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Izvleček
Narodna sestava prebivalstva na Jesenicah
Ime Jesenice je nastalo iz drevesnega imena »jesen«. Vendar pa ime Jesenice kot krajevno
ime ni nastalo naravnost iz »jesen«, ampak iz imena potoka, na kar kaže raba predloga »na«.
Rečemo »na Jesenicah«, ker je kraj nastal na bregovih tega potoka. Jesenice se nahajajo v
ozki dolini med Karavankami na severu in Mežaklo na jugu. Železarstvo je vedno dajalo
ritem in pečat mestu. Nagel razvoj po prvi in drugi svetovni vojni je povzročal rast števila
prebivalstva in zaposlenih v gospodarstvu ter razmeroma bogato opremljenost z vso
infrastrukturo. Jesenice so bile železarsko, eno izmed najpomembnejših mest. Šele kriza
železarske panoge v 80-ih letih prejšnjega stoletja je povzročila razvojne probleme, ki so bili
prisotni v vseh letih samostojne Slovenije. Prostorsko se je mesto spreminjalo, prav tako
narodnostno. Opisani so dejavniki preoblikovanja in oblikovanja narodne strukture, vzroki
priseljevanja in preglednice iz katerih je razvidno kako se je sestava spreminjala skozi leta do
današnjega stanja. Na Jesenicah se je delež slovenskega prebivalstva postopoma zmanjševal,
povečeval pa se je delež drugih narodnosti.
Ključne besede: Jesenice, narodna sestava, železarna, sestava prebivalstva, migracije,
Jugoslavija

Abstract
The national composition of the Jesenice
Name Jesenice emerged from the tree name "autumn". However, the name of Jesenice as a
place name is not created directly from "autumn", but from the name of the stream, as shown
by the use of the proposal "on". We say " on Jesenice" because it is a place created on the
banks of the stream. Jesenice is located in a narrow valley between Karavanke to the north
and the south Mezakla. Iron is always given ryhythm and the seal of the city. Rapid post-war
development caused high growth of the population, demand for labour and a high level of
construction activity. But the crisis in the iron industry in 1980s resulted in various
development problems which are still present in the Slovenia of today. The third part of my
work highlights the population structure of Jesenice and also the factors which influenced the
migration and the transformation of the population structure. Tables showing the changing
figures throughout the years are also added. Jesenice is a Slovenian city where the share of
slovenian people has been slowly decreasing meanwhile the share of other nationalities has
been slowly increasing. Jesenice has a very diverse population structure and sometimes
conflicts also occur.
Key words: Jesenice, ironworks, ethnicity, population, migration, SFR Yugoslavia
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1. UVOD
1.1.

NAMENI IN CILJI

Splošni namen zaključne seminarske naloge je predstaviti kratko zgodovino mesta, kaj so
Jesenice pomenile včasih in kaj pomenijo danes. Zgodovina je odigrala pomembno vlogo pri
oblikovanju mesta in sestavi prebivalstva kakršna je danes. Mesto je zaznamovalo
železarstvo, kar je opazno že na prvi pogled, saj je v ozki alpski dolini stisnjen močan
železarski kompleks. Ob tem bo tudi poudarjena vloga železarne kot pomembni dejavnik
migracij in kaj je le ta pomenila za mesto. Predstavljen bo tudi geografski oris obravnavanega
območja na mikro in makro ravni.
Glavni namen in cilj naloge je tematika prebivalstva, ki se je časovno močno spreminjala. Cilj
je preučiti strukturo prebivalstva skozi zgodovino in današnje stanje, bolj natančno pa
narodno sestavo prebivalstva. Hkrati želimo potrditi ali ovržti hipotezo ter jo dokazati s
pomočjo tabel. S tem si lažje ustvarimo predstavo o migracijah.

1.2.

DELOVNA HIPOTEZA

Ukvarjala sem bom z vprašanjem narodne sestave na Jesenicah. Mesto je primer selitve ljudi
iz nekdanjih republik Jugoslavije, ki so se priseljevali v mesto zaradi zaposlitve in
kvalitetnejšega življenja. Še danes so Jesenice primer narodno pisanega območja, kjer se
delež slovenskega prebivalstva postopoma zmanjšuje. S prihodom ljudi v mesto, se je mesto
skozi njegovo zgodovino spreminjalo v političnem, gospodarskem, družbenem in sociološkem
smislu. Velike demografske spremembe pa Jesenice postavljajo pred velike izzive tudi v
prihodnosti.
Skozi zgodovino se je struktura prebivalstva močno spreminjala. Jesenice danes kažejo
multikulturno podobo, ki se je v preteklosti začela oblikovati, nadaljuje pa se še sedaj.
Hipoteza: Na Jesenice se je zaradi dela in želje po boljšem življenju priselilo veliko ljudi
drugih narodnosti, nekateri so ostali in to so večinoma prebivalci nekdanje republike
Jugoslavije.

