ta proces še znatno pospaSilo. V
zgornjem delu dolino prevlada pogozdovanje, funkcijo travnikov
pa prevzemajo nekdaj;je njive. Uveljavlja se izraaJ.ta goadarukrSivinorejaka usmeritev, poljedelstvo pa nagle aas»d«je»
Strojaneko-hotuljeki predel zaradi prevlade manjSli. kov-tlj alms,
ob sedanji poseetrd strukturi možnosti aa kakršna koli 'bistvene
spremembe, kajti sleherna specializacija v teh naxavmb resni ar ah
bi zahtevala veCja površine kmetijskih zonijiSč.
Skupni učisiki gospodarskega razvoja se odražajo v razvoju Stavila prebivalstva in spremenjeni poklicni strukturi«
Leto

1969

19oo

1931

1963

1961

1969

skupno

II.800

11.373

U.528

18.9ol

21.829

23o827

štcrc-«

5°*-35

3.2o7

2.686

2.1o9

J4

36,19

16,96

12,3^

8,^

od "šoga
toe6.'
preb.

Has6 „a
1. Ravne na Koroškem. Masto Eavna na Koroškem c« je razvilo iz
starega tržnega naselja, ki ss je do nedavnega imenovalo Gu~
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Stenj. Razvoj Haven M lahko po zunanjem liou razdelili na:
a) stari GuStanj,
b) novejSi del na obrobju,
o) novi del na višjili terasah.
Stari Ouštanj ima s svojimi starimi pritličnimi in anonadstropninii
urbanskimi hi Sami še vedno videz malega tržnega središča. Zahodno
od starega mestnega jedra so pred prvo svetovno vojno in med obe•aa vojnama zgradili nekaj stavb s skromnimi stanovanji za železarj®'
Pravi razvoj Kaven se začne šele po osvoboditvi, ko se je v prvi
fazi

gradnja osredotočila na Čečovju (od 1948-1955 so zgradili

35 stavb s 47o stanovanji) in pozneje na Javorniku in v smeri
proti Pravaljam. Proces doseljevanja in gradnje stanovanj je bil
tako nagel, da mu mestni organizem ni mogel organske slediti: javne i^radbe so razmetane po vsem mestnem področju, mestno središče ss ni oblikovalo načrtno, bolje rečeno, mestnega središča spi oil
ni.
East Stavila prebivalstva
1869

19oo

1931

1953

1961

1969

798

1.296

1.726

3.635

5.118

6.633

Eavne na ?.oroSkom so upravno, politično, gospodarsko in prosvatno-kulturno središče KežiSke dolina, najvažnejša je železarna, ki
zaposluje 3.379 delavcev, od teh jih oa 655» stanuje v samih Ravnah, drugi pa se vozijo.

2. Prevalje.

Naselje se je razvilo na nekoliko dvignjenem mestu,

na zahodni strani prevaljsko-ravenske doline, tik predan se doli-
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na zoži. Prevalje in Farna vao tvorita strnjeno naselbinsko jedro. ISlajše so Prevalja, ki r.toje na desnem bregu reke Heže. Ko ac
železarno prestavili na levi breg se je tudi ime kraja preneslo
tja, na področje k,o. Parna vas.
1869

19oo

1931

1953

1961

1969

2.255

1.785

1.741

2.425

2.996

3.421

Eazvoj prebivalstva odraža veliko gospodarsko katastrofo, ki je
zadela Prevalje in vso HežiSko dolino s propadom železarne. Hekaj mračnih, kasarnam podobnih stanovanjskih blokov je danes edini preostanek nekdanje mogočne železarne. Bolj ali manj sklenjena zazidava je samo ob cesti proti Parni vasi, povsod drugod so
hiše postavljene brez vsakega reda, z večjimi vmesnimi prostori,
V zadnjem času se naselje širi proti Bavnam, kjer grade hiSe
rudarji in železarji ter delavci, ki so zaposleni v domači papirnici (99) tovarni rezalnega orodja (188) ter v drugih manjših
obratih.
Mežica je središče rudarske dejavnosti. Naselje leži v majhni
dolinici, tik ob izstopu Meže iz apniške soteske. Starejši del
naselja je ob potoku Šumcu, na nekoliko dvignjenem svetu, ob
cesti, ki vodi proti prelazu Heht. Omenja se že v 13. stoletju.
Ob prelomu stoletja je bila Lležioa tipična fu2inarska vas, s številnimi fužinami, mlini in žagami. Šele ob koncu prejšnjega stoletja je dobilo rudarstvo večji pomen. Tedaj se je začela druga
stopnja razvoja. Ta je našla svoj prostor

