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1. UVOD
Družba in posamezniki težimo k temu, da bi izstopili iz narave, postavljamo se na piedestal in
gledamo zviška na temelju naše »drugačnosti«. Kljub želji po drugačnosti smo del nedeljive
celote sistema, tako lokalnega, regionalnega, nacionalnega, globalnega ali univerzalnega. Smo
teriorialna bitja, ki z vsakodnevnim bivanjem, delovanjem in družbenimi procesi (na
individualni in institucionalni ravni) na različnih prostorsko-časovnih ravneh delimitiramo
meje in z grupiranjem postavljamo ločnice med »nami« in »drugimi«.
Živimo v informacijski dobi, v kateri sta se zaradi sodobnih komunikacij prostor in čas zelo
relativizirala. Skoraj vsaka človeška dejavnost dobiva globalne razsežnosti, pa naj bo to
ekonomija, politika ali družbeni odnosi. Krepi se zavest, da je svet celota. V tem smislu sta
krepitev identitet in njihove notranje homogenosti varovalni mehanizem. Krepitev regionalnih
teženj znotraj nacionalnih okvirov Slovenije pa je lahko poleg politike enakomernejšega
regionalnega razvoja reakcija na pretirano centralizacijo.
Moje skoraj dvajsetletno bivanje v obravnavani pokrajini je veliko pripomoglo k izbiri
obravnavanega območja, a tudi dejstvo, da geomorfološko kotlina z dnom in obodom
predstavlja zaokroženo enoto, v kateri se pokrajinska celovitost domnevno odraža tudi v
funkcijski zakroženosti. Znotraj nacionalnih okvirov se pri Slovencih kar trdoživo ohranja
zavest pripadnosti prostoru oblikovani na temelju nekdanjih avstrijskih dežel. Te meje so bile
več kot le upravne, saj so bile tudi carinske in so tako predstavljale fizično oviro pri pretoku
ljudi in blaga. Ob pomanjkanju nacionalne identitete je bila regionalna identiteta tisti
združevalni dejavnik, s katerim so se do narodnega preporoda prebivalci identificirali.
Upravne entitete, ki so delile prostor bivanja Slovencev okoli petsto let, v takih oblikah ne
obstajajo že skoraj devetdeset let, je pa res, da se del meja današnjih upravnih enot naslanja na
stare deželne meje. Ob pomanjkanju regij kot upravne stopnje med občinami in državo se je
oblikovala zavest, t. i. regionalna identiteta, ki se je morda tudi zaradi neobstoja regionalne
upravne ravni, naslonila na historične regije. Še bolj pa je to jasen izraz kontinuitete in
persistence prostora ter družbenih odnosov v njem in neke vrste odraz Paasijeve trditve, da so
regije in teritorialnost socialni konstrukti, ki jih je potrebno obravnavati in proučevati z
ozirom na čas, v historičnem smislu.
Regionalna identiteta je pogosta besedna zveza v jeziku politikov in drugih populistov, saj se
pod težo ideje enakomernega regionalnega razvoja, ki je eden temeljnih ciljev Evropske unije,
uporablja vsepovprek, brez jasne ideje in definicije, kaj to je. Takšna raba besedne zveze se
največkrat nanaša na identiteto regije v tržnem smislu. Nazoren prikaz tega je, da je ob vpisu
besedne zveze regionalna identiteta ali »regional identity« v spletni iskalnik ali COBISS kljub
več tisoč zadetkom zelo malo takih, ki se ukvarjajo s pojasnjevanjem in opredeljevanjem
besedne zveze.
Tudi v znanosti obstaja vrsta individualnih mnenj, malo pa je soglasja o jasni definiciji tega
pojma. Ob samem naslovu sem naletel na temeljno zadrego geografije kot znanosti, in sicer
ohlapno razumevanje ključnih pojmov, kot so regija, identiteta, regionalna identiteta,
identiteta regije, teritorialnost, meje. Zavedati se je treba, da so omenjeni termini vse prej kot
le domena geografije. Z regionalizmom, raznovrstnimi identitetami se ukvarjajo tako
sociologi, etnologi, psihologi, antropologi kot tudi krajinski arhitekti, urbanisti in še kdo.
Obravnavana tematika je namreč ravno toliko družbeni fenomen kot prostorski pojav, zato ga
je potrebno obravnavati glede na to.
1
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Kot geografa me še posebej zanimajo prostorske razsežnosti družbenih odnosov in dejanj. S
pregledom dognanj tujih in domačih avtorjev bom poskušal osvetliti omenjene termine,
vendar se ne bom spuščal v poglobljeno diskusijo, saj to ni temeljni namen dela.

1.1. NAMEN DIPLOMSKEGA DELA
Namen pričujočega dela je vpogled v razumevanje identificiranja prebivalcev s širšo
pokrajinsko funkcijsko enoto, regijo, in sicer na konkretnem primeru Slovenjgraške kotline ter
se poleg regionalne identitete prebivalcev dotakniti tudi identitete obravnavane pokrajine in s
tem historične vpetosti v širši prostor, saj sta pojma neločljivo povezana.
Delo je v grajeno iz treh sklopov. V prvem delu sem s pregledom dostopne literature poskušal
podati različne poglede na pojasnevanje pojmov, kot so regija, identiteta, regionalna
identiteta, teritorialnost, regionalizem in s tem tesno povezanih procesov.
Nadalje se bom naslonil predvsem na Paasijevo ključno razlikovanje med identiteto regije in
regionalno identiteto prebivalcev. Tako bom v drugem sklopu poskušal podati historično
vpetost obravnavane pokrajine v regijo, v tretjem pa na temelju ankete ugotoviti, kako se
prebivalci identificirajo s prostorom bivanja, regijo in različnimi prostorskimi enotami.
Indentiteto sestavljajo zunaj prepoznavni ali objektivni elementi in subjektivni, to je zavest
pripadnosti (Zupančič, 1998). Poskušal bom ugotoviti regionalno identiteto prebivalcev
obravnavane pokrajine v subjektivnem kontekstu.
Lokalna samouprava v Sloveniji temelji na občinah, regija kot vmesna raven med občino in
državo pa še ni oblikovana. Kržičnik (1996) meni, da se morda »mora v fazi osamosvajanja
najprej oblikovati celota, da bi se lahko izoblikovali njeni deli ( = regije).«
Obravnavana pokrajina je skoraj 500 let spadala k deželi Štajerski, od razpada Avstro-Ogrske
in ukinitve deželne meje pa je gospodarsko in upravno močneje vezana na del Koroške, ki je
ob novi državni meji ostal v Kraljevini SHS. Danes se 12 občin Dravske, Mežiške in
Mislinjske doline 1 povezuje med seboj in kljub lokalnim razprtijam in rivalstvu med dvema
mestoma, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, poskušajo nastopati kot Koroška regija.
Omenjene občine so sestavni del Regionalnega razvojnega programa za Koroško, da pa z
regijo mislijo resno, kaže tudi dejstvo, da je bil vložen Zakon o Koroški pokrajini.
Zmotno bi bilo meniti, da ob pomanjkanju regije kot upravne entitete prebivalci potencialne
omenjene enote ne čutijo pripadnosti širšemu prostoru. V prostoru morda ne, toda v zavesti
ljudi Koroška že obstaja kot regionalna identiteta. Namen ankete je ugotoviti, ali se prebivalci
obravnavane pokrajine identificirajo s širšo prostorsko enoto, regijo, in v kolikšni meri je to
potencialna upravna entiteta Koroška.
Moja hipoteza je, da je Slovenjgraška kotlina izrazita naravnogeografska enota ter s tem
predstavlja naravno omejitev prostora bivanja in identificiranja. Menim, da bo prevladovalo
identificiranje s krajem bivanja (lokalna identiteta) in pričakujem identificiranje s Koroško
(regionalna identiteta), ki pa ne bo zelo izrazito.

1

Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Vuzenica,
Muta, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Podvelka.
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1.2. UTEMELJITEV IZBORA OBMOČJA OBRAVNAVE

Karta 1: Obseg obravnavane pokrajine (vir podlage: Enciklopedija Slovenije, 1997)
Prvotno sem za območje obravnave regionalne identitete izbral Slovenjgraško kotlino,
sredogorsko udorninov v zgornjem porečju Mislinje, nastalo ob dvigu zahodnega Pohorja ob
labotski prelomnici dinarske smeri (Gams, 1997) V nadalje bom uporabljal izraz
Slovenjgraška, ki ga Ivan Gams uporablja v prispevkih Enciklopedije Slovenije (1997) in
Krajevnem leksikonu Slovenije (1980), za razliko od Melika (1957), ki ji pravi Mislinjska
kotlina.
Geomorfološko gledano predstavlja kotlino kotlinsko dno, vendar jo v tem primeru pojmujem
kot prostorsko-funkcijsko enoto in tako poleg dna obsega tudi okoliško hribovje. V tem
primeru se naslonim na do neke mere poenostavljeno razlago pojma regija, ki predstavlja
zaokroženo pokrajinskofunkcijsko enoto, kot jo utemeljujeta Klemenčič in Lipovšek (cv:
Klemenčič, 2005).
Tako opredeljena kotlina je na vzhodu omejena s kopastimi vrhovi Pohorja, na severu z
zožitvijo in prebojem Mislinje med Gradiščem in Rahtelovim vrhom, na zahodu s slemeni
podaljška Karavank, na jugu pa s hidrografsko razvodnico med Mislinjo in Pako (tudi Dravo
in Savo) južno od naselja Mislinja. Vendar se hidrografska omejitev nikoli ni upoštevala, saj
bi s tem območje Srednjega in Gornjega Doliča bilo nekakšen »mrtvi kot« med kotlino,
Šaleško dolino in Vitanjskim podoljem ali kot piše Melik: »... pravi okvir Mislinjski kotlini se
nam pravzaprav predstavlja v triadnem pogorju s Paškim Kozjakom (1273 m) ter Stropnikom
(860 m) in Smodivnikom (923 m).« (cv: Krajnc, 2002).
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Naravnogeografsko omejitev kotline na severu bi težko uskladil s statističnimi podatki, ki so
na voljo. Zato bom za potrebe pričujočega dela območje obravnave omejil z obsegom
Upravne enote Slovenj Gradec. Zavedam se, da formalno določevanje obsega močno
deformira dejansko pokrajinsko strukturo (cv: Klemenčič, 2005), vendar dejstvo dodatno
utemeljujem, da današnji obseg Upravne enote Slovenj Gradec skorajda sovpada z obsegom
sodnega in davčnega okraja iz sredine 19. stoletja in tako zagotavlja več kot 150-letno
kontinuiteto, in to v času najintenzivnejših političnih, gospodarskih, družbenih, kulturnih in
okoljskih sprememb.
Obravnavana pokrajina je del potencialne Koroške regije. Potencialne zato, ker formalno (še)
ne obstaja, vendar bo ob verjetnih ustavnih spremembah in oblikovanju upravnih entitet med
občinami in državo, 12 občin sestavni del nove upravne entitete, ki jo bom ravno tako za
potrebe diplomskega dela imenoval regija.

4
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1.3. METODOLOŠKA IZHODIŠČA
Za razumevanje obravnavanega fenomena sem moral sprva pojasniti temeljne pojme, procese
in odnose, ki se nanašajo na regionalno identiteto. S kritičnim pregledom literature sem
poskušal izluščiti bistvo in predstaviti različne poglede na obravnavano tematiko. Večinoma
so to bili strokovni članki, izjemno dober okvir pa mi je nudilo delo finskega avtorja Anssi
Paasija »Territories, Boundaries and Counsciousness«, ki preko oblikovanju
socialnoprostorskih skupin, družbenega razlikovanja, obmejnosti, teritorialnosti,
regionalizma, regionalnega preoblikovanja poda kompleksno obravnavo, kako se regije
institucionalizirajo in se oblikuje regionalna identiteta.
V slovenski geografski literaturi se samemu pojavu regionalne identitete ni posvečalo veliko
pozornosti. Še največ Jernej Zupančič (1998, 2003) v povezavi in odnosu z narodno
identiteto, Marijan M. Klemenčič (1995, 1997) s poudarkom na lokalni identiteti, Bufon
(2001) s problematiko družbenega in prostorskega razmejevanja in Černe (1999) s prostorsko
identiteto.
Kljub temu da je kar nekaj geografskega znanja bilo apliciranega v različne regionalizacije
Slovenije, ni možno podobno reči za poglabljanje dognanj o temeljni enoti regionalizacij,
regiji. V slovenski literaturi na podlagi sodobnih tujih dognanj Marijan M. Klemenčič v
znanstveni razpravi Regija in regionalna struktura Slovenije (2005) poda lastne poglede na
regijo kot temeljno prostorskofunkcijsko enoto.
V drugem sklopu, v katerem sem ugotavljal historično vpetost obravnavane pokrajine, sta mi
v znatno pomoč bila doktorsko delo Dimitrija Krajnca (2002) »Materialna kultura in razvoj
kulturne pokrajine v Mislinjski dolini« ter zbornika Slovenj Gradec in Mislinjska dolina
(1999). Večino aktualnih statističnih podatkov je povzetih po Popisu prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj 2002 (SURS, 2005). Kadar ločim med mestnimi in nemestnimi
naselji, k prvim prištevam le Slovenj Gradec.
V tretjem predstavljam ugotovitve, ki temeljijo na izvedenem anketnem vprašalniku med
prebivalci obravnavane pokrajine. Izhodišče za oblikovanje anketnega vprašalnika sta mi
nudila znanstveni članek Slovenska Istra – laboratorij za preučevanje regionalne identitete
(2001) in interdisciplinarna raziskava Spoznavni zemljevid Slovenije (2002).
Pred izvedbo ankete sem opravil pilotno anketo na petnajstih posameznikih. Pri vprašanju o
nakupovalnih navadah sem sprva predvideval le en možen kraj za vsako vrsto nakupa, pri tem
pa zanemaril dejstvo, da pri odločanju današnjega povprečnega potrošnika kraj nakupa ni
vezan na prostorsko bližino, temveč večinoma prevlada racionalna presoja o ceni izdelka.
Tako sem odpravil omejitev in za vsak kraj dovolil več možnih odgovorov.
Naj omenim, da sem namenoma uporabljal izraz regija za nove upravne entitete. Tako sem
ločil med Koroško regijo in drugimi regijami v Sloveniji, katerih velikost in ime nista
pomembna, saj sem jih združil v eno kategorijo.
Odločal sem se med osebnim anketiranjem, s katerim bi dobil kvalitetnejše podatke, saj bi
morebitna napačna tolmačenja vprašanj odpravil na izvoru, in med neosebnim, kjer bi bile
ankete razdeljene med anketirance. S slednjo metodo bi lahko časovno hitreje zaobjel večji
vzorec, število nekvalitetnih podatkov pa bi bilo pričakovano večje kot pri osebnem, ki pa je
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časovno zamudnejše, s čimer bi tudi vzorec bil manjši. Odločil sem se za kombinacijo
obojega.
Omogočeno mi je bilo, da sem s pomočjo Gimnazije Slovenj Gradec in Poklicne gostinske in
lesarske šole Slovenj Gradec razdelil anketne vprašalnike med dijake, ki prebivajo v
obravnavani pokrajini, in njihove družinske člane. Tako sem dobil vrnjena 302 vprašalnika.
Osebno anketiranje sem opravil v naseljih, ki jih z neosebnim nisem pokril. Tako je v končni
vzorec bilo vključenih 327 anketirancev iz 33 naselij, kolikor jih je v obravnavani pokrajini.
S tem ko sem vključil dve srednji šoli tako različnih profilov, sem se poskušal ogniti izločitvi
posameznih socialnih skupin prebivalcev, ki bi jo morda vrinil, če bi v vzorec vključil le
dijake gimnazije. Zavedam se tudi, da nisem zajel dijakov, ki obiskujejo šolo v Velenju (22 %
vozačev v občini Mislinja) in na Ravnah na Koroškem (17 % vozačev v občini Slovenj
Gradec). Verjetno bo zaradi tega v starostni skupini manj kot 18 let navezanost na Ravne na
Koroškem, Velenje, Mežiško dolino in Šaleško dolino nekoliko manjša. Res pa je, da so
dijaki le ena izmed kategorij, in predvidevam, da se omenjeno dejstvo ne bo odražalo na
prebivalcih drugih zaposlitvenih kategorij.
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1. REGIJA
Lahko bi rekel, da število utemeljitev pojma regija skoraj sovpada s številom avtorjev, ki so se
posvečali definiranju pojma. Namen pričujočega poglavja ni diskutirati o definicijah, ampak
le podati nekaj temeljnih pogledov tujih in domačih avtorjev na omenjeno problematiko. V
izjemno pomoč je bil kompleksen pregled Marijana M. Klemenčiča (2005) v znanstveni
razpravi Regija in regionalna struktura Slovenije.
»Regija -e ž (e) navadno s prilastkom
1. področje, območje: razdeliti državo na pet
regij; koroška, obalna regija / turistična,
zdravstvena regija / celjska regija« (SSKJ, 1997)
Vidal de la Blache in Sauer zaradi zgradbe, funkcije in moči prilagajanja vidita regijo kot živ
organizem (Klemenčič, 2005). Hartshorn na sredini preteklega stoletja razume regijo kot
konstrukt raziskovalca, zato je analogija regije z organizmom kot enkratno celoto napačna, saj
je regija arbitrarno izbrani del pokrajine (Klemenčič, 2005). Ker regij v prostoru ni možno
najti, lahko raziskovalci le določijo optimalna izhodišča za določevanje meja in tako je
regionalizacija le instrument za podajanje raziskovalčevega koncepta (Klemenčič, 2005).
Regija kot orodje poseganje v razvoj prostorsko zaokroženih območij je operativena razlaga
pojma regija, kot ga je uvedel Dziewonski (Klemenčič, 2005). Pincehemela ugotavlja, da so
regije hkrati proizvod, zgradba in rezultat, pri čemer loči dane regije, ki so rezultat
součinkovanj številnih dejanikov, in želene regije kot odraz družbenih potreb po urejanju
teritorialne strukture (Klemenčič, 2005).
Razmišljanja različnih socialnih teorij sugerirajo, da so regije prizorišče socialnih procesov,
temelječih na razmerjih moči in oblasti. Wishart meni, da sestavni deli regije dejansko
obstajajo na površju, kljub temu pa so regije le miselni konstrukt in kot celote obstajajo le,
kadar jih raziskovalci spoznajo kot take (Klemenčič, 2005). Po mnenju Saganove je ontološko
razumevanje prostora zamenjalo ontološko razumevanje družbe (Klemenčič, 2005). Bailly in
Ferras sta mnenja, da niso regije tiste, ki usmerjajo razvoj geografskega prostora, temveč so to
mednarodni odnosi in povezave organizirane ob oseh in (megalo)polisih (Klemenčič, 2005).
Nir opredeljuje celovito regijo kot del zemeljskega površja, kjer se znotraj upravnih,
političnih in družbenih meja organizirano prebivalstvo sooča z naravnimi, kulturnimi in
družbenimi izzivi in kjer součinkovanje odnosov in povezav posameznih pokrajinskih
elementov dela entiteto regijo (Klemenčič, 2005).
Ob razvoju tehnologij, ki vse bolj relativizirajo prostorsko in časovno oddaljenost, in procesih
globalizacije, so se od srede sedemdesetih let preteklega stoletja krepili pogledi t. i. nove
regionalne teorije. Gilbertova meni, da je cilj pokazati, kako je posebnost kraja ohranjena v
okviru splošnih družbenih sprememb in tako proučevati regijo kot produkt medsebojne
povezanosti različnih prostorskih ravni v smislu, da sedanje regionalne strukture niso le
prilagoditve predhodnih, temveč so v stalnem prilagajanju. Nova regionalna geografija naj bi
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se ukvarjala z regijo kot žariščem identifikacije, regijo kot medijem za družbene interakcije in
regijo kot lokalnim odgovorom na kapitalistične procese (Klemenčič, 2005).
Paasi poudarja, da je regija kategorija z ekskluzivno kolektivno razsežnostjo, ki reprezentira
zgodovino regije in delovanje ustanov (Klemenčič, 2005). Za razliko od Hartshorna, ki regijo
obravnava mehansko, je pristop Paasija funkcijski s poudarkom na nosilcih moči in
zavedanjem identitete (Klemenčič, 2005). Opredelil je tudi elemente, ki opredeljujejo regijo:
je zgodovinski proces z začetkom in koncem; razmerja moči in oblasti jo institucionalizirajo,
pri čemer so bistvene ustanove bodisi znotraj bodisi zunaj regije; je proizvod delitve dela;
omejena je z jasnimi ali nejasnimi mejami; izražajo osebne zgodovine prebivalcev
(Klemenčič, 2005).
Kot poudarja Klemenčič (2005), se v slovenski geografiji samemu pojmu regija kljub
številnim poskusom regionalizacije ni posvečalo mnogo pozornosti, od tega večina avtorjev
gleda na regijo formalistično oziroma tradicionalistično.
Ilešič, ki se je intenzivno ukvarjal z regionalizacijo in regijo, je zagovarjal integrirano
geografijo kot celovito obravnavanje zemeljskega površja in ne delitev vede na posamezne
discipline. Vrišer ugotavlja, da je stična točka številnih razlag pojma regija, da »... predstavlja
del zemeljske površinske sfere (pokrajinske prostorske stvarnosti ali geografskega okolja), pri
katerem se pojavi in faktorji ter delujoče sile medsebojno povezujejo v kompleksno in
individualizirano celoto.« (cv: Klemenčič, 2005). Gams meni, da regije niso objektiven,
omejen pojav v naravi, ampak miselna shema na temelju izbranih kriterijev z namenom
poenostavitve pokrajinske podobe. Regija je pojem, ki predstavlja prepletanje
pokrajinotvornih (naravnih in družbenih) elementov na specifičen način. Da so regije
metodološki konstrukti s posplošeno predstavo o pokrajini, meni tudi Drozg in dodaja, da so
predvsem socialni prostori, kjer se materializirajo odnosi med ljudmi. Klemenčič in Lipovšek
opredeljujeta regijo kot »... pokrajinsko-funkcijsko zaokroženo enoto, ki se kaže v občutku
pripadnosti prebivalcev tej enoti.« (Klemenčič, 2005).
Za primerjavo z geografskim pogledom na regijo naj navedem še dve sociološki opredelitvi
problema. Kržičnik (1998) ob razmišljanju o duhovnih refleksijah regionalizma ugotavlja, da
je regija »... najbolj odprta družbeno-teritorialna formacija ter najbolj pluralna in fluidna
oblika civilne družbe.« Strassoldo (1990) pa v kontekstu, čeprav je etničnost odvisna od
prostorskih pogojev in gledamo nanjo bolj kulturno in biološko, opredeljuje regije kot
območja, ki so občutno različna (geografsko, kulturno, zgodovinsko) od sosednjih in katerih
prebivalci se štejejo za drugačne od ostalih in terjajo določeno stopnjo samouprave.
Zašel bi v zadrego, če bi razen dejstva, da je regija del nekega prostora, iz omenjenega
poskušal izluščiti bistvo. Ob vsej množici opredelitev regije naj omenim še razmišljanje
Minshulla, ki opozarja, da kljub prevladi sistematizacije v naravoslovnih znanostih geografi
ne bi smeli podlegati mehanskemu pristopu, saj ob enkratnosti sveta ne more biti le ene
opredelitve regije (Klemenčič, 2005).
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V svojem delu se bom opiral na Paasijevo mnenje, da je potrebno regije obravnavati kot
institucionalizirane enote z ozirom na preteklost in regionalno identiteto prebivalcev.
Za povzetek naj omenim Paasijev pregled vrednotenja regije. Poglede deli na:
• predznanstvene ideje (regija kot dana prostorska enota za zbiranje podatkov);
• geografsko usmerjene ideje (regija kot rezultat funkcijske ali formalne klasifikacije in
raziskav empiričnih elementov);
• kritične ideje (prostorski vidik se je vključil kot vreden dejavnik v širšo mrežo
družbenih in kulturnih procesov). (Klemenčič, 2005)