1.3.

METODOLOGIJA DELA

Delo temelji na analitskem pristopu, kar pomeni, da raziskujem in interpretiram temo
zaključne seminarske naloge s pomočjo literature geografije, zgodovine in urbanizma. V prvi
vrsti sem uporabila knjige na tematiko mesta Jesenic, različne specifične članke na temo
železarstva in rudarstva, železarne Jesenice ter razvoja mesta. Uporabila sem tudi članke iz
Jeseniškega zbornika, knjige, kjer so zbrani spomini in prispevki domačinov. Med njimi sem
našla Vzpone in padce jeseniškega železarstva od Irene Benedičič ter Značilnosti razvoja
Železarne Jesenice v času med 1982 in 1994 od Borisa Berganta. Za zgodovino mesta je bila
zelo uporabna knjiga Od trga do mesta: kratka zgodovina mesta Jesenice od Natalije Štular.
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Uporabila sem tudi različne spletne strani, med njimi domačo stran Jesenic in elaborat
Jesenic, kjer so zbrani osnovni podatki o obravnavanem kraju. Za tematiko prebivalstva sem
si tudi pomagala z različnimi informacijami in bazami podatkov s spleta. Osnovni vir so
statistični podatki popisov iz Statističnega Urada Republike Slovenije, ki preko obdelave
kažejo sliko stanja obravnavanega območja na različnih časovnih ravneh. Pri obdelavi
podatkov moramo upoštevati tudi morebitne napake, ki so se zgodile med popisi. V popisu
2002 je bila zagotovljena veliko večja stopnja zaupnosti, manjši vpliv popisovalca in
predvsem veliko bolj kakovostna obdelava teh podatkov z minimalnim subjektivnim vplivom.
Uporabila sem najnovejše podatke, ki so bili na voljo in sicer sem s pomočjo podatkov
izdelala tabele in starostne piramide ter jih interpretirala ter primerjala med seboj. Veliko o
obravnavani temi je konec osemdesetih, v začetku devetdesetih prejšnjega stoletja pisal tudi
Vladimir Klemenčič. Različne problematike prebivalstva pa sta pisala tudi Anton Gosar pod
naslovom Narodnosti Slovenije – spreminjanje etnične podobe v Srednji Evropi ter
Aleksander Jakoš z Zunanjimi in notranjimi migracijami v Sloveniji.

2. OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1.

LEGA

Večino porečja Save Dolinke od razvodja z Ziljico in meje z Italijo do izteka v Ljubljansko
kotlino zajemajo občine Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica. Okrog 35 km in od 0,5 do 1
km široko, ob savskem prelomu začrtano in ledeniško preoblikovano dolino U-oblike
imenujemo Gornjesavska oziroma Zgornjesavska dolina, tudi Jeseniška dolina ali Dolina
(Jesenice, 2007). Na severu Jesenice omejuje obod Karavank z vrhovi Hruški vrh (1776 m),
Golica (1835 m) in Vajnež (2108 m), na jugu pa Julijske Alpe, natančneje do planote Mežakle
oziroma do njenega roba uravnave. Obravnavano območje se proti vzhodu odpira v
Radovljiško kotlino in se zaključuje s Potoki in Dobravskim poljem, na zahodu pa se zaključi
pri Hrušici. Občina Jesenice pripada makro regiji Alpskega sveta in mezo regiji Zahodnih
Karavank (Slovenija: Pokrajina in ljudje, 1999).
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Slika 1: Panorama Jesenic

Foto: Štular, 1999, str. 7.
Jesenice ležijo v spodnjem delu Zgornjesavske doline med Karavankami in Mežaklo ter v
neposredni bližini Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp. Občina Jesenice meri 76
km², njena povprečna nadmorska višina pa je 1030 metrov (v Sloveniji 557 m). Najvišja točka
občine je Vajnež (2104 m), najnižja pa na Savi Dolinki pred HE Moste (465 m). Značilna je
dobra osončenost; južnih ekspozicij je prek 65%. Najbolj sončna so pobočja Karavank,
najbolj senčna pa pobočja Mežakle.