onkraj glavne ceste

in predvsem na Poleni, Tretja stopnja razvoja Mežice bo je začela po vojni. Med Kežo in glavno cesto je zraslo moderno, lepo
urejeno naselje.
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Hazvoj
lato

proMwlEt'iraJ
1869

19oo

1931

1953

1961

1969

141

188

653

1.796

2.515

2.858

erjav se je začel razvijati v napelje neagrarnega značaja šala
na začetku 19. stoletja. Dsaes je imselje osrednji obrat, kjer ss
■Ada iaotlikujo v končni produkt. Metalurgija je okolico noč.ao
spremenila, strupeni plini bo uničili rastje, voda pa je odnesla
ianek slej prsti, tako da je nastalo golo, sklano področje.
Ssria.

Eudareio naselje j® danes sestavljeno iz Štirih delov. Naj-

tarejge jedro, stara fužinarska Črna, je strnjeno ob cesti in ee> o4 Pristava do Sole. Kovejši dal naselja Eudarjevo, ki leži ob
oesti proti Mežici, je "bil zgrajen deloma med vojno (3 bloki) de".oraa pa po vojni. Y zadxijer. čaeu pa delavci grade individualne hi"'■a zahodno od Črne na Pristavi In vzhodno na Lattrpr-ačpvem.
' ATrvej prebivalstva!
Isto

1869

19oo

1931

1963

1961

1969

639

667

I.O52

1.749

2.196

2.406

Jakob Medved
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rot po

spodnji MežiSki in Uisllsjoki doliai.