2.2. IDENTITETA
Genius loci, »duh prostora«, je antična predstava, ki izvira iz verovanja, da »vsaka posamezna
entiteta (stvaritev, stvar) ima svoj genius, »duha varuha«; ta duh daje življenje ljudem in
prostorom, jih spremlja od rojstva do smrti, jim določa značaj.« (cv: Watson, 1997).
Bistveno za razumevanje prostorskega združevanja ljudi je razumevanje motiva, ki ljudi
pripravi do združevanja v duhovnem, materialnem in teritorialnem smislu. V psihosocialnem
kontekstu je to preživetveni nagon, pri čemer sta strah in beg prvi reakciji na destrukcijo, šele
nato agresija. Organski sistem družbe teži k skupnemu cilju, ki je na nižji stopnji obstanek ter
na višji rast in razvoj in s tem sta povezana strah na nižji in težnja po moči na višji stopnji. Po
Jungu sta pri tem prisotni težnji po razcepljanju ali integraciji in tako je združevanje v
skupnosti (rodovne, etnične, regionalne, nacionalne itd.) reakcija na strah za življenje. Poleg
združevanja, ki poudarja izvirnost lastnega, so nastajale tudi deformirane oblike
medsebojnega identificiranja, ki temelji na razlikovanju in izključevanju. Identifikacija kot
gibalo družbenega ustroja z namenom višje duhovne in materialne produktivnosti lahko tako
pomeni varnost, obrambo lastnega kot tudi destrukcijo tujega (Kržičnik, 1996).
Z identiteto posameznika in družbenih skupin se ukvarja kar nekaj znanosti, od antropologije,
filozofije, sociologije, psihologije in še katere. Družbeni procesi imajo vedno prostorsko
komponento, ki je dejavnik, ki ga geografija kot prostorska znanost mora upoštevati in tako
prispevati k razumevanju odnosa med prostorom, družbo in kulturo.
Izvorno beseda identiteta izhaja iz srednjeveške latinščine (Kučan, 1998). Kučanova meni, da
identiteto opredeljujeta dve merili: kontinuiteta in diferenca. V delu Krajina kot nacionalni
simbol se ukvarja predvsem s prostorsko identiteto, vezano na nacijo, vendar lahko njeno
ugotovitev apliciram na prostor kot tak, in sicer »da je predstava o prostoru, s katerim se
istovetimo (kot narod) sestavljena, da ne obstaja kot absolutna kategorija in da ni vedno v
skladu z aktualno prostorsko resničnostjo.« (Kučan, 1998). Skupinska identiteta se oblikuje v
polju mitskega in naše skupno mnenje o prostoru, s katerim se istovetimo, izhaja bolj iz
družbenega predstavotvorja kot prostora samega.
Bourdied pa opozarja, da ko je nekaj utemeljeno, dana družbena definicija ali identiteta,
pomeni hkratno ustvarjanje meja (Paasi, 1996). Meje in ikonografija sta človeški stvaritvi in
manifestaciji bolj splošnega principa teritorialnosti, kar izkoriščajo različne družbene skupine
in razredi v obladovanju prostora, pravi Gottmann (Paasi, 1996).
Identiteta ni arbitrarna, ni je možno skonstruirati iz nič, kar pa ne pomeni, da je substancialna,
da ima esencialno vsebino in po škotskem antropologu Edwinu Ardenerju je tako vsaka
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etnična identiteta votla kategorija, ki jo je možno napolniti z različno vsebino, definirati na
različne načine in iznajdevati nove pomene (Baskar, 2002).
Prostor in osebna identiteta posameznika se prepletata. Prostor je skupni imenovalec
razumevanja in pripadnosti posameznika in posamezni deli prostora so elementi prostora z
lastno identiteto; identiteta posameznika je v ozki povezavi z identiteto prostora, iz katerega
izhaja. Bolj kot postajamo del večjega univerzalnega sistema, večja je potreba po
predstavljanju lastnega individualizma ter osebnih ali skupinskih stremljenj (cv: Watson,
1997). Da bivanje pomeni identifikacijo z okoljem, kjer se prepletajo izjemnosti, posebnosti
in univerzalnosti ter tvorijo prostorsko identiteto, pri čemer izguba identifikacije s pokrajino
pomeni stvarno izgubo identitete, ugotavlja tudi Černe (1999).

2.3. OBLIKOVANJE SOCIALNOPROSTORSKIH SKUPIN
Pri razumevanju oblikovanja posameznih socialnoprostorskih skupin bi lahko razlage omejil
na tiste, ki izhajajo iz razumevanja pojmov »jaz« in »mi«, ter druge, ki analizirajo meje v
povezavi s pojmom »drugi«.
Carr je izhajal iz trans-individualnega subjekta, to pomeni, kako sta »jaz« in »mi« vpeta v
socialne procese, kar je podlaga za oblikovanje različnih družbenih skupin (Paasi, 1996).
Namenoma sem uporabil izraz oblikovanje, kot pravi Baskar (2002), izraža neko nevtralnost v
primerjavi s konstrukcijo, ki sugerira nastajanje nečesa izrazito novega, v skrajnem primeru iz
nič, in invencijo, ki sugerira pojavljanje nečesa, kar že je in eksistira nekje v neki obliki.
Nacionalistične teorije poznajo močno metaforo, prebujanje, ki pa je v luči sodobnega
družboslovja ne gre prenesti na regionalizem, ker vsiljuje tezo o »dolgih sanjah«, ki je
zgrešena (Baskar, 2002). Nadalje Carr trdi, da je za obstoj neke družbene skupine potrebna
pripovedna značilnost »mi«, ki ima kontinuiteto obstoja, kar pomeni, da eden ali več
posameznikov oblikuje to zgodbo, ki jo sprejmejo in potrdijo tudi drugi pripadniki skupine.
Večina retorike, ki združuje skupino in osmišljuje njeno preteklost, obstoj in prihodnost, je
domnevne in prepričevalne, kar je neločljivo povezano s težnjo posameznikov ali skupine po
moči in oblasti, kar je blizu razmišljanja Whita, da ima vsak konstrukt ideološki in politični
prizvok (Paasi, 1996).
Na drugi strani pa se avtorji trudijo analizirati fizične in simbolne meje v povezavi s pojmom
»drugi«, iskanje meje med »nami« in »drugimi«. Izrecno prostorsko dimenzijo tem
razmišljanjem poda Walker, ki poudarja pomen razlikovanja med »tu« in »tam« v
mednarodnih odnosih (Paasi, 1996). Stična točka razmišljanj Dalbia in Harla je dualizem v
evropskem razmišljanju in kulturni dediščini; »drugi« je stalnica v filozofskih diskusijah
zahodnega sveta o identiteti in dihotomije kot preteklost in prihodnost, mi in drugi, zavezniki
in sovražniki, dobro in slabo, so ključne točke razmišljanj evropskega prostora (Paasi, 1996).
Aho poskuša s procesom materializacije razlagati oblikovanje ideje »drugi«. Materializacija je
zanj proces, pri katerem plod domišljije postane subjekt z neodvisnim obstojem, kar pomeni,
da ljudje izkrivljeno doživljajo svoje družbeno okolje. Skozi pet stopenj materializacije so
»drugi« imenovani, družbeno priznani in mitologizirani, skozi sedimentacijo poimenovanje in
mit zaživita ločeno in samostojno ter postaneta del vsakdanje resnice, kjer proces obreda
ponovno oživlja bistvene poteze mita (Paasi, 1996). Geopolitika je ekstremna manifestacija
dihotomije »mi-drugi«, temelječe na stereotipih, ob čemer je geografsko znanje
preoblikovano v geopolitične razloge (Paasi, 1996).
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Tukaj
integracija znotraj ozemlja
»Mi«
znotraj
»Drugi« razlikovanje
ozemlja

Tam
čezmejna integracija
razlikovanje med »nami«
»drugimi«

in

Tabela 1: Oblikovanje ozemeljskih identitet (Paasi, 1996)
Na podlagi omenjenih dognanj Paasi oblikuje analitično ogrodje, ki kaže na oblikovanje
različnih ozemeljskih identitet v povezavi z določenimi družbenimi razlikami (Paasi, 1996).

Karta 2: Oblikovanje ozemeljskih identitet
Polja v diagramu so v realnosti povezana med seboj. Prvi odnos kaže na notranjo integracijo
znotraj neke ozemeljske enote. Drugi na poskus čezmejne integracije družbene skupine (npr.
etnične manjšine). Tretji predstavlja razlikovanje znotraj ozemeljske enote (npr. begunci kot
manjšina in »drugi«, etnična manjšina), četrti, ki je ključnega pomena za oblikovanje pojma
»drugi«, kaže na socialnoprostorsko razlikovanje med različnimi družbenimi skupinami
(Paasi, 1996). Potrebno je poudariti, da omenjeni procesi integracije in razlikovanja potekajo
v vseh prostorskih enotah in se med seboj prepletajo, vendar so zaradi nazornosti na karti
prikazani le na ravni entitete, ki jo označujeta besedi »tukaj« in »mi«. Tako je lahko etnična
manjšina povod za čezmejno integracijo z entiteto, kjer je ista etnična skupina večina. Po
drugi strani pa v entiteti, kjer je manjšina, predstavlja povod za razlikovanje med nami in
drugimi.
Nadaljnje razmišljanje bi lahko naslonil na Heideggerjevo razumevanje bivanja kot procesa,
pri katerem ljudje spremenijo kraj svoje eksistence v svoj dom, kar vsaj delno temelji na
čustvenem dojemanju sveta (Kučan, 1998).
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Omenjene razlike nastanejo v toku družbenih procesov, ki dajejo poseben poudarek jeziku in
ustvarjanju družbenih predstav in podob. Če to povežem z Jungovo dihotomijo integracija dezintegracija, lahko sklepam, da prostor, ozemlje in meje na simbolni ravni temeljio na
dialektiki med jezikom razlikovanja in jezikom integracije in očitno je, da je bistvena poteza
dialektike moč (Paasi, 1996). Večina avtorjev se strinja, da je obstoj prostora nedvoumno
izažen skozi dialog tamkajšnjih prebivalcev. Pred ugotavlja, da ni lokalnega sveta brez
tipičnih izrazov ali simbolov in da je jezik temeljni del vseh družbenih procesov (Paasi,
1996).
Omenil sem že, da imajo družbeni odnosi vedno prostorsko komponento, vendar prostor ni
nujno neko omejeno ozemlje; lahko si ga predstavljamo kot prostor interakcije med
globalnim, nacionalnim in lokalnim. Berdoulay in Pratt pravita, da dejstvo, da so družbeni
odnosi prostorski, ni nujno povezano z nekim pripadajočim teritorijem. Bender celo definira
družbeno skupnost kot izkušnjo, ne kot prostor, in tako so vse prostorske identitete navidezne,
povezane z navideznimi skupnostmi, kot meni Hassner (Paasi, 1996).
Clark in Dear ugotavljata, da je jezik lahko uporabljen na različne načine, in sicer za
ohranjanje identitete in trdnosti neke skupnosti ali celo oblikovanje in preoblikovanje
družbene in politične realnosti, pri čemer je jezik prepreden s simboli, ikonami in znaki
(Paasi, 1996). Podobno ugotavlja nemška sociologinja Lenz-Romeiss, da družba in simbolični
pomeni, pripisani prostoru, drug drugega razlagajo, si sledijo in se v procesu iskanja
dinamičnega ravnovesja medsebojno preoblikujejo. Simbolična navezanost na kraj je lahko v
enaki meri ali celo bolj odvisna od družbenih odnosov, ki jih določen kraj označuje, kot pa
same fizične izoblikovanosti prostora (Kučan, 1998). O prepletenosti odnosov med
prostorom, družbo in posameznikom razmišlja tudi Scott, ki ugotavlja »da krajina kot prostor,
ki ga človek naseljuje, prispeva k oblikovanju njegove identitete, obenem pa se v krajini
odslikavajo družbeni odnosi in s tem prispevajo k ustvarjanju krajinske podobe v družbeni
zavesti, po kateri jo prepoznamo in se z njo ali z njenimi deli poistovetimo.« (Kučan, 1998).
Posameznik krajino doživlja neposredno, družba pa ne, temveč preko konceptualnih kategorij,
ki se s sredstvi komunikacije prenašajo med posamezniki, ki oblikujejo prostor skladno s
svojo predstavo o njem, obenem pa družba (pre)oblikuje prostor skladno s skupno podobo
(Kučan, 1998).