2.2.

POSELITEV IN NASELJA

Poselitev Doline je bila relativno pozna in je potekala počasi. Najstarejši naselji, Rateče in
Dovje, sta verjetno nastali v 11. stoletju. Obljudenost se je bistveno povečala, ko sta se okrog
Jesenic in Mojstrane razmahnila rudarstvo in fužinarstvo (Jesenice, 2007).
Danes ima občina Jesenice 13 naselij: Jesenice, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Hrušica,
Blejska Dobrava, Lipce, Planina pod Golico, Kočna, Javorniški Rovt, Potoki, Prihodi, Plavški
Rovt in Podkočna. Na pobočjih na zložnejših policah ob zaplatah nepropustnega sveta so
nastala redka razložena naselja. Taki naselji sta Planina pod Golico in Srednji Vrh. Niz
gručastih in razloženih naselij z gručastim jedrom se je razvil na levem bregu Save Dolinke
od Rateč do Potokov ob karavanških pritokih deloma v ozkih dolinah, včasih na vršajih ali
terasah. Najvišja naselja segajo do višine 940 m (Planina pod Golico), medtem ko se gorske
kmetije povzpnejo skoraj do 1100 m. Nad to višino ni več stalne poselitve (Slovenija:
Pokrajina in ljudje, 1999). Razvoj naselja Jesenice je precej specifičen, tesno povezan z
razvojem železarstva in se razlikuje od drugih slovenskih mest. V obdobju po drugi svetovni
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vojni, natančneje nekaj desetletij po drugi svetovni vojni, je mesto zaradi priliva delovne sile
od drugod potrebovalo vse več novih stanovanj in so začeli z večstanovanjskimi hišami
zapolnjevati prazen prostor med sosednjimi naselji. Glavni razlog za notranje zgoščevanje je v
velikem pomanjkanju prostora v relativno ozki dolini, kjer pa nastopajo še drugi porabniki
prostora – železnica, ceste in industrijski obrati (Špes, 1998).
V naših mestih se kaže, da zaradi kroničnega pomanjkanja stanovanj in v mnogih primerih
nemobilnosti prebivalstva ni nujna vzročna povezanost med vertikalnimi in horizontalnimi
premiki v krajšem časovnem obdobju. Vendar pa je v najslabših mestnih delih opazna velika
mobilnost prebivalstva, kot je na primeru najslabšega mestnega dela Jesenic, kjer ostajajo
družine v stanovanjih povprečno dve leti. Raziskave slovenskih mest, tudi Jesenic, kažejo na
to, da se slabši mestni deli, z vidika degradacije življenjskega okolja in kvalitetnega bivalnega
okolja, tako po genezi kot tudi po fiziognomiji, razvrščajo v tri tipe (Špes, Plut, 1982):
-

-

Stare delavske četrti mest, ki so v neposredni okolici industrijskih objektov in so
bili skupaj z njimi tudi zgrajeni, v začetni fazi industrializacije. Danes so tu v
glavnem večstanovanjske zgradbe, na primer Cesta F. Finžgarja, Savska,
Gradnikova, Straža. Ob večstanovanjskih zgradbah so še enodružinske hiše, to so
praviloma stare in nizke delavske hiše.
Drugi tip predstavljajo mestna jedra, kjer je večina stanovanjskih objektov starih
več kot 100 let, s pretežno starim prebivalstvom.
V tretjo skupino sodijo deli mest, ki so bili pod vplivom emisij, manj privlačni za
bivanje.

Slabši mestni predel je ravno neposredna okolica železarne, kjer je npr. na Cesti železarjev
živelo kar 96% gospodinjstev v stanovanjskih zgradbah, zgrajenih pred prvo svetovno vojno
(Špes, Plut, 1982).

2.3.