Lokali-teta Št-. 1 ~ Havns (terasa pri Javtjsaifai/
Išio na severaem koncu alemcma med dclinama liuža pri liavnaii ter
Hotoljskega potoka. Sleae j« na aevsisiem koncu v pegmatitih strmo
odrezala Ifeža v aotaski Votla pe£. Teraso Javomika v n.v. 426-425
m gradi pleistooenski prodni nasip. Je vigineko ekvivalent teras®
LeSovja in terase pri gimnaziji. Terasa visi proti severu, kar dokazuje oblikovanost po Suhem potoku, ki je v pieistooenu odvajal
ledenik pod TJrSljo. Gradivo je v veliki meri. naplavina Meže, ki
je tedaj tekla 6ez sleme v dolino Hotuljskega potoka. Zaradi lili—
čine koroSko-štajerske deželne meje je bilo slene Javomika, Prežihovega vrha in Sratneka utrjeno ( "tiiržke gance '). Od tod številna ledinalta imena (naselje individualnih hiS pod Prežihovem vrhu iaa ime Jfa preži, sam vrh ima ime od preže).
He južno stran zajema razgled hri/be, zgrajene še iz blestnikcv ia
njihovih dia.ftori.tov ("guštanjski kristalnik") in preko njih proti UrSlji. Ha vzhodni strani se v dolini Ifeže Ravne, Dobja ves ia
Provaljs vedco bolj zrašSajo v eno naselje. Na severu hribi Strojne, ki jih je razbrazdala Zelanhegka reka. Ha izlivu nje in Suhega potoka je nastal, domnevno v starejSem pleistooenu v 6asu zajezi tre Meže pri Dravogradu, sistem teras, na katere se vzpenjajo
novi deli Baven.
Pot mad Bavnami in Dravogradom
3ded Ravnami in Podklanoem je Msža med Tolstim vrhom in Selovoam
izdolbla sotedr.o. Pleistooenske terase so samo pri kraju Dobrije,
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k j cr je ob oesti tudi l&lgajer spcnmnik, posveSea 11003111 se soverno ma.io po prsi svetovni vojni. 2c se dcllaa razžiri, se v Otiž'kem vrhu po j ari pro rila tsrasa« ki jo z n.v. 39o-4oo m ekvivalent
teraae Botirove. Ta sapira konec lfi.£dinjsko doline. Spran prod iz
terase pri 0tižifc-sa vrhu. i,akoxi&3« vsgja gransosnioa Gradiča, ki
odvaža gramca v kraje med Celjem ia Cmo.
lokaliteta St. 2 - Oravograd (terasa pri Hudopisku nad 2el. poetajo). I!udi razgled na stik Dravske in Mežiško-Misliajake doline
tsr na D-faTOgrad.
'Jeraao gradi v nižjih legah dmvaki, v vižjih tudi mislinjska
prod. Od Kotrove jo je loCila Mežaj ki je v podlagi razkrila odporne zelene skrilavce. Med Strojno in EoEenjakom so v Dravski dolini vidne ploistooeuske prcdne terase« pri Vi5u v n.v. 41o-43o m,
39o-4oo m, v Dravogradu 385-400, 365-37o ter 324-50 m, Ka sled»jih se je razSiril Uravograd.
Dravogradu, je ob aaotanku (kot trg bo omanja llBj. 1. in je kot
tak najstarejžl jasd trgi v treh dolinah) in ge daned dajal rast
prometni položaj na stiku dolin. ?od gradom (vidne razvalino) je
11 a terasi nastali, trg vodil proti csostu na Dravi, kjer je hils
mitnlea in oarinamica (ta je po prvi svetovni vojni ponovno oživela). Pod naiui se na postaji ustavljajo vlaki iz Maribora (železnica iz 1. 1863), Prevalj, medtem ko je 1. 1599 zgrajena železnica iz Velenja tskinjena, tudi lobožka želsznioa je demon tirana. želesnioa Je do druge svetovno vojne dokcn6no zatrla dravsko
jjplavarEivo, ko so v Dravograd vozili les aa Sajke iz treh dolin.
Dravska HE, dograjena takoj po aadnji vojni, je bila za Falo pr~
'ra dograjena v čistemu dravdri-h elektrarn.
Dravograd je v kapitalistični dobi, dslao zaradi bližine mejo,
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zaostal v industrij ski rasti« Vkljub bel j itzrl^iia pxoia« tniic
funkcijsiB ia gradbeništvu postaja vse bolj epalno nasslja, kjer
gradijo individualne hiSe okoIiSuai s hriboT in dooeljenoi« ffssalje iS 2500 p rob. (1969. 1«) »i ooglo dobiti premetrd legi ustrezno upravno in trgovinsko funkcijo.
Pot Dravograd ~ Slovenj Gradso
Todi po pramoSšrtni spodnji H al in j eW (Solini, ki je jisstala v
dinarski meri v centralnoalpatiii hriblJi i»b laboteki pralomnl ox.
Ob isti se nadaljuje Dravdia dolina issd teaTOgražcu Jji Labotom
ter Labotska dolina. K a spodnjem koncu ISLslinjske dollas nastaja
na nekdaj poplavnem osemlju blisu sotcSja JlsSe ia Jfi,sliRje zaiaetek bedočega industrijskega uredifiSa treh dolin. ilečS

vojno na-

stali manjSi tekstilni tovami v OtiSkesa vrhu sa pridmSujejo
impre^iaoijs lesnih drogov, gramosnicas pred leti bo z& šarabo odpadlega lesa iz treh dolin predvidevali "sulfatkoadaj naSrtujejo tovarno i ve mi h plošfi .
L'ed, tem ko prevladujejo na Selovcu ia Gmajni ter na Zahodnem Pohorju saadje, so v dolini med a jim I vasi ŠantjanS, Bukovska vesj
Pame6e in Troblje, ki so zadnja leta vso podvojile Število hiS,
ker je ob njih dovoljena gradnja.
lokalitetfl fit. 3 - Slovenj Gradeo (rob lagenske terase)
lo m visoka terasa predstavlja
polj