2.4. PROSTORSKO RAZMEJEVANJE
Pojem ozemlje nedvomno izraža geografskost, vendar je izraz v prvi vrsti pravnopolitičen,
prostor, ki ga nadzira določena oblika družbene moči, oblasti in, kot pravi Foucalt, je prvotni
pomen regije administrativen, vojaški ali fiskalen (Paasi, 1996). Narava, družba in z njimi
odnosi moči in oblasti ter kultura so neločljivo povezani in organizirani skozi prostorske
odnose. Prostorsko razmejevanje je odraz človekove potrebe po delimitiranju lastnega
življenjskega prostora in prenašanja družbenih vrednot v ta prostor (Paasi, 1996; Bufon,
2001).
Prostorskost ni nekaj abstraktnega. Družbeni prostor je družbeni produkt, ki je rezultat
preteklih dejanj, hkrati pa omogoča nova, pri čemer nekatera predlaga in podpira, druga pa
prepoveduje, pravi Lefebvre, ki loči tri oblike družbenega delovanja: fizični in materialni
tokovi (interakcija v prostoru, ki zagotavlja družbeno produkcijo), reprezentacija prostora
(znaki, šifre, pomeni in znanje, ki omogočajo razumevanje in delovanje) in kot tretje, miselni
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»izumi«, ki predstavljajo nove pomene ali možnosti družbenega delovanja (znaki, utopije,
namišljena krajina in materialni konstrukti kot simbolični prostori, grajena okolja) (Paasi,
1996). Harvey je razumevanju te sheme dodal štiri dimenzije: dostopnost in oddaljenost,
prisvajanje in raba prostora, obladovanje in kontrola prostora ter produkcija prostora. Njegova
tipologija se ukvarja tudi z vprašanji tradicionalnih in simboličnih demarkacij in t. i. »prostori
strahu«, ki so bistveni za razumevanje pojava »drugi« (Passi, 1996).
Ideja posedovanja in pojmovanja ozemelj kot dobrin, ki se lahko kupujejo in prodajajo na
tržišču, je koncept prostorske organizacije, tipične za zahodni kulturni svet, kjer je prostor
razdeljen na matematično določene dele (Paasi, 1996). Na ta načina so nastale nacionalne
države kot absolutna entiteta in tako kartografsko oblikovanje geometričnih entitet z natančno
določenimi mejami udejanja državo, a hkrati zanika velik del družbenega sveta in odnosov
(Paasi, 1996).
Družbeno življenje je že v obliki vsakdanjika v osnovi postavljanje mej, nenehno družbeno in
kulturno razlikovanje (Paasi, 1996). Foucalt meni, da ima vsaka družba svoje mehanizme za
razpoznavanje resnice, svoje oblike družbene komunikacije, katerih dognanja sprejema in
delujejo kot resnica, mehanizme za razpoznavanje resnic in neresnic in sankcioniranje
slednjih. Iskanje vsesplošne resnice in pomena je tako nesmiselno (Paasi, 1996).
Pri mejah v naravi kljub vsej raznolikosti ni opaziti nagnjenja k ostremu razmejevanju, saj se
pojavi in elementi prelivajo drug v drugega (Bufon, 2001). Meje so projekcije človeške
družbe, kulture in odnosa z naravnim okoljem, ki se bodisi imaginarno bodisi povsem
konkretno udejanjajo v prostoru (Bufon, 2001).
Temelja geografije kot akademske discipline sta nacionalizem in kolonializem in s tem
moderna država, ki je potrebovala dokumentiranje in ustvarjanje urejene podobe sveta, ki je
utemeljena z vidika določene države (cv: Paasi, 1996). Kartografija kot povzetek prostora je
vedno bila družbeni in politični instrument oblasti pri zagotavljanju državne moči z delitvijo
prostora (cv: Paasi, 1996). S tem so geografi v toku zgodovine bili udeleženi pri oblikovanju
ozemeljskih demarkacij. Soustvarjali so časovno in prostorsko specifično resnico
posameznikov ali družbenih skupin na oblasti in dajali osnove za razlikovanje med »nami« in
»drugimi« (Paasi, 1996).
Minghi ugotavlja, da je vpliv različnih geografskih dejavnikov na potek meja in vpliv teh na
razvoj in oblikovanje obmejnega pasu tradicionalna tema geografskih razprav. Večinoma so
se posvečale proučevanju mednarodnih meja in skrajnostim nacionalnih držav kot
najočitnejšemu prikazu povezanosti in politike (Passi, 1996). Zgodovinsko gledano, je bila
meja conalni pojem (Bufon, 2001). V angleško govorečem okolju in tudi drugje se je poleg
izraza »frontier«, ki predstavlja cono, uveljavil tudi »boundary«, ki izraža linearnost meje in
nedvoumno linijo ločevanja (Bufon, 2001; Paasi, 1996). Premik od conalnega kontakta do
linearnega razmejevanja kaže na težnjo po obvladovanju, teritorializaciji in natančnejšem
določevanju meja (Bufon, 2001). Giddens ugotavlja, da meje v linearnem smislu sovpadajo s
pojavom nacionalnih držav. Tako se v poljščini že v 12. stoletju uporablja izraz »granica«, iz
katerega se v 13. stoletju razvije nemški pojem z linearnim predznakom »grenze« (Bufon,
2001). Prevladuje mnenje, da so meje v conalnem smislu historični pojav v današnjem svetu
enega sistema (cv: Paasi, 1996). Po drugi strani pa, pravi Prescot, je vsaka meja edinstven
pojav in posplošenje in uokvirjanje ne daje pravih rezultatov (Paasi, 1996).
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Določen prostor je človek z dolgoletnim bivanjem in delom preoblikoval na svojstven način
in se z njim identificiral. Takšno součinkovanje naravnih in antropogenih elementov v
prostoru izraža pojem kulturna pokrajina (Bufon, 2001). Zukinova v eseju o postmodernih
urbanih pokrajinah ugotavlja, da se je koncept pokrajine razširil v smislu upoštevanja
vrednotenja materialne kulture in družbenih procesov. Pokrajine so vedno družbeno grajene,
formirane okoli dominantnih družbenih institucij, ki obvladujejo prostor, zato so prepletene z
družbenimi znaki in simboli, ki se prepletajo na različnih političnih, kulturnih, socialnih in
ekonomskih ravneh (Paasi, 1996).
Paasi opozarja, da so oblikovanje teritorialnosti, meja in s tem povezanih simbolnih predstav
vedno prostorsko in historično pogojeni procesi, zato mora biti proučevanje pojavov
vsebinsko zaokroženo s širšimi družbenoprostorskimi procesi in zavestjo prebivalcev
teritorialne enote (Paasi, 1996).

2.5. TERITORIALNOST
Bufon deli prostor živih bitij na širši del, kjer poteka socializacija z drugimi bitji in izvajanje
raznih družbenih udejstvovanj (življenjsko okolje), ter ožji del, ki izraža lastno individualnost
in posebnosti (središčni del življenjskega okolja). Pri tem se je s človeškega zornega kota
pojavil problem izdvajanja posebnih kulturnih skupin na že omenjene »nas« in »druge«; v
antropologiji sta v rabi termina »in group« za lastno in »out group« za zunanje skupine (stari
slovanski izraz »Nemci« se nanaša na skupine, ki so bile neme za razumevanje slovenskega
jezika) (Bufon, 2001).
Odnos med različnimi družbenimi skupinami in njihovim okoljem v smislu vedenjskega in
identifikacijskega prostora opredeljuje pojem teritorialnost, ki ne odslikava le posameznikove
izkušnje, temveč predvsem v času socializacije prevzete navade in znanje. Teritorialnost pa ne
pomeni le potrebe po širjenju kulture posamezne družbene skupine, marveč tudi potrebo po
vključevanju v politične enote. Družbene in kulturne meje odražajo obseg »obvladanega«
prostora na različnih ravneh in različnih področjih ter se med seboj prepletajo in prekrivajo.
Prostor je relativiziran (relativizacijo prostora je v geografijo prvi uvedel nemški geograf
Hettner) in isto pokrajino lahko na primer politiki, zgodovinarji, geografi vidijo drugače kot
njeni prebivalci, med katerimi se ravno tako na podlagi etnične, družbene, politične ali
kulturne pripadnosti lahko pojavljajo razlike (Bufon, 2001).
Nazoren primer podaja Baskar (2002) na primeru Šavrinov, ki so bili sprva najverjetneje
zaničljivo ime, ki so ga prišlekom nadeli staroselci, nato so v 19. stoletju postali zanimivi za
folkoriste in etnografe kot rahlo eksotična populacija. Konec 20. stoletja pa je prišlo do
»reapropriacije« Šavrinov pri domačih izobražencih, ki so jo sprejeli nase in revalorizirali. In
današnja raba šavrinskega imena nima več funkcije etničnega razmejevanja, saj gre za proces
afirmacije podeželske identitete v opoziciji z obalnimi mesti.
Soja je teritorialnost opredelil kot »vedenjski fenomen, ki v povezavi s prostorsko
organizacijo oblikuje različna vplivnostna območja ali jasno delimititane teritorije, katerih
skupna lastnost je njihova družbena specifika, po kateri lahko ta območja in teritorije
dojamemo tudi kot posebno kulturno pokrajino ali ekskluzivno življenjsko okolje za tisto
družbeno skupino, ki v njej živi in ji določa družbeni in prostorski obseg.« (Bufon, 2001).
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Slika 1: Človekova teritorialnost
Bufon meni, da se okoli posameznika in družbenih skupin oblikujejo sočasne
družbenoprostorske enote, pri čemer nova meja lahko povzroči prostorsko reorientacijo
družbenih skupin. Zgoraj prikazane enote človekove teritorialnosti temeljijo na
osemstopenjski delitvi Bufona, ki sem jo nekoliko priredil. Enote so razvrščene hierarhično.
Od najnižje in najmanjše v obsegu osebnega prostora (najintimnejši prostor okoli
posameznika, nekako v dosegu kretenj), do devete, univerzuma (vesolja), najširše znane
prostorske enote. Za razliko od prvih osmih, ki so večinoma dokaj jasno delimitirani deli
prostora, prostorski obseg slednjega ni jasno določen. Podobno velja za kibernetski prostor, ki
ni omejen na fizičen prostor. Njeogv pomen se mi zdi vredno izpostaviti zaradi navezanosti
sodobnega načina življenja na elektronske medije in komunikacije, ki omogočajo oblikovanje
novih družbenih skupin v novem, virtualnem prostoru.
Oblikovanje prostorskih razlik in teritorialnosti je vedno tekma za oblikovanje pravil in
definicij, kar pomeni, da je vprašanje (pre)oblikovanja različnih družbenih identitet in razlik
pomembno pri prostorskem razmejevanju, pri čemer so koncepti ideologije, hegemonije in
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mentalitete nujni za razumevanje zgradbe družbenoprostorskih integracij (Paasi, 1996).
Večina družb je razslojena po socialnem statusu, spolu, starosti, etničnosti, itd. in kot poudarja
Cosgrove, različni družbeni položaji pogojujejo različne izkušnje in »zavesti« kljub težnji
države po uveljavljanju vsaj temeljev neke skupne kulture (Paasi, 1996).
Ideologija v smislu produciranja pomenov, simbolov in vrednot zapoveduje ljudem, kaj je
možno, prav in narobe (Paasi, 1996). Thompson ugotavlja, da sta ideologija in njena
manifestacija vitalnega pomena – tako za skupine v družbeno podrejenem položaju in
njihovem boju proti obstoječemu družbenemu redu kot skupinam na oblasti za ohranjanje
trenutnega (Paasi, 1996). Poudarja tudi, da ni možno razbrati ideološkega pomena simboličnih
fenomenov brez postavitve v družbenoprostorski kontekst ter da so take simbolične oblike
dolgotrajno in kreativno vpletene v družbene odnose in družbeni svet (Paasi, 1996).
Hegemonija se nanaša na kulturne institucije in zato na strukturne poteze družbe, kjer
ideologije postanejo sestavni del družbene zavesti in vsakdanjega bivanja. Je živ sistem
ustvarjanja pomenov in vrednot, pri čemer so mediji, znanost, umetnost in izobraževanje
pomembni mehanizmi ideoloških procesov (Paasi, 1996). Williams pravi, da hegemonija
ustvarja za večino občutek realnosti, absolutnega in to iluzijo večina težko preseže. Jackson
dodaja, da hegemonija nikoli ni popolna, saj je dominantna elita vedno izzvana s strani
podrejenih, pri čemer se položaj lahko nanaša na regionalno, razredno, generacijsko, rasno ali
spolno razlikovanje (Paasi, 1996).
Mentalitete običajno opredeljujejo kot poteze večjih skupnosti, ki se le počasi spreminjajo.
Sodobni vsakdan nenehno usmerjajo številna pravila, ki temeljijo na zakonih in delno
nevidnih procesih, skozi katere različne skupine nenehno ustvarjajo meje med »nami« in
»drugimi« (Paasi, 1996).
Bufon meni, da je poseben izraz človekove teritorialnosti tudi nacionalizem, ki teži k izključni
kontroli lastnega prostora. Nacionalna ozemlja v simbolnem pomenu se ne ujemajo vedno z
državnim ozemljem, ampak predvsem s historično ali kulturno pokrajino, katerim pa družbene
skupine s pomočjo različnih mitov zagotovijo neko »nacionalno« dimenzijo. Ti procesi niso
nujno vezani le na državne okvire in ugotavlja, da je glede odnosa do prostora sodobni
regionalizem povsem podoben nacionalizmu (Bufon, 2001).

2.6. INSTITUCIONALIZACIJA
Značilno za družbenoprostorske analize konca preteklega stoletja je razumevanje zgodovine
kot poskus identificiranja raznovrstnega »valovanja toka zgodovine«, skozi katerega so
družbeni odnosi in s tem povezani odnosi moči in oblasti (pre)oblikovani. Tako Braudel loči
tri oblike zgodovine. Prva je tradicionalna, omejena na kratek čas, določene dogodke in
posameznike. Druga je ekonomska in družbena zgodovina, ki izpostavlja ciklična gibanja in
proučuje časovno daljša obdobja zgodovine. Tretja je zgodovina »longue durée«, ki se
ukvarja z zelo dolgimi časovnimi obdobji in strukturami (Paasi, 1996).
Podobno je Giddens oblikoval družbenoteoretično analizo, ki se nanaša na začasnost in
družbeno življenje ter ravno tako razlikuje tri stopnje. »Dureé« vsakodnevnega življenja, s
čimer misli na ureditev družbenih aktivnosti in njihovo strukturo skozi vsakodnevno
ponavljanje. S prvo stopnjo se križa »durée« posameznikovega življenjskega obdobja. Obe
obliki pa se prepletata z »durée« institucij, s čimer razume dejstvo, da je obstoj vseh družb
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daljši kot pa življenje posameznikov, katerih dejavnosti jo utemeljujejo v določenem trenutku
(Paasi, 1996).
Oblikovanje meja je vedno del oblikovanja prostorskih teritorialnih enot. Paasi ugotavlja, da
je le malo avtorjev dajalo pomen zgodovinski naravi regij. Oblikovanju teritorijev pravi
institucionalizacija regij, pri čemer se institucionalizacija nanaša na proces, pri katerem se
oblikujejo določene ozemeljske enote na različnih prostorskih ravneh in postanejo del
regionalnega sistema in družbenoprostorske zavesti. Napačna je analogija z evolucijsko
teorijo, da so regije organizmi z življenjsko dobo. Bolje bi bilo reči, da so regije kompleksna
sinteza manifestacij objektov, vzorcev, procesov, družbenih odnosov ter odnosov moči in
oblasti, ki nastanejo med hkratnimi interakcijami različnih ravni (geografskih in
zgodovinskih) družbenih procesov (Paasi, 1996). Podobna je tudi misel Bufona, da je prostor
skupek hierarhičnih enot, znotraj katerega si posamezniki in družbene skupine oblikujejo
različen akcijski prostor, kjer se med posamezno skupino in državo ustvarijo vmesne plasti
naravnih, kulturnih, zgodovinskih, administrativnih prostorov, ki se med seboj prekrivajo in
hkrati spreminjajo zaradi sprememb v družbeni skupini ali zaradi družbenih oziroma
političnih sprememb (Bufon, 2001).
Paasi nadalje ugotavlja, da skozi institucionalizacijo regije dobijo meje in simbole, ki jih
ločijo od ostalih regij. Izpostavlja štiri stopnje običajno dolgotrajnega procesa regionalne
transformacije, ki ponavadi potekajo hkrati: konstituiranje teritorialne oblike, formiranje
simbolične oblike, oblikovanje institucij in oblikovanje teritorialne enote v regionalni
strukturi in družbeni zavesti.
Konstituiranje teritorialne oblike se nanaša na lokalizacijo družbenih procesov, na podlagi
katerih poteka regionalna transformacija. Teritorialna enota dobi svoje meje in neko določeno
mesto v prostorski strukturi.
Formiranje simbolične oblike pomeni oblikovanje specifičnih simbolov, ki odražajo in
demarkirajo ozemlje. Teritorialni simboli so pogosto abstraktni izrazi domnevne družbene
složnosti in nedvomno je najpomembnejši simbol ime teritorialne enote, katere pomen
zaobjema kolektivno zapuščino vseh prebivalcev enote. So močan instrument, saj
predstavljajo močne čustvene identifikcije s teritorialnimi razvrstitvami.
Skozi različne institucionalne procese in socializacijo posamezniki ali skupine postanejo člani
različnih teritorialnih skupin, na podlagi katerih poteka nenehna (re)produkcija družbene
zavesti na različnih teritorialnih ravneh.
Oblikovanje teritorialne enote v regionalni strukturi je pojem, ki izraža kakršnekoli
kontinuirane procese institucionalizacije po oblikovanju enote, ko pa ni nujno, da je upravna,
statusna in specifična regionalna identiteta v prostorski strukturi in družbeni zavesti že
oblikovana. Teritorialne enote imajo specifično strukturo »pričakovanj«, kar se nanaša na
časovno-prostorsko, regionalno omejen, institucionalno prepleten okvir dojemanja,
pojmovanja in dejanj, ki so ključna pri oblikovanju družbenoprostorske klasifikacije (Paasi,
1996).
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2.7. REGIONALNA IDENTITETA
Med procesom institucionalizacije dobi regija specifično identiteto, ki se tipično izraža v
strukturah pričakovanj in ne predstavlja le regionalne zavesti (identitete) prebivalcev in
pripadajočih simbolnih vrednosti. Regionalna identiteta je teoretična, konceptualna kategorija,
ki jo opredeljujejo multidimenzionalni odnosi med posamezniki, skupinami in družbo in se
jasno izraža v različnih družbenih dejanjih v različnih historičnih, časovno-prostorsko
specifičinih okoliščinah, pri čemer je jezik najočitnejši odraz lastnosti omenjenih odnosov.
Čustveno obarvani izrazi, ki pojasnjujejo odnose med ljudmi in okoljem, so verjetno prisotni
v vseh jezikih in prevzem teh izrazov je del procesa oblikovanja ozemelj na različnih
prostorskih ravneh, ki so v vsakdanjem življenju tipična manifestacija regionalne identitete
(Paasi, 1996).
Razlikovanje med identiteto regije in regionalno identiteto prebivalcev je ključno za
razlikovanje med historičnim oblikovanjem regije in zgodovino njenih prebivalcev. Ko
razmišljamo o oblikovanju skupnosti, o »nas« in »drugih«, je pomembno ločiti med
namišljenimi in dejanskimi skupnostmi. Prve kažejo na identiteto regije izraženo verbalno ali
pisno, torej na procese skozi katere se ohranja ideja regionalne identitete. Nekateri (politiki,
novinarji, itd.) so usmerjeni v produciranje ozemeljskih identitet in razlik na različnih
prostorskih ravneh zaradi njihovega položaja in vloge v hegemonistični strukturi družbe
(Paasi, 1996).