GEOLOGIJA IN VODE

Dno Doline pokrivajo rečno-ledeniški nanosi in melišča, Julijske Alpe gradijo apnenci in
dolomiti, v zahodnih Karavankah pa poleg prevladujočih karbonatnih kamnin najdemo še
slabo prepustne glinavce in meljevce. Razlike v kamninski sestavi vplivajo na reliefno
izoblikovanost, rečno mrežo in kmetijsko rabo. Rečna mreža Save Dolinke je asimetrična. 16
kratkih pritokov s karavanške strani je vrezalo ozke in globoke doline. Njihovi vršaji so bili za
poselitev in kmetijski razvoj pomembnejši kot julijski, ki jih je le šest. Z vodotoki je povezana
tudi zgodnja elektrifikacija Doline konec 19. stoletja. V občini prevladujejo karbonatne
kamnine (70%), ostalo so rečno-ledeniški nanosi, melišča in slabo prepustne kamnine. Gozd
pokriva prek 71% površja, travniki in pašniki preko 12%, dobrih 9% površja pa je
pozidanega. Pozidana je predvsem večina dna Doline (Jesenice, 2007).
Prek ozemlja občine potekala Savski in Košutin prelom. Zdrobljeno cono Savskega preloma
je Sava sprala in tako ustvarila Gornjesavsko dolino. Košutin prelom poteka po južni strani
vzporedno z vršnim grebenom Karavank do Podgorjanskih vrat. Geodetske meritve kažejo, da
se Karavanke še vedno gibajo. Površje preoblikujejo tudi skalni podori, zemeljski plazovi in
drobirski tokovi, ki se jim je treba prilagajati pri načrtovanju posegov v prostor (Jesenice,
2007).
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2.4.

PROMET IN TURIZEM

Ker so Jesenice obmejno mesto, so se tu močno razvile carinske in špedicijske službe. S
temeljitim gospodarskim prestrukturiranjem v 90-ih letih prejšnjega stoletja so se posebej
razmahnili trgovina, promet in storitve (Jesenice, 2007).
Z izgradnjo karavanškega predora so pričeli poleti leta 1900, kjer so na hruščanskem polju
začeli z izgradnjo 7 km dolge ozkotirne železnice. Z avstrijske strani je predor gradilo
podjetje Ed. Gross & Co., s slovenske pa italijansko podjetje Kadile & Co. Predor je bil prebit
po petih letih gradnje, 15. maja leta 1905. Pri izgradnji predora je sodelovalo 3.128 delavcev,
v samem predoru pa je delalo 1.300 delavcev različnih narodnosti. Dela v predoru so bila
zaključena 30. septembra 1906, hkrati s priključki na Celovec, Beljak in Jesenice, dan
kasneje, ko je prvi vlak uradno peljal skozi predor, pa so ga tako povezali tudi z dobre tri
mesece prej prometu predano Bohinjsko progo (Železniški predor Karavanke, 2013).
Z zgraditvijo predora pod Karavankami je evropsko avtocestno omrežje dobimo izredno
pomembno transverzalo čez vzhodni del Alp od Münchna prek Salzburga in Beljaka do
Ljubljane z vezavo na prometnice, ki vodijo v Panonsko nižino in na Balkan (Strajnar, 2003;
cv: Skulj, 1992). V Sloveniji se je po reformi leta 1965 začela v gospodarstvu močneje
izražati težnja po hitrejšem in večjem uveljavljanju tržnih elementov nad centralno planskimi,
pa tudi težnja po povezovanju s sosednjimi državami in Evropo. Slovenija je začela takrat v
najrazličnejših oblikah sodelovati s sosednjimi deželami. Gradnja predora je trajala štiri leta in
bila dokončana leta 1991. Z dobrimi 600 m nadmorske višine pomenita eno najlažjih povezav
Južne in Srednje Evrope. Gre za edini enocevni predor na slovenskem avtocestnem omrežju,
zato pa je hkrati najdaljši slovenski cestni predor, ki meri 8.019 metrov (Strajnar, 2003).
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Slika 2: Vhod v Karavanški cestni predor na Hrušici

Vir: Jesenice, 2007, str. 78.