severozahodni kozi«o legesokogo

ki ga je v pleietooenu, demevno v zadnji ledeni iobi, ur-

sul s po bfirski mi kameninami Barbarski potok. Ker je ob Omajni zajezil 111 slin jo, jo ta naplavila šaareko -slo vt>te grafcc o polje. Vie-
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,ie »ieistooaRake ..araee, i®z;rite slasti t Bobrovi, ao pod gossdati
xaj.' «o .la zagle.ieBa. M3.njSe

tssaue pwdatuvljajo najveSje ck".9—

ajiSsj puljo aed Karavankami ia Pohoriam«
Sa atittt Visliniske dolina, ki ima tu značaj kotline (Slovenja
gxaSka Kotlina;. Hotuljakaga poclolja; nedaleč od zniSaaih Karavaak (Sentvieka slemaaa, nivoji

8oo-9oo m) in nižjega Ze.bodaogs

Pohorja, je tila v antiki najbolj kontinuirana in gosta neseljencat v vsem otmot ju treh doliJi« Zrarsjo nage lokalitete, pod hiibom GradiSČe, t floxljattovcm gozdu, so ns6li 5" ilirskih goml is
azede 1. ti bo S p^i.št« Onstras. maeta, «a Gradom, je bile v Pu52a-"
vi naselje keltizironags ljudstva. Hsdaljuje se v rinski Colatio,
nastal ob oestl Upelea-Tiranun. Hassljsnost nadaljujejo Slcvaaois v PuSSavi eo odkrili 136 giobov kSttiažke kulture. Iz 11.stol«
je fovdalni grad - oerkev. Grad, pod kateaim jo v dobi fevdalizma
nastal najprej Stari trg in nato ob eotoSju Suhadolnica, HbmSbioe fcsr Ifislinje aovi trg Slovenj Gradeo, od 12. stol. mesto in
središče srednjeveške SlovenjegraSke province ter zdaj SlovenjgraSke kotline in sedež občine (196° 1. ooa 4ooo preb.). Povečan
atsBsoo itislinje na prehodu v Spodnjo Mlslinjsko dolino je izrabila najstarejša tovams kos (zdaj PECSO). Pod nami ata ob Ifislinji

tovarni, starejSa tovarna uanja in To vam a liearakega

orodja (ciatalu po prvi svetovni vojni kot tovarna meiil). ker
ima aesto nekaj terciarnih in. kvartarnih funkcij

za vse tri do-

line (bolničnioa, gozdna uprava, UP, elektro&stribuoijoko podjetje, ekonomska srednja Sola, umetnostni paviljon, muzej) raeejo na okclifikih pleistooenskih terasah nova naselja individualnih hiS (imenovana Ha Legnu, Stibuk, ob Celjski cesti). Do zad-
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nje vojne se j9 tr&ao naselje razSix&lo bbsmj olj dravograjski oos
is ob Celjdci oesiiy Icjer rasejo do S«l»«ni6k» postaje atolpnic«