Slika 2: Poenostavljen prikaz Paasijevega razumevanja regionale identitete (vir podlage:
SURS, 2005)
Oblikovanje teritorialnih enot tako vedno odraža družbeno ureditev delitve dela in odnosov
moči in oblasti. Ker je proces institucionalizacije regij vedno del nenehne regionalne
transformacije, ki potek hkratno na različnih prostorskih ravneh (lokalni, regionalni,
nacionalni in globalni), vedno pomeni deinstitucionalizacijo neke druge teritorialne enote,
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zato so tudi regionalne identitete organizirane hierarhično. V procesu regionalne
transformacije lahko pride do konfliktnih situacij, ko se posamezne skupine počutijo
ogrožene, ker se »njihove« identitete širijo na »naše« ozemlje (Paasi, 1996).
Država deluje kot centralni aparat, na podlagi katerega se odvijajo ključni družbeni procesi, ki
dajejo ekonomsko, politično in administrativno podlago za oblikovanje različnih poddržavnih
ozemelj (npr. regij), predvsem skozi družbenopolitični sistem (Paasi, 1996).
Status simbolov variira, se spreminja glede na prostorsko lestvico. Ime neke ozemeljske
enote, njen pomen, je drugačen pri nacionalni državi kot pri npr. regiji, saj pri državi pomeni
bistveno komponento obstoja nacije in izraz suverenosti, medtem ko na regionalni ravni ime
nazorneje pojasnjuje povezavo zgodovino prebivalcev in kontinuiteto prostora (Paasi, 1996).
Različne percepcije po Gottmannu vplivajo na nastanek različnih političnogeografskih
ikonografskih predstav, katerih trdoživost lahko spreminjajo le sile cirkulacije (procesi širjenj
informacij med družbenimi skupinami). Vztrajnost kulturnih prostorov tako omogoča
ohranjanje specifične ikonografske prostorske identitete in lahko vodi k ponovnemu obujanju
etnične identitete. Prostorske ikonografske enote so tako odraz historičnega delovanja
posameznih družbenih skupin in dejavnik njihove današnje družbene in kulturne identitete
(Bufon, 2001).
Kot regionalno identiteto pojmujemo »v stoletjih in generacijah na pokrajini in ljudeh
nakopičeno dediščino« (Zupančič, 1998). Pomen identitete je bil skoraj vedno omejen na
pripadnost, vsebina samega pojma pa je bila ponavadi prezrta. Regionalna identiteta, ki je
starejša kot narodna, je običajno tej podrejena in vsebinsko skromnejša v smislu
socialnogospodarskih in političnih elementov (Zupančič, 1998).
Norvežana S. Rokkan in D. W. Urwin pravita, da regionalno identiteto sestavljajo najmanj
štirje elementi: miti (v preteklosti je najpomembnejšo osnovo pomenila religija), simboli
(jezik kot najvišja izrazna komponenta), zgodovina in institucije. Mitični elementi
predstavljajo skupek verovanj, ki ljudi vodijo k oblikovanju specifičnega načina življenja,
simboli so trajnejše kulturne prvine, ki se prenašajo med generacijami, zgodovina ima za
avtohtono prebivalstvo močno povezovalno vlogo, regionalne institucije pa vzdržujejo in
krepijo regionalno identiteto (Bufon, 2001).
Če povzamem razmišljanje Paasija: teritorialnost je proces oblikovanja in preoblikovanja
miselnih predstav, nastalih na podlagi različnih družbenih in stvarnih procesov in interesov.
Oblikovanje in preoblikovanje teritorialnosti in identitet sta del nenehnega družbenega
razlikovanja in oblikovanja bolj ali manj vidnih družbenih mej med družbenimi skupinami in
razredi (Paasi, 1996).

19

Regionalna identiteta prebivalcev Slovenjgraške kotline____________________________

2.8. ETNIJA, NAROD, NACIJA, REGIJA V LUČI GLOBALIZACIJE IN
REGIONALIZMA
Po mnenju Klemenčiča (2005) lahko v 20. stoletju posplošeno ločimo tri stopnje
družbenogospodarskih razmer oblikovanja organizacije prostora. Agrarno dobo označuje
tesna poveznost med načinom gospodarske rabe in naravnimi razmerami, pri čemer so se
izoblikovala gospodarsko homogena območja na temelju pokrajinskih tipov. Izoblikovala se
je lokalna identiteta v smislu pripadnosti domačemu okolju, v okviru dežel kot upravnih enot
pa tudi regionalna (deželna). Naravne in upravne meje so jasno razmejevale identitetna
območja. Z gravitacijskim organiziranjem gospodarstva v industrijski dobi, kjer imajo
pomembno mesto v preoblikovanju prostorske organiziranosti centralna naselja V. stopnje po
Vrišerju, so novo oblikovana območja gospodarsko in pokrajinsko nehomogena. Kljub
gospodarski, urbani, demografski in prometni preobrazbi sta se večinoma ohranili lokalna in
regionalna identiteta. V informacijski dobi dinamičnost in kompeticija družbenogospodarskega razvoja vplivata na hitro spreminjajoča razmerja med pokrajinami, zaradi
česar regionalni razvojni dejavniki krepijo zahteve po razvoju, tudi z upravno formalizacijo.
Ekonomska razlaga razvoja etnij v narode in teh v nacije poudarja pomen identitete in
povezovanja kot reakcijo na strah pred destrukcijo. S »transformacijo v nacijo, ki je ne
označuje etnična, marveč pravna varnost, se narod kot etnična kategorija razbremeni
introvertivne avtonomne energije strahu in bega v etnično identiteto ter se sprosti v
ekstrovertivni energiji nacije. Nacija se poleg kulturno-civilizacijske istovetnosti potrjuje tudi
z materialnimi dosežki na osnovi ekonomije velikega nacionalnega trga« (Kržičnik, 1996).
Strassoldo (1990) meni, da je odnos med etničnostjo, nacionalizmom in regionalizmom
izredno kompleksen in objektivno teoretično neopredeljiv, saj večina konfliktov zadeva
nasprotja med zunanjo opredelitvijo in samoopredelitvijo. Status neke skupine je malokrat
stvar znanosti in v veliki meri stvar politične volje. Mnogi so mnenja, da je sodobni
regionalizem postmodernistična reakcija na moderno fazo v družbenem razvoju, ki so jo
opredeljevale racionalnost, ekonomski materializem in centralizacija moči v nacionalnih
državah (Strassoldo, 1990). Nadalje Strassoldo ugotavlja, da je znanstvenotehnološki
industrijski sistem zagotavljal veliko več kot le za preživetje potrebne količine materialnih
dobrin, zato so v ospredje lahko prišla občutenja, altruizem, solidarnost z naravo itd. Eno
središče, naj bo to bog, država ali napredek, nadomesti obilica supermarketinških fleksibilnih,
mnogokratnih središč. Zaradi kulturne, informacijske zasičenosti globaliziranega sveta in
izgubljajočega moralnega in estetskega reda ter posledično identitete postmoderni človek
poskuša oživiti majhne prostore domačnosti, intime in varnosti.
Da je varovalni mehanizem kolektivne identitete tradicionalnih skupnosti ravno povečevanje
notranje homogenosti v oblikah različne prostorske segregacije, meni tudi Mlinar (1990).
Poleg že omenjene globalizacije izpostavlja pomen individuacije. Zaradi »časovno-prostorske
zgostitve« posameznik vstopa v odnose z vse večjim številom posameznikov ali skupin v
širšem prostoru, pri čemer se zmanjšuje odvisnost od vsakega posebej in v tem smislu se
zmanjšuje odvisnost tudi v odnosih s tistimi v neposrednem okolju. Ob proučevanju
»globalnih mest« so ugotovili, da vedno bolj odstopajo od nacionalnih okvirov in tako
individuacija ni le stvar posameznik ali skupine, temveč tudi širšega prostora, kot je regija. Ob
zgoščanju in zavesti, da gre vse bolj za svet kot celoto, se zmanjšujejo možnosti parcialnega
reševanja problemov (Mlinar, 1990).
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Globalizacijo Mlinar (1990) razume kot »širjenje univerzalnih standardov (v najširšem
smislu), ki nadomeščajo partikularno (parohialno) homogenost ožjih teritorialnih enot«.
Hkrati pa ugotavlja, da je stopnja globalizacije odvisna od odprtosti in dovzetnosti manjših
teritorialnih enot za bogastvo raznovrstnosti kot celote in tako je stopnja tem višja, čim večji
del svetovne raznolikosti je v okviru posamezne teritorialne enote. Ob povečanju
raznovrstnosti se zmanjšuje izključenost in »prostor krajev« se transformira v »prostor
tokov«. Za omenjene procese naj bi bili značilni dve tendenci: regionalizem v smislu manjših
prostorskih enot, ki omogočajo jasnejše izražanje lokalnih posebnosti, in supranacionalizem
kot integracija v širšem prostoru zaradi ekonomskega razvoja in večje varnosti.
Tudi urbanisti ugotavljajo, da so si številni kraji med seboj čedalje bolj podobni. Nekateri
pripisujejo radikalna spreminjanja mest korporizaciji mest, nekateri povojnemu planiranju in
oblikovalskim filozofijam, drugi finančnim institucijam, ki dajejo prednost posameznim
grajenim oblikam, ki jih je lažje prodajati (cv: Watson, 1997).
Če na tem mestu nadaljujem misel Kržičnika (1999), je posameznik zavarovan s pravno
močjo transnacionalnih skupnosti in s tem je v smislu etnija-narod-nacija nastala neka
praznina, ki jo nadomesti pripadnost regiji. Odnos med državo in regijo je ponavadi
konflikten že zaradi tega, ker država z birokracijo teži k povečevanju svoje moči, kar je v
nasprotju z decentralizacijo, a hkrati ugotavlja, da je decentralizirana država prek
regionalizma lahko ekonomsko in kulturno-civilizacijsko produktivnejša.
V razvitih družbah so značilnosti posameznika ali skupine vedno manj pojasnjene s
pripadnostjo teritorialni skupnosti (regiji) in prostorska bližina vedno manj določa tudi
socialno bližino. Zaradi vse večjih razlik med generacijami neke teritorialne skupnosti in
diskontinuitete slabi moč lastne kulturne dediščine in s tem tudi teritorialne (regionalne)
identitete. Krepijo pa se transnacionalna omrežja povezovanja posameznikov in skupin s
specifičnimi interesi, pri čemer je prostorska razdalja vse manj pomembna (Mlinar, 1990).
Za evropski prostor je značilen tudi regionalizem kot posledica zatrte kulturne identitete
(Baski, Flamci, Valežani, itd.) in Kržičnik (1996) se zato sprašuje, ali ni morda sodobni
regionalizem »nadomestek za izgubljeno narodno istovestnost«?
Evropska integracija je hkrati odslikava globalne integracije in hkrati odpor proti njej.
Manifestacija tega so regionalistična gibanja, ki jih je EU podprla, da bi brzdala težnje
etničnih skupnosti, manjšin in malih narodov ter razbremenila pritisk na centralna območja
nacionalnih držav. Razlog je tudi preseganje meja in povezovanje ponavadi perifernih
območij ter podpora lastnim razvojnim potencialom. Regionalne značilnosti in posebnosti so
dobile tudi gospodarsko veljavo (npr. pri trženju turističnih potencialov) (Zupančič, 1998).
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3. IDENTITETA OBRAVNAVANE POKRAJINE
Namen obeh podpoglavij je podati in izpostaviti bistvene geografske značilnosti, ki
utemeljujejo identiteto obravnavane pokrajine, saj je ta tesno povezana z identiteto
posameznika in s tem tudi prostorsko identiteto prebivalcev. Pri naravnogeografskih bi rad
izpostavil pomen reliefne strukture na družbeni razvoj. Namen drugega podpoglavja je
vpogled v družbeni razvoj obravnavane pokrajine v preteklih dveh stoletjih, ki so ju
zaznamovale intenzivne družbene, gospodarske in kulturne spremembe.

3.1. POGLAVITNE NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Kotlina je nastala med ob labotski prelomnici dvignjenim zahodnim Pohorjem in podaljškom
Karavank med Uršljo goro in Paškim Kozjakom ali drugače povedano, na stiku Centralnih in
Južnih apneniških Alp. Večji del zavzema kotlina, ki se S od Slovenj Gradca nadaljuje z
dolino ob reki Mislinji. Gams (1995) ugotavlja, da je kotlina nastala pred dobrima dvema
milijonoma let, za dolino (imenuje jo spodnja Mislinjska dolina) pa sklepa, da je mlada
erozijska tvorba, ki je nastala pretežno v kvartarju. Po mnenju Melika naj bi iz Slovenjgraške
kotline tekla reka proti JV (Krajnc, 2002).
Obod kotline na zahodnem Pohorju in S na Gmajni sestavljajo pretežno kamnine iz
paleozojskih metamorfnih kamnin, na Pohorju tudi granodiorit pohorskega lakolita. J in JZ
del oboda je grajen večinoma iz miocenskih konglomeratov, prodov, peščenjakov in peskov
(Gams, 1997) in triadnega apnenca z dolomitom v okolici Uršlje gore in Gornjega Doliča,
kjer se so se izoblikovali tudi kraški pojavi z vrtačami, ponikvami in podzemnimi jamami
(Krajnc, 2002). Pod kvartarnimi nanosi kotlinskega dna so večinoma terciarni morski
sedimenti. V zadnji ledeni dobi je odlaganje rečnega proda vzdolž Suhodolnice, Mislinje in
Barbare povzročilo jezero, ki je segalo do kotline od prodnega zasipa Drave pri Dravogradu
(Gams, 1997).

Fotografija 1: Dolina ob reki Mislinji S od Slovenj Gradca (avtor: Peter Zajc)
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Fotografija 2: Pogled na obravnavano pokrajino nad Slovenj Gradcem proti JV (avtor:
Peter Zajc)

Fotografija 3: Pogled na obravnavano pokrajino s Pohorja proti Z (avtor: Peter Zajc)
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Karta 3: Poenostavljen prikaz reliefnih potez obravnavane pokrajine
Najvišja točka v obravnavani pokrajini je na okoli 1665 m. n. v. cerkev sv. Uršule na Plešivcu
(zaradi omenjene cerkve, zgrajene za časa protireformacije, je sčasoma ime Plešivec
zamenjala besedna zveza Uršlja gora), najnižja pa 363 m. n. v. ob reki Mislinji na meji med
občinama Dravograd in Slovenj Gradec.
Z ozirom na reliefne poteze, razvidne s karte 3, lahko v grobem obravnavano pokrajino
razdelim na dva dela. Dno kotline in doline zavzema približno 1/10, hriboviti obod pa 9/10
vsega površja. Kotlinsko dno je na najširšem delu med Šmartnim pri Slovenj Gradcu in
Šmiklavžem široko 3 do 4 km. S od Slovenj Gradca, kmalu po sotočju Mislinje in
Suhodolnice, se dno zoži na manj kot 200 m in nadaljuje v dolini, široki med 400 in 600 m.
Omenjena reliefna struktura (dno-hriboviti obod) je pomembno vplivala na družbeni razvoj v
obravnavani pokrajini. Odraz omenjene strukture sta koncentracija prebivalstva in dejavnosti
v kotlinskem in dolinskem dnu.

24

Regionalna identiteta prebivalcev Slovenjgraške kotline____________________________

Walter-Gaussenov klimadiagram
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Diagram 1: Klimadiagram 30-letnega povprečja (1961–1990) za meteorološko postajo
Šmartno pri Slovenj Gradcu (vir podatkov: Klimatografija Slovenije, 1995)
Podatki, ki se nanašajo na klimatske razmere obravnavanega ombočja, se nanašajo na 30letno povprečje za meterološko postajo Šmartno pri Slovenj Gradcu in so povzeti po
publikacijah Klimatografija Slovenije.
Zaradi zaprtosti kotline in bližine Celovške kotline, od koder se pozimi pogosto razširi
ohlajen zrak, je pogost toplotni obrat s spremljajočo meglo. Zaradi tega so srednje januarske
minimalne temperature v Šmartnem skoraj enake tistim na 1247 m višji Uršlji gori.
Povprečna januarska temperatura znaša -3,4 °C, julijska pa 17,6 °C. Na leto pade povprečno
1156 mm padavin, od tega največ junija in julija (141 mm), najmanj pa januarja in februarja
(51 mm). Zaradi zaprtosti tretjina vseh meritev vetrovnosti beleži brezvetrje, pri ostalih pa se
kaže prevlada vetrov JV in SZ smeri. Povprečno sonce sije 1825 ur na leto, pri čemer je
najbolj obsijan mesec julij z 244 urami sončnega obsevanja, najmanj pa januar z dobrimi 79
urami sončnega obsevanja.
Jelovo-bukovo-smrekovi gozdovi so na Pohorju prevladovali, dokler jih niso izkrčili kot
surovino pri pridobivanju oglja in pepelike za potrebe glažut in fužin. Kasneje so zaradi
večjega letnega prirastka pogozdovali predvsem s smreko. Domnevna klimatska meja na
Pohorju je na okoli 1600 m (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Poglavitni vodotok je reka Mislinja, katere struga je v veliki meri regulirana. Pritoki s
hribovitega oboda kotline imajo zaradi velikega odtočnega količnika (60-70 %) lastnosti
hudournikov, kar se kaže v izrazitih razlikah med minimalnim in maksimalnim pretokom.
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3.2. POGLAVITNE DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Obravnavana pokrajina se razteza na 285,9 km2 in je upravno razdeljeno na Mestno občino
Slovenj Gradec, ki zavzema 155,59 km2, in Občino Mislinja s 130,37 km2.
Naj še enkrat poudarim že večkrat omenjeno Paasijevo misel, da je regijo potrebno razumeti
kot historično tvorbo. Da bi osvetlil družbeni razvoj preteklih dveh stoletij v obravnavani
pokrajini, se bom oprl na ugotovitve D. Krajnca (2002) v doktorskem delu Materialna kultura
in razvoj kulturne pokrajine v Mislinjski dolini.
Kulturo opredeljuje kot »skupek idej, prepričanj in navad, ki so značilne za ljudi znotraj
družbe, ki žive na določenem prostoru in vplivajo na oblikovanje družbenih in materialnih
značilnosti družbe«, pri čemer loči materialni, kulturni in duhovni podsistem. Ugotavlja, da
ima v obravnavani pokrajini materialna kultura poglaviten vpliv na razvoj kulturne pokrajine,
na kar pa vplivata tudi duhovna in družbena kultura.
Do sredine 19. stoletja se je večina prebivalcev preživljala s primarnimi dejavnostmi,
pojavljali so se redki manofakturni obrati. Način življenja je temeljil na tradicionalnih
navadah in vrednotah. Družbeno življenje je bilo skoncentrirano na velike, večgeneracijske
družine, ob posameznih dogodkih se je razširilo na vaško skupnost.
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Letnica ustanovitve
1742
1773
1794
1850
1904
1900