Gradnja odseka avtoceste Hrušica - Vrba je trajala štiri leta. Razlogi za tako dolgo trajanje
gradnje pa so, kljub tehnični zahtevnosti, predvsem v težavah pri zagotavljanju denarja za
nemoten potek gradbenih del, ki so bila zato večkrat prekinjena. Ta odsek se uvršča med
tehnično in cenovno najzahtevnejše odseke v Sloveniji. Izgradnja tega odseka pa močno
približuje Zgornjesavsko dolino osrednji Sloveniji, izboljšuje dostop do Karavanškega
predora in v osrednjo Evropo ter bistveno popravlja življenjske razmere prebivalcev Jesenic,
ki jih rešuje tranzitnega prometa (Strajnar, 2003).
Turizem je poglavitna gospodarska panoga zgornjega dela Doline. Območje se ponaša z
bogato naravno in kulturno dediščino in s širokimi možnostmi za rekreacijo in šport. Na
Jesenicah si lahko ogledamo Poljansko Babo. Poljanska Baba je osamljena skala, ki izstopa iz
bukovega gozda vzhodnega pobočja Mežakle. Legenda pravi, da je nenavadna in zelo izrazita
podoba skale dobila ime Baba po trdosrčni in neusmiljeni edinki plemiškega rodu, ki je nekoč
imela možnost, a ni imela toliko srca, da bi rešila smrti nesrečnega kmeta, ki ga je pokončala
zver, ko je lovil na Mežakli. Pogledamo si lahko Murovo in Plavž na Stari Savi, sprehodimo
pa se lahko tudi skozi Spominski park, ki stoji na nekdanjem pokopališču. V njem je grobišče
borcev iz 2. svetovne vojne, ruskih vojnih ujetnikov, ki so gradili karavanški predor. V parku
je tudi kapela z imeni padlih med prvo svetovno vojno (Občina Jesenice, 2011).
Pokrajino Zgornjesavske doline zaznamuje karakter ledeniško nastalih dolin in visokih
skalnatih slemenov, vrhov z nenavadnimi kraškimi oblikami, travnatimi pobočji, veličastnimi
slapovi, jezerca in reke ter bogata flora in favna. Pestrost in danosti pokrajine je v preteklosti
bistveno vplivala na življenje ljudi in njihovih navad, danes pa nudi tudi številne možnosti za
preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi, stik z naravo in odkrivanje njenih zakladov.
Večina pokrajine Zgornjesavske doline sodi v Triglavski narodni park (60 %), ki je pod
9

nadzorom in tako zaščitena pred morebitnimi negativnimi ekološkimi vplivi, saj predstavlja
domovanje redkim vrstam rastlin in živalim (Občina Jesenice, 2011).

3. ZGODOVINA MESTA JESENIC
3.1.

OBDOBJE DO 19. STOLETJA

Materialni ostanki, najdeni na širšem območju Jesenic, dokazujejo, da je bil kljub slabšim
možnostim, ki jih je za preživetje ponujala narava, človek v teh krajih prisoten že zgodaj v
pradavnini. Najstarejše najdbe izvirajo iz časa prehoda mlajše kamene dobe v bakreno v 3. ali
4. tisočletja pred Kristusom. V pozni antiki, ko je zaradi notranje politične situacije in
nevarnosti barbarskih vpadov postalo življenje v ravnini nevarnejše, je na Ajdni nad Potoki
nastala naselbina. Višek je naselbina dosegla v 5. in 6. stoletju. Naslednja stoletja so zavita v
temo, saj se pisni viri niso ohranili, materialna dediščina pa je ostala prikrita. Šele v 11.
stoletju se število virov, zlasti listinskih, poveča. Na Zgornjem Gorenjskem se v visokem
srednjem veku uveljavita dva pomembna zemljiška gospoda, ki sta odločilno vplivala na
zgodovinski razvoj tega prostora. Briksenski škofje so do posesti na Gorenjskem prišli v 11.
stoletju. S tremi darovnicami, ki sta jim jih izročila nemška kralja Henrik II. in Henrik III.
leta 1004, 1011 in 1040 so škofje prišli do obsežne posesti med obema Savama. Drugi
pomemben zemljiški gospod na tem območju pa so bili Ortenburški grofje. Prvič se omenjajo
med leti 1140 in 1185. Ko so leta 1418 Ortenburžani s smrtjo grofa Friderika III. izumrli, so v
skladu z dedno pogodbo, njihove posesti prevzeli Celjski Grofje. Po Celjskih so dedovali
Habsburžani, ki so belopeško gospostvo ohranili kot komorno posest do leta 1636 (Jesenice,
2007).
Naselje Jesenice je v zgodovinskih virih prvič omenjeno relativno pozno. Zanesljivo omembo
najdemo šele v Ortenburškem rudarskem redu, ki ga je Friderik Ortenburški izdal leta 1381 za
rudnike železa, ležeče nad njegovo vasjo Jesenice. Jesenice so bile v času reda že
izoblikovane kot naselje (dorf). Naseljevanje v višje ležeče rovte je bilo v primerjavi z
drugimi območji po Sloveniji relativno zgodno. Leta 1381 sta bila nad Jesenicami poseljena
že vsaj dva rovta. Po imenih sodeč je bilo prebivalstvo konec 15. stoletja povečini slovensko
(Mlinar, 2004).
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Slika 3: Ortenburški red iz leta 1381

Vir: Mlinar, 2004, str. 13.