Ivan Gams

Ekskurzija v Fodj-uno
Ifcj?VairBija bo izvedena v smeri Savn« na KorsiSksia - SraTOgraS - La001 — GreMnj ~ Vbvbre ~ DjekSe - Veliivovao - S5.n £ a v&a - Skoojan
(ELopinjsko jezero) " !Do"brla Tses ™ Staihelj - Pllbsxk — Eolmeo —
Kavne na Zo roSkem.
Ba piimeru Podjiane in njenega obrobja si 'bomo osvetlili probleme
sodobne geosrafske tranafcimacije raaiidniii tupov pokrajina. Seznanili se bomo s sodobnimi probleiai izrabe zemlje v agrarne in nea-grems nanienet demografskim razvojem In razvojem gospcdarstvu.Pri
tolmačenjih celotnega razvoja bo v ospredju probleci obstoja slovanske manjSine ob uveljavljanju icodejsis industrijske teiSbe« (Kei.
si bomo na ekskurziji ogledali sorazmemo saajhen prostor, naj nam
služi ta prispevek bolj kot osnova ca predstavo in nakazovanja pit)—
blemov, ki naj bodo predmet obravnave in diskusij ob konkretnili
opazovanjih posameznih pojavov »a teranu.
Pod oz,- ko 'Podjuna" pojmujemo Štiri teritorialno,, sioer sstui ssboj
pove' na, a vendar pri rodno in družbeno geografsko razliBna poa—
roCja« 02ji del Podjune omejujejo na jugu in vahoSn Earavsato, »a
severu Drava, na zahodu pa prehaja v S an tprir 'ko hribovje. Sever-
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no od Drave pa je VelikovSco podgorjs ali Cezdrairje ali južno
po'boSje Svifije.
Celotna pokrajina je 'bila v ledeni doM področje čelnega dela velikega Dravskega ledenikazato je Podjtma ano najobsežnejših ledeniško preoblikovanih slovenskili pokrajin.
Ožji del Podjuno je z rečnimi nanosi zasuta aluvialna ravnina?
ki so jo izoblikovali pritoki Drave iz Saravank. šentpricsko hribovje in Velikovčko podgorje sta pa svet drobno razčlenjenega
hribovitega sveta, morenskih nasipov, vmesnih zamočvirjenih kotanj in BtBnsjših apniSkih ali dolomitnih grebenov. Za SantpiiEško hribovje so posebej pomembne jezerske kotanje, ki so ostanki
nekdanjih rečnih strug. T takih kotanjah sta Klopinjsko in Goslinjsko jezero, na obrobju Sentprimakega hribovja v notranjosti
pa ZablatniSko jezero. Pokrajinsko in gospodarsko je poleg manj
obeiinih dolin pomembna Trušinjska dolina, ki se razprostira na
vznožju Svinje, med Tružinjarai, Vovbrsmi in Lipo. Ho je dolina,
ki si jo je Izoblikovala reka Elita na robu Dravskega ledenika ob
višku diluvialne poledenitva.
Južno pobočje Svinjo je iz nepropustnih paleozojskih kamenin in
je pokrs ins blagi';, zaoblenih oblik (značilno poselitvijo v obliki samotnih kmetij).
Podjuna s Santprimfikim hribovjem in Velikovžkim podgorjem je bila poseljena že v p reda loven ski dobi. K a to poselitev se je v
glavnih potezah naslonila tudi slovenska poselitev. 0 tem pričajo izkopanine in krajevna imena ter sedeži prafar. Mod ZI.-ZH.
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stoletjem so nastala iixbana naselja sevemo od Drava Vellioveo
in Qrebtnj, južno od nje pa Pllheric. 0 naSrtneja nastanku pričajo
pravilno zasnovani tlorisi, za Plibeik in Velikoveo tudi značilen razgirjan tržni prostor.
To pokrajino sta povezovali s sveton dve tranzitno pomembni prečni poti. Prva že v starem veku pomembnejša je vodila od Celovške
ravnino čez most ot Dravi pri Earmu čez Podjuno v Mežižko, 13.slinjsko dolino v Celjsko in Ljubljansko kotlino. Druga pa je speljana od Celovške ravnine, mimo Velikovca, po ozki dolini Drave
proti Maribora.
V ožji Podjuni je gosteje poseljen južni del, na Yelikovgkem podgorju pa predstavlja jedro poselitve Široka Truženjska dolina.
V predindustrijski dobi so bile topilnice pri Pliberku, ob potoku Bistrioe, severno od Drave pa fužino ob minskem potoku pri
Velikovcu in ob ustju Golovice pri Lipici. T predindustrijski dobi je bilo pomembno tudi žagarstvo.
Celotno naše obravnavano področje vse do novejšega razdobja po
drugi svetovni vojni ni zajela predindustrializacija. V večje lesnoindustrijske obrate so prerasle le žage v Sinči vesi, v zadnjem
desetletju so pa dobile manjše industrijske obrata tudi Velikoveo,
Pliberic in Dobrla ves. Kmetijsko gospodarstvo je na Velikovškem
Podgorju in južnem vznožju Svinje že od nekdaj bolj usmerjeno v
živinorejo, v ožji Podjuni ter na šentpriLmSkenj hribovju se pa zaradi pomanjkanja delovne sile v novejSem času preusmerja s poljedelstva na živinorejo.
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Ysia o'brsTOBTBna p okra o in & d« Mla čb zadanega desetletja agrarao
?>o5no prwaa.-seljana, Se v zadcjem desetletju prod drugo svetovno
■sojao j« "M-lo tu več kot dve tretjini knečkecca preTjivalat^a. Zakadi veliX&ga naraimega prirosta prebivalstva as je moralo la-to
Issaeljevatlj Seprav se je hkrati v latam razdobju v -urbana naselja dosal^eralo tuje pxeTjivalstvo.
V aadnjeai desetletju doživlja Podjuna veljko socialno geografsko
preobrazbo» OTj jn-opinjakam jezera se je razvilo Suristiciao podroSle« Tarissai sa priionja uveljavljati tadi v ostalih pioHetno bolj
oajaaknjeinih prečbalih. Kelo hitso se razrafiSajo hoteli ter imge
i,a eurizea pomembne gospodarska dejamosti obrt ia trgovina.Sred~
aje veliki ia usanjSi obrati povezujejo svoje .Kmetijsko gospoaarutvo s turlsiaoin v različnih oblikah.
žairadi Tasti industrijskih krajev ter izboljšanjem prometne pove- moEiti h Celovcec ae .hitro stopnjuje poklicno prolojevanje ianač'-.e^a prebivalstva v nekasSke poklice. Zaposlitvami kraji Podjux ir. t'aloTea eo si izoblikovali evo.is gj«vitBoijs&:a obasogjs
noTTP migracije delovne tdlc ia s tsm vplivali na preoblikovanj®
.s čieše sgrsmo