Proizvodni obrat
fužina v Mislinji
tovarna kos v Slovenj Gradcu
glažuta v Mislinji
tovarna usnja v Slovenj Gradcu
tovarna meril v Slovenj Gradcu
žaga in tovarna lepenke v Mislinji

Tabela 2: Ustanovitve proizvodnih obratov v obravnavani pokrajini pred letom 1945
(vir podatkov: Krajnc, 2002)
V prvem valu industrializacije od druge polovice 19. stoletja do prve svetovne vojne so bile
zgrajene prve tovarne. Novejša industrijska prozvodnja je pomenila tudi številne novosti, ki
so bile nujne za industrijski razvoj (poštni promet, telegraf, telefon, hidrocentrale). Ob
izgradnji železnice in pojavu prvih avtomobilov ter motorjev se je prometno omrežje
skoncentriralo na dnu kotline in doline. Spremenjene razmere v kmetijstvu so botrovale
propadu mnogih kmetij, s čimer se je pospešila depopulacija hribovitega oboda kotline.
Zaradi večanja obsega gozda in povečevanja vrednosti lesa se je povečal pomen lesne
dejavnosti (žag, kasneje lesne industrije). Pojavile so se prve hranilnice, razvila mreža
osnovnih šol in zametki zdravstvene mreže. Do leta 1918 so bili glavni nosilci kapitala
Nemci, katerih vpliv se je kazal na vseh področjih duhovne kulture (uradni jezik, nemški
duhovniki itd.).
Med obema svetovnima vojnama je industrijski razvoj v obravnavani pokrajini skoraj zastal.
Vzroke gre iskati v tem, da so Nemci še vedno bili glavni lastniki kapitala, zmanjševanje
zanimanja za vlaganja pa je bilo posledica pretrganja gospodarskih vezi z avstrijskimi
partnerji, širše gospodarske krize in negotovosti z novo nastalo entiteto SHS. Veliko
spremembo je pomenila ukinitev nemškega kulturnega vpliva s spremebo uradnega jezika,
pisave in ustanavljanja številnih slovenskih društev. Pomembno vlogo sta imela medvojna
župnika in pisatelja Fran Ksaver Meško in Jakob Soklič (njegova zbirka je kasneje postala
prvi muzej).
Drugi val obsežne in hitre industrializacije je sledil po drugi svetovni vojni. Z industrializacijo
in urbanizacijo se je pospešila koncentracija predvsem v enem razvojnem centru (Slovenj
Gradcu) in tradicionalna delitev med mestom in podeželjem se je brisala. Nadaljevala se je
depopulacija in deagrarizacija hribovita obrobja. Nosilec kapitala je postala država. Z
zaposlovanjem v sekundarnih in terciarnih dejavnostih, z motorizacijo in večanjem prostorske
mobilnosti, popularizacijo medijev je tradicionalna družina (in tudi lokalna skupnost) počasi
izgubljala jedrno vlogo družbenega življenja. Z razvojem radia (1962 je bil ustanovljen
Koroški radio) in televizije se je zmanjšalo zanimanje prebivalcev za umetniške prireditve, s
čimer je umetnost izgubljala vsebino ljudskosti in postajala vedno ožje usmerjena. Globalni
umetniško-kulturni tokovi so iz kulture izpodrivali lokalne kulturne značilnosti. Z
zmanjšanjem samooskrbnosti so se družbene dejavnosti razširile po vsej obravnavani
pokrajini.
Z osamosvojitvijo Slovenije je zasebni kapital zopet postajal nosilec razvoja. S potrošniško
družbo in nastankom trgovinskih centrov se je večal vpliv tujih kultur.
Krajnc poudarja, da se pri razvoju družbenih dejavnosti ustvarijo različne mreže v kulturni
pokrajini, ki povezujejo dele kulturne pokrajine v organsko celoto.
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•

•

•
•
•

Vzgojno-izobraževalna mreža
Najprej se je razvila mreža osnovnih šol (v Slovenj Gradcu se omenja že 1128),
kasneje poklicnih oziroma srednjih šol, nazadnje vrtcev ( v drugi polovici 20. stoletja).
Temu dodajam še dejstvo, da je Slovenj Gradec konec 20. stoletja postal višješolsko
središče. Do 1918 je preko šolskega sistema potekala germanizacija prebivalstva mest
in podeželja. Danes predvsem podeželske osnovne šole predstavljajo jedro kulturnega
dogajanja v kraju.
Mreža župnišč
Do razvoja socialističnega družbenega sistema je pomembno kulturno in družbeno
vlogo imela cerkev (v večini župnij je bila ustanovljena osnovna šola). Obravnavana
pokrajina je razdeljeno na enajst župnij. Mreža se je pričela razvijati v 10. stoletju z
nastankom pražupnije Šmartno.
Poštna in bančna mreža
Po propadu rimskega imperija (v Colatiu je bila poštna postaja) šele industrializacija
povzroči nastajanje poštne mreže in ustanavljanje hranilnic.
Zdravstvena mreža
Po dolgoletni tradiciji mestnega špitala (omenjen že v 15. stoletju) je bila bolnišnica
ustanovljena leta 1896, zdravstvena mreža pa se je začela razvijati po letu 1945.
Kulturna mreža
Slovenska institucionalizirana kultura doživi razcvet po letu 1918 (pred tem je bilo
kulturno dogajanje v mestu pod močnim nemškim vplivom).
Leto
1928
1936
1937
1949
1951
1957

Kulturna ustanova
Kino
Sokolski dom - kasneje kulturni dom
Sokličeva zasebna muzejska zbirka
Okrajna ljudska knjižnica – kasneje Knjižnica Ksaverja Meška
Muzej revolucije - kasneje Koroški pokrajinski muzej
Umetnostni paviljon – kasneje Koroška galerija likovnih umetnosti

Tabela 3: Ustanovitve nekaterih kulturnih ustanov v mestu Slovenj Gradec (vir
podatkov: Krajnc, 2002)
•

Mreža središčnih naselij
Središna naselja so osnovna središča prostorske organizacije človeške družbe.
Industrializacija, urbanizacija in motorizacija so spreminjale razporeditev in gostoto
poselitve in s tem mrežo središčnih naselij. 1900 je bilo v obravnavani pokrajini 7
naselij prve stopnje (Pameče, Podgorje, Sele, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž,
Završe, Zgornji Razbor), eno druge (skupaj Mislinja in Šentilj pod Turjakom) in eno
četrte (Slovenj Gradec). Leta 2000 imajo tri naselja nižjo prvo stopnjo (Srednji Dolič,
Šmiklavž, Sele), tri višjo prvo stopnjo (Pameče, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
Podgorje), eno drugo (Mislinja) in eno četrto (Slovenj Gradec).
• Infrastrukturna mreža
Prometna in komunalna infrastruktura (električna, telefonska, vodovodna,
kanalizacijska).
• Upravna mreža
Upravno mrežo bom podrobneje obravnaval v poglavju o historični upravni vpetosti
obravnavane pokrajine.
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Omenil sem že Paasijevo misel, da je jezik najočitnejši odraz odnosov, ki opredeleljujejo
regionalno identiteto. Z okoli štiridesetimi narečji in mnogimi govori je slovenščina eden
narečno najbolj razčlenjenih evropskih jezikov.

Karta 4: Slovenska narečja v obravnavani pokrajini (vir podlage in podatkov: Geografski
atlas Slovenije, 1998)
Dobra tretjina ozemlja občine Mislinja po tej klasifikaciji, ki temelji na zemljevidu narečij
Frana Ramovša, pripada štajerski narečni bazi, večina ozemlja občine Slovenj Gradec pa
koroški narečni bazi. Ta razlika bi lahko bila pomemben indikator v prostorskem razlikovanju
regionalne identitete v obravnavani pokrajini. Na podlagi tega pričakujem izrazitejšo
pripadnost potencialni Koroški regiji v občini Slovenj Gradec kot pa občini Mislinja.
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Graf 1: Gibanje števila prebivalcev v obravnavani pokrajini med letoma 1869 in 2002
(vir podatkov: Statistični letopisi SURS)
V obravnavani pokrajini je 33 naselij. Pri dihotomiji mestna-nemestna sem k prvim štel le
Slovenj Gradec, k nemestnim pa vsa druga naselja. Pri tem je potrebno poudariti, da z
nemestnimi ne enačin podeželskih. Z delitvijo na hribovska in dolinska naselja sem se oprl na
model, ki ga je oblikoval Krajnc (2002) 2 .
Do leta 1900 je število prebivalcev naraščalo tako v dolinskih kot hribovskih naseljih, le da je
v dolinskih več kot dvakrat hitreje. Med 1900 in 1910 je prišlo do zmanjšanja prebivalstva.
Krajnc (2002) vidi razlog v izseljevanju zaradi zaprtja mislinjskih fužin in propada mnogih
hribovskih kmetij zaradi sprememb v kmetijstvu. Po letu 1910 se število tako v dolinskih kot
hribovskih zopet povečuje.
Od leta 1931 do 1991 je očitno opazen trend praznjenja hribovitega obrobja. Depopulacija in
deagrarizacija hribovita obrobja se je začela s prvim valom industrializacije v drugi polovici
19. stoletja, procesa pa sta se pospešeno nadaljevala v drugem valu intenzivne
industrializacije po drugi svetovni vojni. V drugi polovici 19. stoletja je delež prebivalstva,
živečega v mestnih naseljih, znašal 9 %, 1931 11 %, 1961 18 %, 1991 32 % in 2002 36 %.
Delež prebivalstva, ki živi v hribovskih naseljih, se je manjšal od leta 1931, ko je bil 53 %,
1961 42 % in 1991 30 %. Med letoma 1931 in 1961 se je skupno število prebivalcev povečalo
za 16 %, v naslednjih tridesetih leti med 1961 in 1991 pa kar za 32 %. Po letu 1991 se je rast
prebivalcev upočasnila, po letu 1981 pa je že opazen vpliv motorizacije in posledične dnevne
mobilnosti (dnevna vožnja na delo, ki ni kraj bivanja), saj se je število prebivalcev, živečih v
2

K dolinskim naseljem so šteta tista, ki ležijo na dnu kotline: Dovže, Mislinjska Dobrava, Slovenj Gradec, Stari
trg, Šentilj pod Turjakom, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Tomaška vas, Turiška vas. K tem so prišteti prebivalci
Gornjega Doliča, 40 % Brd, 50 % Gmajne, 90 % Mislinje, 75 % Pameč, 65 % Podgorja in 75 % Trobelj.
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hribovskih naseljih, povečalo. Na to kaže tudi podatek, da je leta 1972 bilo v obravnavani
pokrajini registriranih 1354 osebnih avomobilov, 1983 5974, 1992 6373, 2005 pa že okoli
9739 (Statistični letopisi; MNZ RS, 2005).
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Graf 2: Rast števila osebnih avtomobilov v obravnavani pokrajini med letoma 1972 in
2005 (vir podatkov: Statistični letopisi; MNZ RS, 2005)
Po zadnjem popisu prebivalstva je v obravnavani pokrajini živelo 21 445 prebivalcev (1,1 %
prebivalcev Slovenije) ali 75 preb/km2, kar je manj od povprečja Slovenije (96,9 preb/km2) 3 .
Od tega jih je 36 % živelo v mestnih naseljih (Slovenija 51 %). Prebivalci brez državljanstva
RS predstavljajo manj kot 0,5 % vseh prebivalcev. Povprečna mesečna neto plača v letu 2003
je znašala 137.775 SIT, kar je 87 % povprečne mesečne neto plače v Sloveniji. Glede na
slovensko povprečje je bil nadpovprečno velik delež aktivnega prebivalstva zaposlen v
sekundarnih dejavnostih (52 % v nasprotju s 40 % slovenskega povprečja), podpovprečen
delež v terciarnih in kvartarnih dejavnosti (43 % v primerjavi s 56 % slovenskega povprečja).
V primarnih dejavnostih je zaposlenih 6 % aktivnega prebivalstva (v Sloveniji povprečno 4
%).
Stopnja registrirane brezposelnosti leta 2004 (december) je bila 8,7 % (Slovenija 10,4 %)
(Zavod RS za zaposlovanje, 2005).

3

Vir podatkov je spletna stran Statističnega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002
(2005) in ostale podstrani.
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Graf 3: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti v mestnih naseljih obravnavane
pokrajine leta 2002 (vir podatkov: Statistični urad RS, 2005)
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Graf 4: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti v nemestnih naseljih obravnavane
pokrajine leta 2002 (vir podatkov: Statistični urad RS, 2005)
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Po podatkih Popisa 2002 so razlike med prebivalci, živečimi v mestnih naseljih, in tistih v
nemestnih vse manjše (grafa 3 in 4). Pričakovano se deleža najpomembneje razlikujeta v
deležu prebivalcev, ki se ukvarjajo s kmetijskimi in storitvenimi dejavnostmi (razmerje
1 : 2,25 v korist storitvenih dejavnosti v nemestnih naseljih in 1 : 47 v korist storitvenih
dejavnosti v mestnih naseljih). Pri 1 %, ki se v mestnih naseljih ukvarjajo s kmetijskimi
dejavnostmi, je potrebno upoštevati statistični obseg naselij, ki ne vključujejo le moderne
urbane pokrajine, temveč tudi sodobno podeželsko pokrajino 4 . Na podlagi tega ne pričakujem
bistvenih razlik pri identificiranju z različnimi prostorskimi enotami med prebivalci mestnih
in nemestnih naselij.
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druga občina
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iste
statistične
regije
11 %
drugo naselje
v občini
8%
naselje
prebivališča
71 %

Graf 5: Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela v mestnih naseljih obravnavane
pokrajine leta 2002 (vir podatkov: Statistični urad RS, 2005)

4

Krajnc (2002) ob konci 20. stoletja razlikuje v Mislinjski dolini pet tipov kulturne pokrajine: drugotno
tradicionalno podeželsko pokrajino, sodobno podeželsko pokrajino, industrijsko urbano pokrajino, moderno
urbano pokrajino in fordistično industrijsko pokrajino. V sredini 19. stoletja pa: tradicionalno podeželsko
pokrajino, predindustrijsko urbano pokrajino in pokrajino prve industrializacije.
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Graf 6: Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela v nemestnih naseljih obravnavane
pokrajine leta 2002 (vir podatkov: Statistični urad RS, 2005)
Iz grafov številka 5 in 6 je razvidna razlika med funkcijami, ki jih imajo mestna naselja kot
zaposlitveni centri in nemestnimi naselji. V mestnih naseljih je več kot 2/3 prebivalcev
zaposlenih v kraju prebivališča, nemestnih le 1/4. Dobri 2/5 prebivalcev nemestnih naselij se
zaposluje v drugem naselju v isti občini, mestnih le 8 %. V drugi občini statistične regije je
zaposlena dobra 1/10 prebivalcev mestnih naselij, nemestnih slaba 1/5. V mestnih naseljih je
9/10 prebivalcev zaposlenih znotraj statistične regije Koroška, nemestnih slabih 8/10. V
nemestnih naseljih je dvakrat več prebivalcev zaposlenih v drugi statistični regiji. Vendar je
potrebno izpostaviti, da je v občini Slovenj Gradec slabih 6 % vseh prebivalcev nemestnih
naselij zaposlenih v drugi statistični regiji, v občini Mislinja (kjer so vsa naselja nemestna) pa
kar dobrih 42 %.
Na podlagi pregleda ključnih geografskih značilnosti obravnavane pokrajine sklepam, da je
reliefna struktura imela v preteklosti večji vpliv na družbene procese in življenje
posameznika, kot pa ga ima danes. Menim, da je reliefna struktura, kjer prevladujejo
centripetalne sile, pospešila družbene procese (dva valova industrializacije), ki so povzročili
depopulacijo hribovitega oboda kotline in koncentracijo v kotlinskem dnu. Kljub temu da je
koncetracija pretežno potekala v enem središču, mestu Slovenj Gradec, ta ni dosegel zadostne
stopnje v sistemu centralnih naselij (Vrišer meni, da je 4. stopnje in si funkcije deli z Ravnami
na Koroškem), da bi obvladoval celotno obravnavano pokrajino. Visoka stopnja motorizacije
danes omogoča, da so centripetalne sile presežene do te mere, da prebivalci občine Mislinja
ne gravitirajo samo k Slovenj Gradcu, temveč tudi k Velenju.
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3.3. HISTORIČNA UPRAVNA VPETOST OBRAVNAVANE
POKRAJINE
Pri pregledu historične vpetosti obravnavane pokrajine v širši prostor se bom ustavil pri
zgodovinskih obdobjih in upravno-političnih entitetah, ki so v določenem časovnem obdobju
obvladovale obravnavano pokrajino.
Čas rimskega imperija in pomembna rimska cestna povezava Celeia–Upellae–Colatio–
Iuenna–Virunum sta utrdila pomen poštne postojanke Colatio, katerega živahen utrip med 1.
in 4. stoletjem je v prvi polovici 5. stoletja zatonil (Potočnik, 1992). Upravno je bil del
province Norik. Takratno notranjo strukturo provinc so opredeljevala mesta, pod katerih
jurisdikcijo je spadalo obsežno okoliško ozemlje, za razliko od kasnejših srednjeveških mest
(Simoniti in Štih, 1996). Claudia Celeia-municipium Celeiae, območje celjskega municipija,
je mejilo tudi na Iuenno (Enciklopedija, 1988), torej je bila obravnavana pokrajina verjetno
nekje na meji, po Potočniku pa je spadalo pod Celeio (Potočnik, 1992).
Nemški vladarji so s podeljevanjem zemlje (začetki fevdalizacije med 10. in 11. stoletjem)
veleposestnikom, plemičem, grofom in cerkvi v novonastalih krajinah omogočili nastanek
zemljiških gospostev (Potočnik, 1992; Enciklopedija, 1989). Mejne krajine so bile osnova za
razvoj zgodovinskih dežel kot posebnih državnh oblik. Dežele, ki so obstajale vse do prve
svetovne vojne, so bile politične in upravne kategorije cesarstva in odraz teženj posameznih
visokoplemiških rodbin po kontroli ozemlja in doseganju deželnoknežje (predvsem sodne in
vojaške) oblasti nad deželnim plemstvom kot politično odločajočim prebivalstvenim slojem.
Deželna zavest se je tako izoblikovala ne glede na etnično ali narodno pripadnost (Ilustrirana
zgodovina Slovencev, 1999).
Do 15. stoletja je imela obravnavana pokrajina poseben status in ni pripadala nobeni izmed
sosednjih dežel (Berzelak et al., 2005). Obsegala je ozemlje med Dravo, Vitanjem, Pohorjem
in koroško deželno mejo. Za koroške vojvode je bila zaradi poti proti Savinjski dolini
prometno pomembna in nenehen predmet sporov (Potočnik, 1992).
Slovenj Gradec se kot trg prvič omenja 1251, ko je bilo slovenjgraško gospostvo v lasti
oglejske patriarhije. V boj za oblast je posegel koroški vojvoda Ulrich III. Spanheim in 1267
podeli Slovenj Gradcu mestne pravice (Berzelak et al., 2005). Kasneje so mu popolno mestno
avtonomijo podelili deželni knezi in 1396 je dobil mestno sodstvo, 1440 pa mestno upravo.
Območje mestne občine (pomirje) je segalo do Legna, Lepe vasi, Polja in Starega trga
(Potočnik, 1992).
Ko v drugi polovici 14. stoletja gospostvo prevzamejo Habsburžani in ga podeljujejo v fevd
različnim štajerskim fevdalcem, leta 1407 postane del Štajerske (Berzelak et al., 2005).
Obmejnost se odraža tudi v trgovanju s takrat zelo cenjenim blagom, saj je tod potekala solna
meja, od katere severno so lahko prodajali le štajersko sol iz Ausseeja, južno pa morsko sol
(Berzelak et al., 2005).
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Karta 5: Obravnavana pokrajina postane del Štajerske (Ilustrirana zgodovina Slovencev,
1999)
Za čas okoli leta 1500 sta se za gospostvo ohranila zbir dohodkov in urbar, pod katerega so
sodile župe Razbor, Šentilj in Golavabuka (Potočnik, 1992).

Karta 6: Obravnavana pokrajina na jožefinskem zemljevidu iz druge polovice 18.
stoletja (Slovenija na vojaškem zemljevidu, 1999)
Karta 6 prikazuje območje med Slovenj Gradcem na S robu kotline in Uršljo goro.
Jasno je vidna deželna meja med Koroško in Štajersko, ki sovpada z današnjo mejo Upravne
enote Slovenj Gradec (s tem tudi občine Slovenj Gradec in obravnavane pokrajine).
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Karta 7: Obravnavana pokrajina na »Zemljovidu Slovenske dežele in pokrajin« Petra
Kozlerja iz leta 1853
Vladarjeva moč ni odvisna le od obsega njegovih dežel, temveč tudi od notranje ureditve in
davčne moči (Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999) in pod vladavino Marije Terezije in
Jožefa II. je bilo ozemlje, ki ga naseljujejo Slovenci, na novo upravno urejeno. Obravnavana
pokrajina je spadala najprej pod kresijo Celje, kasneje okrožje (razdeljeno na več okrajev)
dežele Štajerske (Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999). Ustanovljene so bile nove upravne
entitete – katastrske občine. Sprva jožefinske so kasneje zamenjale francijscejske, na osnovi
katerih so po letu 1848 oblikovali moderne upravne entitete, občine (Potočnik, 1992). Obseg
današnje Upravne enote Slovenj Gradec se skoraj ujema z obsegom sodnega in davčnega
okraja Slovenj Gradec (razdeljen na 14 občin ali sosesk), ki je 1849 postal sedež okrajnega
glavarstva za sodne okraje Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi in Šoštanj.
Po kratkem obstoju Države Slovencev, Hrvatov in Srbov je Kraljevina Srbov, Hrvatov in
Slovencev ukinila manjše enote upravne razdelitve in jih priključila k središčnim krajem. Ob
ljudskem štetju leta 1921 je bilo 10 občin, 1939 pa le še šest: Slovenj Gradec, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Razbor, Podgorje, Pameče in Mislinja. Slovenj Gradec je obdržal sedež
okrajnega glavarstva (Potočnik, 1992).
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Karta 8: Obravnavana pokrajina kot del Dravske banovine (Slovenska kronika XX.
stoletja, 1995)
Večji del obstoja Kraljevine SHS je bila obravnavana pokrajina del okraja Slovenj Gradec v
Dravski banovini (Slovenska kronika XX. stoletja, 1995). Poklicna sestava okraja Slovenj
Gradec je bila podobna povprečju vse banovine. Nekaj manj kot 2/3 delovno aktivnih
prebivalcev je bilo zaposlenih v primarnih dejavnostih, četrtina pa v sekundarnih.
Med okupacijo v 2. svetovni vojni je bil ukinjen okraj Slovenj Gradec in obravnavana
pokrajina je bila vključena v okrožje Maribor Spodnje Štajerske. Po osvoboditvi je pripadla
okraju Prevalje okrožja Maribor, po 1949 pa je sedež okraja, ki obsega Mežiško, Mislinjsko in
del Dravske doline, v Slovenj Gradcu. Po vojni ustanovljeni krajevni ljudski odbori so bili
ukinjeni in nadomeščeni s štirimi občinami (Slovenj Gradec, Mislinja, Podgorje, Šmartno pri
Slovenj Gradcu), ki so 1955 po novem zakonu bile združene v eno občino Slovenj Gradec. Do
ukinitve okrajev leta 1964 je bila del mariborskega okraja.
Podobno se je ureditev spreminjala tudi v sodstvu, kjer je obravnavana regija sprva spadala k
okrajnemu sodišču Šoštanj, zatem Prevalje in kasneje Dravograd, dokler ni leta 1951 bilo
ustanovljeno okrajno sodišče Slovenj Gradec, ki je 1956 dobilo takšne pristojnosti, ki jih ima
še danes, vključno z zemljiško knjigo in javnim tožilstom (Potočnik, 1992).
Od leta 1995 so občine temeljna lokalna samoupravna skupnost in obravnavana pokrajina je
bila upravno razdeljena na občini Mislinja in Slovenj Gradec, ki ima od leta 1999 status
mestne občine (SURS, 2005).
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Karta 9: Pogostost meja okolišev uradov RS in drugih javnih služb (Pokrajine v Sloveniji,
1999)
Javne službe so za lastne potrebe razdelile ozemlje Slovenije na več enot, k čemur je
botrovalo pomanjkanje enotne delitve države na regije. Obravnavana pokrajina večinokrat
spada k regiji, ki jo sestavlja že omenjenih 12 občin.
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3.4. PROMETNE RAZMERE
Skozi kotlino je tekla že omenjena antična cesta, ki je povezovala rimsko Celeio in Virunum.
Cest z antično tradicijo je bilo po predvidevanjih več; v zgodnjem srednjem veku so zaradi
madžarske okupacije, ki je prekinila povezave s Pomurjem, Podravjem in Savinjsko dolino,
večinoma opustele (Curk, 1999).
Po umiku Madžarov je novo upravno središče na Gradu nad Starim trgom, ki se je kasneje
preneslo na novo lokacijo ob sotočju Mislinje in Suhodolnice, prevzelo povezovalno vlogo
ponovno oživljajočih prometnih povezav. Deželna meja, ki je bila na začetku 15. stoletja
dokončno oblikovana, je pomenila tudi carinsko, kar je vplivalo na potek prometnih poti
(Curk, 1999).
V preteklosti, ko trase poti niso bile vezane na vozni promet, so večjo oviro kot vzpetine
predstavljali vodni tokovi in globoke grape. Z ozirom na to tudi ni več tako presenetljivo, da
je danes glavna prometna pot, ki povezuje Slovenjgraško kotlino s Šaleško dolino skozi Hudo
luknjo po dolini Pake, bila neprevozna do prve polovice 19. stoletja (Curk, 1999).
V poznem srednjem veku je antična cesta proti Lipniškemu polju (Stari trg–Dravograd–
Radelj–Ivnik–Lipnica) dobila vzporednico preko Pohorja, ki se je izognila deželni meji (Stari
trg–Kaštivsko sedlo–Vuzenica–Radlje–Remšnik–Osek–Lipnica). Temeljno smer iz antičnih
časov je ohranila tudi povezava s Celjem preko Vitanja. Bližnjica iz Dravske doline preko Sv.
Danijela je skrajšala poti proti Mislinjski dolini. Zaradi neprehodnosti soteske Huda luknja so
poti proti Šaleški dolini potekale čez Graško goro in so se šele v prvi polovic 19. stoletja
omejile na eno smer (Podgorje–Šmiklavž–Plešivec–Preloge) (Curk, 1999).
Prometne povezave v 18. in večini 19. stoletja so prebivalcem krajev, skozi katere so
potekale, omogočale dodaten zaslužek. Nastajala so gostišča, počivališča, pomebni so bili
kovači in pripregarji, ki so posojali konje za premagovanje klancev (Curk, 1999).
Mislinjska dolina je bila na začetku 19. stoletja s širšo regijo povezana z razpredenim cestnim
omrežjem. Srednjeveški povezavi z Dravsko dolino preko Pohorja so se sredi 19. stoletja
pridružile druge. Z odprtjem povezave s Šaleško dolino skozi Hudo Luknjo leta 1829 se je
zmanjšala pomebnost povezav čez Graško goro (Curk, 1999).
Od sredine 19. stoletja niso več gradili novih povezav, ampak le obnavljali stare, nekatere pa
so opustili. Vzrok za to so bile povečane potrebe po prevozu tovora, pri čemer težji vozovi
niso bili več zmožni premagovati prelazov (Curk, 1999).
Z industrializacijo se je omenjeni proces le še krepil, zaradi česar je v začetku 20. stoletja
glavna prometna povezava bila omejena na cesto iz Šaleške doline skozi Hudo luknjo, preko
Gornjega Doliča in Mislinje do Slovenj Gradca, kjer se je razcepila na smeri proti
Hotuljskemu podolju in Dravogradu. Pomen ostalih povezav je postal lokalen (Krajnc, 2002).
S povojnim gospodarskim razvojem in motorizacijo v drugi polovici 20. stoletja se je tranzitni
promet skoncentriral na obnovljeno in asfaltirano cesto Velenje–Mislinja–Slovenj Gradec–
Dravograd. Ostale povezave s sosednjimi dolinami so bile obnovljene šele proti koncu 20.
stoletja, zaradi česar se je izgubljeni pomen le počasi večal. Za potrebe gozdnega
gospodarstva je bilo zgrajenih okoli 600 km gozdnih cest, ki služijo tudi prebivalcem
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okoliškega hribovja, jim omogočajo dnevno odhajanje na delo in s tem preprečujejo
odseljevanje in praznjenje hribovskih območij (Krajnc, 2002).
Kljub prometni pomembnosti je bila obravnavana pokrajina s povezavo Dravograd–Velenje
na železniško omrežje priključeno šele leta 1899. S petimi predori, osmimi mostovi,
viaduktom, 2,5 % vzponom med Gornjim Doličem in Mislinjo je bila gradnja po dolini Pake
in soteski Huda luknja velik dosežek takratnega gradbeništva. Železniške postaje so postale
generator razvoja krajev ob progi. Žal je bilo povojno popravilo škode edino vlaganje v
progo. Zaradi značilnosti trase so na njej lahko vozile le majhne, šibke, predvsem pa zastarele
lokomotive brez daljših kompozicij. Železniška povezava je tudi zaradi razvoja cestnega
prometa postajal nerentabilna in leta 1969 je bila ukinjena (Krajnc, 2002).
Na začetku dvajsetega stoletja je za potrebe žage v Mislinji po Mislinjskem jarku bila
zgrajena domnevno prva ozkotirna elektrificirana železnica v Evropi. Ukinili so jo leta 1957
(Berzelak et al., 2005).
Dnevna delovna mobilnost 5 in vsakodnevna vožnja iz kraja bivanja v kraj dela povzroča
spremembe tako v mestnem okolju, kjer je tradicionalno zgoščevanje delovnih mest, kot v
zunajmestnem. Po drugi svetovni vojni so nekatera mesta postala zaposlitvena središča z
mnogo funkcijami, ki reproducirajo družbene in regionalne zavesti, druga so zaradi izgube teh
izgubljala na lastni identiteti. Zaposlitveno središče kot središče družbene interakcije z
gospodarsko, kulturno in družbeno proizvodnjo je generator regionalne identitete. Z
(sub)urbanizacijo ter dnevno delovno mobilnostjo lokalna tradicija počasi izginja in
oblikujejo se nove regionalne zavednosti (Bole, 2004).
Bole ugotavlja, da ima Slovenj Gradec kot regionalno središče Koroške kar homogeno
zaposlitveno zaledje, kar je posledica geografskega položaja in drugih dejavnikov.

5

Bole (2004) poudarja razlikovanje med mobilnostjo in migrativnostjo. Pri slednjem pride do spremembe
bivališča, pri mobilnosti pa ne. Zato namenoma uporabljam besedno zvezo dnevno mobilno prebivalstvo in iz
tega izpeljano besedo vozač, ki opredeljuje osebo, ki se dnevno vozi na delo ali šolanje iz kraja bivanja v drug
kraj.
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Graf 7: Dnevno mobilno prebivalstvo po kraju dela v mestnih naseljih obravnavane
pokrajine leta 2002 (vir podatkov: Statistični urad, 2005)
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Graf 8: Dnevno mobilno prebivalstvo po kraju dela v nemestnih naseljih obravnavane
pokrajine leta 2002 (vir podatkov: Statistični urad, 2005)
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Delež dnevno mobilnega prebivalstva vseh aktivnih prebivalcev v mestnih naseljih je bil 27
%, v nemestnih pa 78 % (grafa 7 in 8). Dobra polovica vozačev v nemestnih naseljih dnevno
odhaja na delo v drugo naselje v občini, dobra 1/5 v drugo občino iste statistične regije in 1/4
v drugo statistično regijo. V mestnih naseljih dobra 1/4 vozačev dnevno odhaja na delo v
drugo naselje iste občine, 2/4 dnevno odhajata na delo v drugo občino iste statistične regije, v
drugo statistično regijo pa 1/3 vozačev.
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Karta 10: Dnevna delovna mobilnost v obeh občinah obravnavane pokrajine
(vir podatkov: SURS, 2005)
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Iz karte številka 9 je razvidno pomembno prostorsko razlikovanje dnevne delovne mobilnosti
v obravnavani pokrajini. Več kot polovica delovno mobilnih aktivnih prebivalcev občine
Mislinja dnevno odhaja na delo v drugo statistično regijo. Kot poudarja Bole, je zaposlitveno
središče kot središče družbene interakcije z gospodarsko, kulturno in družbeno proizvodnjo
generator regionalne identitete. Pričakovati je torej šibko regionalno pripadnost potencialni
regiji Koroška, saj velik del prebivalstva poleg dela vzpostavlja družbene odnose
(nakupovanje, kulturne prireditve, itd.) v drugi regiji (Savinjska statistična regija).
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Karta 11: Učenci, dijaki in študenti–dnevni vozači v obeh občinah po občini šolanja leta 2002
(vir podatkov: SURS, 2005)
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Iz prikaza na karti 10 je razvidno, da šolajoči, ki se vsakodnevno vozijo v občini Mislinja
osnovno šolo večinoma obiskujejo v domači občini. 24 % pri občini Slovenj Gradec verjetno
predstavlja obiskovanje srednje, v manjšem deleležu tudi višje šole. Podobno velja tudi za
Velenje in Celje (skupaj 25 %). Pri tem je zanimivo dejstvo, da le malo srednješolcev
obiskuje šole v drugih občinah potencialne regije Koroška (Ravne na Koroškem 3 % in Muta
2 %). Omenjeno dejstvo bi lahko pomembno vplivalo na pomanjkanje koroške regionalne
identitete zaradi že omenjenih razlogov pri dnevni delovni mobilnosti. 4 % v občini Ljubljana
in 5 % v občini Maribor predstavlja študente.
V domači občini se šola več kot polovica šolajočih, ki se vsakodnevno vozijo v šolo v občini
Slovenj Gradec (53 % predstavlja osnovne šole, srednje in v manjšem deležu tudi višje). Za
razliko od Mislinje, ki je prometno bližje Velenju, so šolajoči v občini Slovenj Gradec bolj
orientirani na druge občine potencialne Koroške regije (17 % se jih šola v občini Ravne na
Koroškem in 3 % v občini Muta). 8 %, verjetno večinoma srednješolcev, se šola v občini
Velenje. 8 % procentov šolajočih v občini Maribor in 5 % v občini Ljubljana večinoma
predstavlja študente.
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3.5. OBRAVNAVANA POKRAJINA IN ZNANSTVENA
KLASIFIKACIJA
Namen tega poglavja ni kritična razprava o pravilnosti regionalizacij, izbora kriterijev,
poimenovanj in še česa, saj je podobnih diskusij v slovenski geografiji (več kot) dovolj. Rad
bi le podal znanstvene poglede na poimenovanja ozemlja obravnavane pokrajine in vpetost v
regionalno strukturo.

Slika 3: Obravnavana pokrajina in naravnogeografske regionalizacije (vir: Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998; Pokrajine v Sloveniji, 1999)
Anton Melik je avtor ene prvih delitev ozemlja, ki ga poseljujejo Slovenci. Sam je ni
imenoval regionalizacija, saj je njen namen bil razporeditev snovi v štiri regionalnogeografske
knjige, nastale med leti 1954 in 1960. Naravnogeografski kriteriji delitve se marsikje
prepletajo z gospodarskimi in prebivalstvenimi. Ozemlje obravnavane pokrajine spada k
submakroregiji Pohorsko Podravje in manjšim enotam Pohorje, Mislinjska dolina in
Vitanjsko podolje (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Svetozar Ilešič je 1958 objavil prvo celovitejšo naravnogeografsko regionalizacijo ozemlja,
poseljenega s Slovenci. Ozemlje obravnavane pokrajine spada k makroregiji Predalpske
pokrajine, submakroregiji Severovzhodne predalpske pokrajine, mezoregiji Pohorsko
Podravje z vmesnimi visokogorskimi mikroregijami (mikroregiji sta Pohorje in Uršlja gora).
Skrajni J in JV del ozemlja obravnavane pokrajine spada k submakroregiji Vzhodne

48

Regionalna identiteta prebivalcev Slovenjgraške kotline____________________________
predalpske pokrajine, k mezoregijama Savinjsko predgorje in Konjiško-vitanjsko hribovje
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Regionalizacija Ivana Gamsa je 1983 bila objavljena v srednješolskem učbeniku. Ozemlje
obravnavane pokrajine spada k makroregiji Predalpski svet – predalpsko hribovje in
mezoregijam Pohorsko Podravje, skrajni J in JV del k Vitanjskim Karavankam in Velenjski
kotlini. Skrajni Z del spada k makroregiji Alpe, mezoregiji Karavanke (Slovenija – pokrajine
in ljudje, 1998).
Ivan Gams je 1995 z Dragom Kladnikom in Milanom Orožnom Adamičem za Krajevni
leksikon regionalizacijo dopolnil. Ozemlje obravnavane pokrajine je razdeljeno na mezoregije
Pohorsko Podravje (mikroregije Pohorje, Dno Mislinjske doline, Zahodno Pohorsko
Podravje), Karavanke (mikroregija Mežiško-Solčavske Karavanke), Velenjsko kotlino in
Vitanjsko-Konjiške Karavanke (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996)
Matej Gabrovec, Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago Perko, Maja Topole in Drago
Kladnik so avtorji t. i. nove regionalizacije Slovenije, ki je sestavni del Geografskega atlasa
Slovenije. Kriteriji delitve so naravne in tiste družbene sestavine pokrajine, ki so z naravnimi
tesno povezane (raba tal, lega naselij, gospodarska usmerjenost). Ozemlje obravnavane
pokrajine spada k makroregiji Alpe, submakroregijama Alpska visokogorja in Alpska
hribovja ter trem mezoregijam: Strojna, Kozjak in Pohorje; Vzhodne Karavanke; Velenjsko in
Konjiško hribovje (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Vse dosedaj obravnavane regionalizacije so zaradi vsebine kriterijev naravnogeografske.
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Karta 12: Obravnavana pokrajina v sistemu centralnih naselij in njihovih vplivnih
območij (Pokrajine v Sloveniji, 1999)
Ekonomskogeografska regionalizacija Slovenije Igorja Vrišerja temelji na omrežju centralnih
naselij (7 hierarhičnih stopenj) in njihovih vplivnih območjih. Ugotavlja, da se pri analizi
vplivnih območij mezo- in makroregionalnih središč jasno pokažejo območja prepletanja
vplivov več središč, zaradi česar gravitacijska usmeritev ni jasna. Tako območje naj bi bila
tudi Koroška regija.
Ugotavljal je populacijsko zaledje vsakega središča na štirih stopnjah: temeljna oskrba, oskrba
na mikroregionalni ravni, oskrba na mezoregionalni ravni in oskrba na makroregionalni ravni.
Na ozemlju obravnavane pokrajine se na mezoregionalni ravni prepletajo vplivi Slovenj
Gradca in Raven na Koroškem, Velenja, Celja in Maribora, na makroregionalni ravni pa
Maribora in Ljubljane (Pokrajine v Sloveniji, 1999).