v laešaao Aslavckc-^insCko strukturo« UslsS

.".naSkega pTflbivalatva je nazadoval aa fdnbo tretjino} delež ir,Suatrijttoga prebivalstva pa namctel nc dcbro tretjino.
V Pod,j\mi prevladuje slovensko prebivalstvo. Pzi popisu, prebivalstva lata 1951 so južno od Drave našteli v nsnamških grupah (aloTrenisoh* elcvsnieoh — ■'»indiach, sloweaisoh — deutsoh, wiadiaoh —
slcwerdsoh, dsutsch — slcweaisch in wiadisoh) ve5 kot 5°^ prebivalcev. V aenemgka grupe so Šteli le del tistih, ki obvladajo
in uporabljajo slovenSSino kot ebSevalai jezik« Sevarao od Drava
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so v vestni katastrskih o"b5iii naSteli v nenemškiii grupati ve2 kot
3<$> p^bivaloav.
Število aloveaakaga preMvalstva js v zadnjem stoletju relativne,
in absolutno nazadovalo* medtem ko je v istem razdobju Število necr•
Scega in ponemSeaega prebivalstva relativno in absolutoo naraslo«
To je rezultat vsestranskega raznajodovainega pritisica na slovensko pretiivalstvB.
Velik del prirastka odraslega prebivalstva slovenske narodnosti
S3 je moral izseljevati, medtem ko se je istočasno dcseJ jevalo v
te kraja nemško prebivalstvo.
~sa do zadnjega desetletja je bil delež v urbanih poklicih zaposlenega slovanskega prebivalstva izredno nizek« T zadnjera Sašu pa
ta raste s hitrim razvojem industrija in z gospodarsto pobudo Slovencev izven kmetijstva. Vendar zaradi pomanjkanja podatkov almamc.
jtianih predstav, v koliko je ta raat slovanskega jaeagraxaega prebivalstva izenačena z rastjo Števila neagramega nenžkega prebival™
stva.
Vladimir KlemeaSiS
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