50

Regionalna identiteta prebivalcev Slovenjgraške kotline____________________________

Karta 13: Obravnavana pokrajina v zasnovi členitve Slovenije na pokrajine s pomočjo
trajnostno sonaravnih izhodišč (Pokrajine v Sloveniji, 1999)
Dušan Plut je na podlagi hidrogeografskih, ekonomskogeografskih in upravno-političnih
meril zasnoval dvostopenjsko strokovno členitev ozemlja Slovenije. Poimenovanje pokrajin je
po mnenju avtorja stvar dogovora med občinami, zato jih večinoma ni poimenoval. Ozemlje
obravnavane pokrajine bi spadalo k pokrajini Zgornje Podravje (z Mislinjo, Mežo), ki bi z
ostalimi pokrajinami porečja Drave sestavljala makroregijo (zvezo pokrajin) Podravje. Po
variantnem predlogu bi ozemlje obravnavane pokrajine skupaj z ozemljem Upravne enote
Ravne na Koroškem bilo sestavni del Savinjske makroregije (Pokrajine v Sloveniji, 1999).
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4. EMPIRIČNO UGOTAVLJANJE REGIONALNE
IDENTITETE PREBIVALCEV OBRAVNAVANE
POKRAJINE
Regionalna identiteta je kvantitativno težko merljiva vrednost. Zupančič (1998) je sicer z
metodo komunikacijskega kroga, ki temelji na indeksu komunikacije, ugotavljal pogostost
rabe manjšinskega jezika, ki je eden temeljev ohranjanja identitete, na primeru Slovencev v
Avstriji. Obravnavana pokrajina je do neke mere sicer jezikovno heterogena, vendar na ravni
narečja, in še to le večinoma v skrajnem JV delu.
Temelj mojega raziskovanja tako niso bile jezikovne razlike, ampak pa sem poskušal s
pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kako so prebivalci na podlagi kraja bivanja,
zaposlitve, sorodstvenih in prijateljskih vezi, nakupovalnih navad, teritorialnosti in še česa
navezani na različne prostorske enote. Ker se Slovenci že omenjeno tradiconalno
identificiramo s historičnimi deželami in ker je obravnavana pokrajina na »prepihu« dveh
takih, me je zanimala identifikacija prebivalcev s Koroško ali Štajersko.
V pričujočem poglavju bodo predstavljeni izsledki anketnega vprašalnika, ki temelji na
vzorcu 327 anketiranih prebivalcev obravnavane pokrajine.
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Graf 9: Razmerje med številom prebivalcev leta 2002 in številom anketiranih po naseljih
(vir podatkov za št. prebivalcev: SURS, 2005)
V 33 naseljih z 21 445 prebivalci (leta 2002) je bilo izvedenih omenjenih 327 anket (1,5 %
vseh prebivalcev).
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Mislinja
Slovenj
Gradec

N = 327

Graf 10: Anketno vprašanje št. 2 – delež anketiranih po občini bivanja
Več kot 3/4 anketiranih biva v občini Slovenj Gradec. Leta 2002 je 78 % vseh prebivalcev
obravnavane pokrajine bivalo v občini Slovenj Gradec (SURS, 2005).
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Karta 14: Anketno vprašanje št. 3 – delež anketiranih, ki od rojstva živijo v kraju
bivanja v mestnih in nemestnih naseljih
54 % vseh anketiranih se je v kraj bivanja priselilo. Od tega 46 od 64 živečih v mestnih
naseljih in 68 od 149 živečih v nemestnih naseljih.
Slovenj Gradec kot zaposlitveno, upravno in bivanjsko središče obravnavane pokrajine in
delno tudi regije izkazuje večji delež priseljenega prebivalstva kot pa nemestna naselja.
Vendar teh 10 % ni veliko, kar je verjetno odraz suburbanizacije, privlačnosti nemestnega
okolja in še vedno (ali zopet) slovenskega ideala, individualne stanovanjske hiše nekje med
sodobnim mestom in tradicionalno podeželsko pokrajino.
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Karta 15: Anketno vprašanje št. 4 – delež anketiranih, ki so se v kraj bivanja priselili,
po izvoru priselitve v mestnih in nemestnih naseljih
V nemestnih naseljih delež priseljenih iz drugega kraja iste občine znaša 42 %, v mestnih le 7
%. Delež priseljnih iz druge občine Koroške regije je v nemestnih naseljih 30 %, kar je manj
od mestnih 43 %. Delež priseljenih iz druge regije v Sloveniji je v obeh vrstah naselij
podoben, okoli 30 %. Priseljeni iz druge države predstavljajo 20 % vseh priseljenih v mestna
naselja.
Iz navedenega lahko sklepam, da se tujci verjetno zaradi večje možnosti zaposlitve
priseljujejo v mesto Slovenj Gradec. Zaradi motorizacije in prometne bližine je delež
priseljenih iz drugega kraja iste občine v mesto Slovenj Gradec majhen. Tako lahko prebivalci
živijo v neurbanem okolju in dnevno odhajajo na delo v mesto.
Sklepam, da je velik delež priseljenih iz drugega kraja iste občine v nemestnih naseljih
posledica suburbanizacije.
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Karta 16: Anketno vprašanje št. 5 – delež zaposlenih po kraju zaposlitve v mestnih,
nemestnih naseljih in občini bivanja
Iz karte 12 je razvidna zaposlitvena moč Slovenj Gradca, saj je med anketiranimi 72 % vseh
zaposlenih v mestnih naseljih zaposlenih v kraju bivanja. V nemestnih naseljih je omenjeni
delež skoraj 30 % nižji, zaradi česar so deleži ostalih kategorij večji kot pri mestnih, saj so
prebivalci primorani iskati zaposlitev zunaj kraja bivanja.
Večino tistih, ki niso zaposleni oz. ne delajo, sestavljajo šolajoči (srednješolci in študenti).
Primerjava deleža zaposlenih po kraju bivanja potrjujejo že ugotovljene izsledke Popisa
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. Skoraj 30 % vseh zaposlenih v občini Mislinja
hodi na delo v drugo regijo Slovenije. V občini Slovenj Gradec je ta delež štirikrat manjši,
7 %.
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Graf 11: Anketno vprašanje št. 6 – prostorska razporeditev sorodstvenih vezi
anketirancev v obravnavani pokrajini
V vprašanju 6 sem od anketirancev pričakoval, da bodo rangirali število sorodstvenih vezi po
posameznih prostorskih enotah, pri čemer je rang 1 pomenil prostorsko enoto z največ
sorodstvenimi vezmi, 5 pa najmanj.
46 % anketiranih je na prvo mesto postavilo kraj bivanja, 41 % na drugo mesto drugi kraj
občine bivanja, 42 % na tretje mesto drugo občino Koroške regije, 54 % na četrto drugo regijo
Slovenije in 81 % na peto drugo državo.
Na podlagi omenjenega sklepam, da se koncentrično dojemanje teritorialnosti »povprečnega«
anketiranca kaže tudi v prostorski razporeditvi sorodstvenih vezi.
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Graf 12: Anketno vprašanje št. 7 – prostorska razporeditev prijateljskih vezi
anketirancev v obravnavani pokrajini
Vprašanje 13 je podobno prejšnjemu, le da sem tukaj pričakoval, da bodo rangirali prijateljske
vezi.
62 % anketirancev je na prvo mesto po številu prijateljskih vezi postavilo kraj bivanja, 48 %
na drugo mesto drug kraj občine bivanja, 58 % na tretje drugo občino Koroške regije, 61 % na
četrto drugo regijo Slovenije in 84 % na peto drugo državo.
Pričakoval sem, da bo prišlo do prostorskih razlik v kategoriji druga regija v Sloveniji, saj
znaten delež šolajočih in delovno aktivnih iz občine Mislinja dnevno odhaja na delo v drugo
regijo, kar naj bi se odražalo v družbenih odnosih in prijateljskih vezeh. Domnevam, da se to
ni zgodilo zaradi distribucije anketnih vprašalnikov preko šolajočih v Slovenj Gradcu, mladi
pa so tisti, ki intenzivneje navezujejo stike in prijateljstva z vrstniki.
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Karta 17: Anketno vprašanje št. 8 – najpogostejši kraji nakupovanja prebivalcev
obravnavane pokrajine po vrstah nakupov (vsakdanji – 1, občasni – 2, izredni – 3)
Za vrsto nakupa je bilo možnih več krajev, vendar sem od anketiranega pričakoval, da bo
izbral tiste, kjer posamezno vrsto nakupa opravlja najpogosteje. Žal jih je kar nekaj vprašanje
razumelo napak, in sicer v smislu, ali v določenem kraju nakupujejo vsak dan, včasih ali le ob
izrednih priložnostih. Ob izvedbi pilotne ankete se omenjeni problem ni pojavil. Iz vzorca
sem odstranil tiste odgovore, ki so se mi zdeli nesmiselni, kar konkretno pomeni takšne, ki so
navajali občasne ali izredne nakupe v krajih, kjer takšne trgovine zagotovo ne obstajajo, in
takšne, ki niso določili pridajočih krajev vsem vrstam nakupov (le dvema in enemu). Če pa je
anketiranec navedel vse kraje razen kraja bivanja (v primeru da tam ni niti trgovine z živili) in
jih razporedil med vse vrste nakupa, pa ni bilo možno določiti, ali je vprašanje razumel
napačno ali nakupuje v vseh krajih približno enako pogosto.
Rezultate je zato potrebno tolmačiti tudi z ozirom na povedano in tako ne bom navajal
natančnih deležev. Kljub temu pa so do neke mere razvidne poteze nakupovalnih navad
prebivalcev obravnavane pokrajine.
Očitna je razlika med prebivalci glede na občino bivanja. Tudi pri nakupovalnih navadah je
opazno delno gravitiranje prebivalcev občine Mislinja k Velenju (poleg Slovenj Gradca), saj
je dokajšen delež vsakdanjih nakupov opravljenih v Velenju verjetno posledica vsakdanjega
odhajanja prebivalcev na delo. Pri občasnih nakupih so prebivalci občine Mislinja orientirani
pretežno k Slovenj Gradcu in Velenju, deleži pri prebivalcih občine Slovenj Gradec pa so
enakomerneje razporejeni med različne kraje. Predvidevam, da se pri večjih in dražjih
nakupih, kar izredni so, anketiranci obnašajo »tržno razumno« in izbirajo kraj nakupa
predvsem s cenovnega vidika, zato so deleži krajev v obeh občinah dokaj enakomerno
razporejeni.
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Poglavitna razlika med prebivalci mestnih in nemestnih naselij je, da Slovenj Gradec
zagotavlja možnost vsakodnevnih nakupov tako lastnim prebivalcem kot drugim v
obravnavani pokrajini. Kot središčno naselje četrte stopnje po Vrišerju pa očitno ne omogoča
zadovoljevanje potreb občasnih in izrednih nakupov, zato se prebivalci mesta in drugih naselij
obnašajo »tržno razumno« in zadovoljujejo nakupovalne potrebe neodvisno od prostorske
bližine. To dejstvo omogoča visoka stopnja motorizacije in delež osebnega prometa.
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Graf 13: Anketno vprašanje št. 9 – pripravljenost selitve anketirancev po starostnih
razredih
Anketiranci so za posamezne prostorske enote navedli pripravljenost selitve, če bi s tem
izboljšali svoje življenjske pogoje. Pri navajanju deležev po posameznih starostnih skupinah
bom zaradi preglednosti združil kategoriji povsem in precej ter malo in sploh ne. Za
nazornejšo razumevanje sem izračunal razmerja med tistimi, ki se sploh niso oz. malo
pripravljeni seliti, in drugimi, ki so se precej oz. povsem pripravljeni preseliti.
V starostni skupini manj kot 18 let je to za drug kraj v isti občini 1,32, drug kraj v regiji 1,92,
kraj drugje v Sloveniji 1,05, kraj drugje v Evropi 1,87 in kraj zunaj Evrope 3,30.
V starostni skupini 18 do 40 let je za drug kraj v isti občini 1,56, drug kraj v regiji 2,06, kraj
drugje v Sloveniji 2,07, kraj drugje v Evropi 3,18 in kraj zunaj Evrope 9,22.
V starostni skupini 41 do 65 let je za drug kraj v isti občini 2,63, drug kraj v regiji 4, kraj
drugje v Sloveniji 4, kraj drugje v Evropi 9 in kraj zunaj Evrope 14.
V starostni skupini nad 65 let je za drug kraj v občini 8,5, drug kraj v regiji 18, drug kraj v
Sloveniji 18, medtem ko se nihče izmed anketiranih ne bi preselil zunaj nacionalnih meja.
Opazna sta dva trenda. Očitno je, da se posameznik skozi sorodstvene, prijateljske stike,
poklicno ustvarjanje ter druge družbene odnose in udejstvovanja praviloma ustali znotraj
določene prostorske enote. S tem bi lahko pojasnil dejstvo, da bi se mlajši od 18 let lažje
odločali za preselitev, saj je njihova življenjska pot šele na začetku. Na drugi strani pa bi se
starejši od 65 let le redko oziroma nikoli odločili za preselitev. Drugi razlog pa gre iskati v
generacijskih razlikah. Starejše generacije so odraščale v svetu drugačnih političnih,
gospodarskih in kulturnih razmer kot mlajši, ki smo »na krilih« sodobnih komunikacij in
načina življenja morda v povprečju manj vezani na izvorno okolje.
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Razen za starostno skupino manj kot 18 let, ki bi se znotraj nacionalnih okvirov raje preselili
v drug kraj v Sloveniji kot pa znotraj občine ali regije bivanja, je opazen trend, da se z
večanjem prostorske enote manjša pripravljenost na selitev. Pri tem je zanimivo, da se ne
izkazuje navezanost na regijo, saj so deleži med drugim krajem v regiji in krajem drugje v
Sloveniji pogosto zelo podobni. Tudi iz tega lahko sklepam, da navezanost na regijo ni tako
izrazita.
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Graf 14: Anketno vprašanje št. 10 – dojemanje teritorialnosti v povezavi s starostjo
anketirancev
Od anketirancev sem pričakoval, da bodo rangirali prostorske enote po občutku pripadnosti na
lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni največjo pripadnost in 7 najmanjšo.
42,7 % mlajših od 18 let je na prvo mesto postavilo kraj bivanja, 35,4 % na drugo sosesko
bivanja, 50 % na tretje občino bivanja, 63,4 % na četrto regijo bivanja, 68,3 % na peto
Slovenijo, 80,5 % na šesto Evropo in 85,4 % na sedmo svet ko celoto.
32,2 % anketirancev med 18 in 40 letom je na prvo mesto postavilo sosesko bivanja, 38,9 %
na drugo kraj bivanja, 48,9 % na tretje občino bivanja, 51,1 % na četrto regijo bivanja, 58,9
na peto Slovenijo, 76,7 % na šesto Evropo in 86,7 % na sedmo svet ko celoto.
49,1 % anketirancev med 41 in 65 letom je na prvo mesto postavilo sosesko bivanja, 50,9 %
na drugo kraj bivanja, 59,8 % na tretje občino bivanja, 67,9 % na četrto regijo bivanja, 78,6
na peto Slovenijo, 89,3 % na šesto Evropo in 92,9 % na sedmo svet ko celoto.
78,9 % anketirancev, starejših od 65 let, je na prvo mesto postavilo sosesko bivanja, 78,9 %
na drugo kraj bivanja, vsi na tretje občino bivanja, vsi na četrto regijo bivanja, vsi na peto
Slovenijo, vsi na šesto Evropo in vsi na sedmo svet ko celoto.
Korelacija med dojemanjem teritorialnosti oziroma pripadnosti različnim prostorskim enotam
in starostjo posameznika je očitna, saj se z naraščanjem starosti kaže izrazitejša hierarhičnost
posameznih prostorskih enot. Verjetno so razlogi podobni kot pri vprašanju o pripravljenosti
na selitev.
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Zanimivo je razmerje med posameznimi upravnimi entitetami (občina, regija, država). 23,4 %
anketirancev je po občutku pripadnosti občino bivanja postavilo na prvo ali drugo mesto. Za
regijo bivanja je ta delež 12,9 % in Slovenijo le 11,9 %. Sklepam, da v hierarhiji upravnih
entitet anketiranci čutijo največjo pripadnost občini bivanja, nato regiji ter državi. 15 let
državotvornosti naroda očitno ni bilo dovolj, da bi se razvil močnejši občutek nacionalne
pripadnosti.
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Karta 18: Anketno vprašanje št. 11 – navezanost anketirancev na posamezne kraje in
različne prostorske enote v povezavi z občino bivališča
Anketiranci so za različne kraje in prostorske enote navajali stopnjo naveznosti na
štiristopenjski lestvici.
Največjo navezanost izkazujejo na kraj bivanja, saj jih le 9,7 % ni preveč oziroma sploh ne
navezanih. 83,1 % jih je zelo ali kar navezanih na občino bivanja in 80 % na Slovenijo. Manj
kot na upravne entitete so navezani na naravne enote, od tega najbolj na Mislinjsko dolino, saj
jih je 53,8 % kar ali zelo navezanih. Pri tem se pomembno razlikujejo prebivalci mestnih in
nemestnih naselij, saj jih je v slednjih 60,4 % kar ali zelo navezanih na Mislinjsko dolino, v
mestnih pa skoraj 20 % manj. Prebivalci mesta se očitno bolj identificirajo z urbanim okoljem
kot pa z naravno enoto, kjer se urbano naselje nahaja.
Zopet so razlike očitne med prebivalci obeh občin. Kar 40 % anketirancev z bivališčem v
občini Mislinja je kar ali zelo navezanih na Velenje in 26,7 % na Šaleško dolino, za razliko od
tistih v občini Slovenj Gradec, kjer sta pripadajoča deleža približno štirikrat manjša. Slednji
izkazujejo tudi večjo navezanost na kraj Slovenj Gradec. Pomembna je tudi razlika med
deležema tistih, ki so kar oziroma zelo navezani na Koroško ali Štajersko regijo. V občini
Mislinja je ta delež za obe regiji enak, 48 %. Na drugi strani pa je v občini Slovenj Gradec za
Koroško regijo 64,9 % in za Štajersko kar štirikrat manjši, 16 %.
Večja navezanost na Ljubljano in Maribor pri prebivalcih občine Slovenj Gradec je verjetno
posledica večjega deleža dijakov/študentov v vzorcu. Študentje v obeh univerzitetnih krajih so
razumljivo bolj navezani na začasni kraj bivanja. Domnevam pa, da dijaki ravno tako večkrat
v okviru šolskih dejavnosti obiščejo Ljubljano in Maribor (npr. kulturne, športne prireditve)
kot »povprečen« prebivalec obravnavane pokrajine, zaradi česar se oblikuje večja navezanost.
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Kljub temu da je prestolnica prometno bolj oddaljena, je delež na njo navezanih vsaj takšen
ali večji kot na Maribor. Tudi iz tega dejstva lahko razberem, da je gravitacijska moč
Ljubljane dosti večja kot pa Maribora.
Navezanost na ostale kraje in naravne enote izkazujejo predvsem posamezniki, ki so od tam
priseljeni v obravnavano pokrajino.

Karta 19: Anketno vprašanje št. 12 – regionalna identiteta in (ne)strinjanje s
priključitvijo h Koroški regiji
Večkrat sem že omenil, da je obravnavana pokrajina na stiku dveh historičnih dežel, Koroške
in Štajerske. Zanimalo me je, kako same sebe opredeljujejo prebivalci. Zopet se je potrdilo
prostorsko razlikovanje.
Anketiranci z bivališčem v občini Mislinja se kar v 59,2 % opredeljujejo kot Štajerci in 38 %
kot Korošci, v občini Slovenj Gradec pa 84 % kot Korošci in 11,6 % kot Štajerci. Kategorija
drugo večinoma predstavlja priseljene iz drugih regij Slovenije ali druge države.
Nadalje sem poskušal ugotoviti, koliko se ob predvidevanju, da bodo znotraj države
oblikovane vmesne upravne stopenje, strinjajo, da bodo spadali h Koroški regiji. V občini
Slovenj Gradec se z dejstvom strinja 95,2 % anketirancev, občini Mislinja pa le 65,7 %.
Potrebno je poudariti, da je to regionalano samoopredelitev potrebno razumeti še v luči
nečesa. Ob osebnem anketiranju sem namreč opazil, da se je marsikateri anketiranec opredelil
šele na podlagi tega, kaj ni in ne, kaj je. To pomeni, da je ob vprašanju okleval, ko pa sem mu
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izpostavil eno možnost (npr. Štajerec/Štajerka), je zatrdil, da to pa že ni in da naj bo tista
druga (npr. Korošec/Korošica). Zato domnevam, da regionalna identiteta ni tako zelo izrazita.

Karta 20: Anketno vprašanje št. 12 – regionalna samoopredelitev prebivalcev
obravnavane pokrajine (vir podlage: Enciklopedija Slovenije, 1997)
Ankete so bile izvedene v vseh 33 naseljih obravnavane pokrajine, zato sem poskušal na
podlagi regionalne samoopredelitve določiti približno »miselno mejo« med Korošci in
Štajerci. Menil sem, da bom s pomočjo statističnega obsega naselij lahko vsako naselje uvrstil
na podlagi kriterija večine k posamezni regionalni samoopredelitvi. Regionalna identiteta je
fenomen izrazito subjektivne narave. Obseg nekaterih naselij sega od kotlinskega dna do vrha
Pohorja. Menim, da ne bi bilo reprezentativno, če bi mnenja nekaj anketirancev posplošil na
tako obsežen prostor. Zato karta 20 bolje prikazuje realno stanje.
Obravnavana pokrajina je mejno območje, zato se prebivalci identificirajo tako s Koroško kot
tudi s Štajersko. Vendar je opazno prostorsko razlikovanje. Identificiranje s Koroško slabi z
oddaljevanjem od nekdanje deželne meje, hkrati pa se krepi identificiranje s Štajersko.
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5. ZAKLJUČEK
Pokrajinska in kulturna pestrost Slovenije je posledica geografske lege na stiku štirih
evropskih naravnih enot in štirih kulturnih prostorov.
Na prvi pogled deluje obravnavana pokrajina kot dokaj homogena, zaključena celota –
kotlinsko dno z obdajajočim hribovitim obodom. Vendar se tudi na tako majhnem prostoru
pojavljajo prostorske razlike, česar nazoren primer je pestra kamninska sestava kot posledica
stika Centralnih in Južnih apneniških Alp.
Potrdila se je domneva, da je posameznikova teritorialnost oblikovana koncentrično in
hierarhično od najmanjše prostorske enote, do največje kar se kaže tudi v prostorski
razporeditvi sorodstvenih in prijateljskih vezeh. Očitna je korelacija s starostjo, saj se z
večanjem starosti veča tudi izrazitost hierarhičnosti. Navezanost na kraj bivanja se kaže tudi v
relativno majhni pripravljenosti na selitev, čeprav bi s tem izboljšali življenjske pogoje.
Ravno tako je opazno korelacija s starostjo, saj se pripravljenost selitve manjša z večanjem
starosti. Variabilnost odgovorov je v tem primeru bila posledica starosti anketirancev.
Za prebivalce obravnavane pokrajine je značilno, da so najbolj navezani na kraj bivanja, od
ostalih krajev pa na Slovenj Gradec. Od upravnih entitet so veliko bolj navezani na občino kot
na državo. Prebivalci mestnih naselij so nekoliko manj navezani na naravne enote kot
prebivalci nemestnih.
Prebivalci občine Mislinja gravitirajo k Slovenj Gradcu, v dobršnem deležu pa tudi k Velenju.
Anketiranci so v večjem deležu kot prebivalci občine Slovenj Gradec izkazovali navezanost
na Velenje in Šaleško dolino, kar se odraža tudi v nakupovalnih navadah. Anketa je tako le
potrdila domneve, ki so jih nakazovali statistični podatki. Za razliko od prebivalcev občine
Slovenj Gradec, kjer se večinoma opredeljujejo kot Korošci, se v občini Mislinja večinoma
opredeljujejo kot Štajerci, na kar je nakazovala že štajerska narečna baza, ki je bolj prisotna v
občini Mislinja kot Slovenj Gradec.
Variabilnost odgovorov anketirancev je tako bila v največji meri odvisna od starosti in občine
bivanja.
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Obravnavana pokrajina je neke vrste robno območje. Je na stiku dveh različnih enot
regionalne samoopredelitve, Koroške in Štajerske. Poudariti moram, da sem z regionalnim
samoopredeljevanjem prebivalcev ugotavljal le eno plat regionalne identitete prebivalcev.
Menim, da je poleg samoopredelitve pomebno, kako te v dihotomiji »domači« in »tuji«
opredeljujejo »tuji« in tudi drugi »domači«. Povedano drugače, zanimivo bi bilo ugotoviti,
kako na prebivalce obravnavane pokrajine gledajo drugi »Korošci« in »Štajerci«.

Fotografija 4: Gostilna Dular ob cesti Slovenj Gradec–Kotlje in nekdanji deželni meji
(avtor: Peter Zajc). V pogovornem jeziku ravno ta lokacija pri marsikom pomeni mejo med
Štajersko in Koroško.
Meje med historičnimi deželami so bile za razliko od današnjih meja med upravnimi
entitetami znotraj države več kot le upravne. Ker so bile carinske meje, so pomenile fizično
oviro pri pretoku ljudi in blaga. Takšna meja le pripomore k razločevanju med »nami« in
»drugimi«, zaradi česar se je krepila regionalna (deželna) identiteta, ki je ob neobstoju nacije
bila pomemben združevalni dejavnik. Zanimiva pa je peristentnost meje, saj le s časom
izginja tudi v glavah ljudi. Z ozirom na tradicionalno zavistnost in vzvišenost, ki prežema
odnose na lokalni ravni med občinama Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, rivalstvo za
dominantno vlogo v regiji, ki otežuje konstruktivno delovanje, lahko sklepam, da je v mislih
nekaterih historična meja bolj prisotna kot pri drugih. Dejstvo je, da je obravnavana pokrajina
okoli pol stoletja spadala k Štajerski. Vendar je morda tudi zaradi lege v kotline in na njenem
robu, ki omejuje Pohorje in na drugi strani slemena podaljška Karavank, bila »nekje vmes«.
Po drugi svetovni vojni, izraziteje po osamosvojitvi Slovenije, še posebej pa s politiko
enakomernega regionalnega razvoja in nastankom Regionalnega razvojnega programa za
Koroško regijo (RRP) je obravnavana pokrajina postala tesneje vpeta prostor dvanajstih
občin, ki so sestavni del Koroške regije. Zanimivo je, da je v RRP med načeli za
uresničevanje vizije regije na prvem mestu doseganje visoke stopnje pripadnosti prebivalcev
Koroški regiji.
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Fotografija 5: Ob oblikovanju Koroške regije bo njena meja verjetno prečkala sotesko
Huda luknja. (avtor: Peter Zajc)
Rezultati ankete kažejo, da navezanost na regijo pri prebivalcih obravnavane pokrajine ni
izrazita, v občini Mislinja, ki delno gravitira proti Šaleški dolini, celo prednajči neka druga
potencialna regija.
Regionalna identiteta v smislu regionalnega zavedanja je torej zelo visoka razvojna vrednota.
Meje v družbenoprostorski zavesti se spreminjajo počasi, vendar mediji, znanost, umetnost in
izobraževanje lahko pripomorejo k temu, da bi jih presegli.
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6. SUMMARY (POVZETEK)
Landscape and cultural diversity of Slovenia are results of its geographical location on
juncture of four major European natural units and cultural areas.
At first sight the discussed region is homogeneous (basin with surrounding hills). But even in
a small region there are spatial discrepancies, which are clearly indicated by a diverse
petrographic structure.
The results of the survey show that individual’s territoriality is shaped concentrically and
hierarchically.
Residents of the region feel the strongest attachment to their place of residence and the city
Slovenj Gradec. In the context of the administrative entities they feel most attached to the
municipality of residence. Residents of urban settlements feel slightly less attached to the
natural units than residents of the non-urban settlements. Residents of the Mislinja
municipality gravitate not only towards Slovenj Gradec but also towards Velenje. Their
Attachment to Velenje and Šaleška valley is greater than those residing in the Slovenj Gradec
municipality. This is reflected in purchasing habits. Residents of Slovenj Gradec municipality
define themselves mostly as Korošci as opposed to residents from Mislinja municipality
(mostly as Štajerci).
Variability of the answers in the survey depends mainly on age and municipality of residence.
The discussed region is a contact area between two regional self-determinations (Koroška and
Štajerska). Regional self-determination is only one aspect of regional identity. How other
Korošci and Štajerci define residents of the discussed region is the other. Boundaries between
historical provinces were not only administrative but also presented physical barrier (customs)
to the transport of people and goods and strengthened the distinction between »us« and
»them«. With the lack of national identity, regional identity based on historical provinces was
important uniting factor. The persistence of the historical boundary is fascinating. The
discussed region was part of Štajerska province for a half of millennium and ceased to exist
with the collapse of the Austro-Hungarian Empire. After the Second World War and
particularly after Slovenia declared independence, discussed region became more attached to
the twelve municipalities which constitute the Koroška region today. The policy of
sustainable regional development and implementation of the Regional development program
(RDP) for Koroška region strengthened reorientation of the discussed region. One of the
significant principles of RDP is attaining high level of resident’s attachment to Koroška
region.
Regional identity in a sense of regional consciousness is relatively important development
value. Boundaries in sociospatial consciousness are transforming slowly but media, science,
art and education can contribute and help us to reach beyond.
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8.2. ANKETNI VPRAŠALNIK
ANKETA
Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje, s katerim boste pripomogli k nastanku
diplomskega del z naslovom Regionalna identiteta prebivalcev Slovenjgraške kotline v okviru
študija geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na vprašanja odgovarjate tisti, ki ste
stari najmanj 14 let in živite v občini Slovenj Gradec ali Mislinja. Anketni vprašalnik ni
obsežen, zato prosim, da si pred odgovorom na posamezno vprašanje vzamete čas za
premislek in odgovarjate po lastni presoji, saj je od tega odvisna relevantnost podatkov in
kvaliteta končnega rezultata. V vprašanjih se pojavlja pojem Koroška regija. S tem mislim na
sledečih 12 občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na
Koroškem, Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje od Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka.
1. Kraj bivanja
_______________________________
2. Občina bivanja
a) Slovenj Gradec
b) Mislinja
3. Ali od rojstva živite v kraju bivanja?
a) da
b) ne
4. Odgovarjajo le tisti, ki so na vprašanje št. 3 odgovorili z »ne« (Ostali nadaljujte z
vprašanjem št. 5). Od kod ste se preselili v kraj bivanja?
a) iz drugega kraja iste občine
b) iz druge občine Koroške regije
c) iz druge regije v Sloveniji
d) iz druge države
5. Kje ste zaposleni?
a) nisem zaposlen, ne delam
b) v kraju bivanja
c) v drugem kraju občine bivanja
d) v drugi občini Koroške regije
e) v drugi regiji Slovenije
f) v drugi državi
6. Kje imate največ sorodstvenih vezi? (Odgovore razvrstite na lestvici od 1 do 5, pri
čemer 1 pomeni največje število sorodstvenih vezi, 5 pa najmanjše.)
a) v kraju bivanja
__
b) v drugem kraju občine bivanja
__
c) v drugi občini Koroške regije
__
d) v drugi regiji Slovenije
__
e) v drugi državi
__
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7. Kje imate največ prijateljskih vezi? (Odgovore razvrstite na lestvici od 1 do 5, pri
čemer 1 pomeni največje število prijateljskih vezi, 5 pa najmanjše.)
a) v kraju bivanja
__
b) v drugem kraju občine bivanja
__
c) v drugi občini Koroške regije
__
d) v drugi regiji Slovenije
__
e) v drugi državi
__
8. V katerih krajih največkrat opravljate vsakdanje (npr. živila), občasne (npr. oblačila
in obutev, večje živilske nakupe) in izredne nakupe (npr. pohištvo, gospodinjski
aparati)? (Za vsako vrsto nakupa je možnih več krajev. Izberite tiste, kjer nakupujete
najpogosteje. Za odgovor počrnite prazne krožce.)
Vrsta nakupa
vsakdanji
občasni
izredni
Kraj
a) kraj bivanja
|
|
|
b) Slovenj Gradec
|
|
|
c) Ravne na Koroškem
|
|
|
d) Velenje
|
|
|
e) Celje
|
|
|
f) Maribor
|
|
|
g) Ljubljana
|
|
|
h) kraji v Avstriji
|
|
|
i) drugi kraji v Sloveniji
|
|
|
j) drugje
|
|
|
9. Ali bi se bili pripravljeni preseliti, če bi s tem lahko izboljšali svoje delovne ali
življenjske pogoje? (Počrnite v vsaki vrsti eno oceno, ki najbolj kaže vašo pripravljenost
na selitev.)

a) preseliti v drug kraj v isti občini
b) preseliti v drug kraj v Koroški regiji
c) preseliti v kraj na drugem koncu
Slovenije
d) preseliti v drugo državo Evrope
e) preseliti v drugo državo zunaj Evrope

sploh ne
|
|

Pripravljenost
malo
precej
|
|
|
|

|
|

|

|

|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

povsem

10. Kateremu prostoru se vam zdi, da pripadate najbolj? (Odgovore razvrstite na
lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni največjo pripadnost, 7 pa najmanjšo.)
a) soseska bivanja
__
b) kraj bivanja
__
c) občina bivanja
__
d) regija bivanja
__
e) Slovenija
__
f) Evropa
__
g) svet kot celota
__
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11. Koliko se čutite navezani na našteta območja in kraje? (Počrnite v vsaki vrsti oceno,
ki najbolj kaže vašo navezanost na dano območje.)
Stopnja navezanosti
Območje
sploh ne navezan ne preveč navezan kar navezan zelo navezan
a) kraj bivanja
|
|
|
|
b) občina bivanja
|
|
|
|
c) Slovenj Gradec
|
|
|
|
d) Ravne na Koroškem |
|
|
|
|
|
|
|
e) Velenje
f) Celje
|
|
|
|
|
|
|
|
g) Maribor
h) Ljubljana
|
|
|
|
|
|
|
|
i) Mislinjska dolina
j) Mežiška dolina
|
|
|
|
|
|
|
|
k) Dravska dolina
l) Šaleška dolina
|
|
|
|
|
|
|
|
m) Koroška regija
n) Štajerska regija
|
|
|
|
|
|
|
|
o) Slovenija
p) Evropa
|
|
|
|
12. Če vas kdo vpraša, ali ste Korošica/Korošec ali Štajerka/Štajerec, kaj bi odgovorili?
a) Korošica/Korošec
b) Štajerka/Štajerec
d) drugo
13. V Sloveniji bodo oblikovane vmesne upravne stopnje med občinami in državo
(regije). Se strinjate, da boste spadali h Koroški regiji?
a) da
b) ne
14. Spol
a) ženski
b)moški
15. Starost
a) manj kot 19 let
b) 19 do 40 let
c) 41 do 65 let
d) več kot 65 let
16. Izobrazba (končana stopnja)
17. Zaposlitev
a) nepopolna osnovna šola
a) zaposlen
b) osnovna šola
b) dijak/študent
c) srednja šola
c) gospodinja
d) višja šola
d) upokojenec
e) višja/univerzitetna
e) kmet
f) magisterij/doktorat
f) samozaposlen
g) brezposelen
Hvala za sodelovanje!
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