V težnji po povečevanju proizvodnje so tako Ortenburžani kot Freisingi in brixenški fevdalci
na njihova neobdelana ali z gozdovi porasla zemljišča že v 13. stoletju naseljevali kmete s
svojih koroških, južnotirolskih ali drugih posesti (Štular, 1999).
Najstarejši del Jesenic, Murovo, je z dograditvijo »stare belopeške graščine« (današnje
Kosove graščine) leta 1521 in cerkve Svetega Lenarta (leta 1523) začelo izgubljati svoj
kmečki videz in izpolnjevati vse pogoje za preimenovanje v trg. Tako Valvazor že piše o
Murovi kot trgu – Markt Asling. Kdaj in kako je prišlo do preimenovanja v trg iz virov ni
znano. Kasneje pa se ime Asling – Jesenice že pojmuje za vsa naselja, ki so se do 16. stoletja
formirala kot fužinarska naselja na levem bregu Save. Prebivalstvo je v okolici fužinskih
obratov prebivalo večinoma v enonadstropnih lesenih hišah, obdanih z vrtovi in travniki s
sadjem drevjem. Preživljalo se je z rudarjenjem, oglarjenjem, drvarjenjem, tovorništvom,
kmetijstvom in živinorejo ter z raznimi rokodelskimi dejavnostmi. Na njivah je pridelovalo
pšenico, rž, ječmen, oves, koruzo, proso, ajdo, deteljo, krompir, lan, repo, zelje in fižol.
Največje kmetije so imele po enega hlapca, dekle in pastirja, po tri konje ali štiri vole, deset
do dvanajst krav, 30 do 40 ovac in štiri svinje (Jesenice, 2007).
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Slika 4: Trg Jesenice; J.V. Valvazor: Topographica ducatus Carniolae modernae, 1679

Vir: Jesenice, 2007, str. 20.

Prihod Bucellenijev na Savo v poznih 30. letih 16. stoletja velja za začetek novega naselja
Save, ki z njenimi fužinarskimi napravami, stanovanjskimi poslopji, lastno cerkvijo in
graščino pomeni eno temeljnih sestavin kasnejše rasti Jesenic. Drugo pomembno središče
fužinarstva je nekdaj predstavljal Plavž. Ime mu je dala talilna peč, ki so jo prav tako po
italijanskem, breščanskem vzoru po letu 1561 zgradili Bucelleniji. Plavž je bil tako kot Sava
po svoji legi samostojno fužinarsko naselje z značilnimi elementi (Jesenice, 2007).
Glavna cesta po dolini, kjer so se razporejala naselja, je bila zgrajena v času Karla VI. (1711 1740). Njena širina je znašala do dva in pol sežnja, bila je peščena in trdna in ob vsakem
letnem času tudi prevozna s težkimi vozovi, imela je povsod dobre, trdne mostove. Fužinarska
naselja Plavž, Sava in trg Jesenice imenuje vojaški zemljevid vasi. V prvi polovici 18. stoletja
je obrobje ceste med Plavžem in trgom Jesenice še vedno nedotaknjeno, le ob mostu čez
potok Jesenica opazimo nekaj stavb. Še preden pa nas cesta pripelje do samega središča trga
Jesenice, opazimo na vzpetini nad glavno cesto raztresene kmečke hiše, njihova gostota pa se
povečuje proti Murovi (Jesenice, 2007).
3.3.1. RAZVOJ FUŽINARSTVA
Zgodovino železarstva na Gorenjskem, zlasti v Zgornji savski dolini, lahko sledimo daleč
nazaj v pradavno dobo. Osnova te železarske dejavnosti so bile danes že izčrpane zaloge
železne rude v Karavankah in v predgorjih Julijskih Alp; obsežni gozdovi, ki so dajali za
topljenje rude potrebno kurivo – lesno oglje in vodna sila Save in njenih pritokih. Posamezni
železarski obrati so bili raztreseni več ali manj po celi Gorenjski. Predvsem pa na Jesenicah in
v njeni neposredni okolici na Plavžu, Planini in Javorniku, v Bohinju, Kropi in Kamni Gorici
(90 let Železarne Jesenice, 1959 ).
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Verjetno so najprej prišli pastirji, ki so se poleg pašništva že ukvarjali s pridobivanjem
trdnega železa. Tako je nastalo tudi višinsko naselje Planina pod Golico nad Jesenicami.
Zemljiški gospodje so od rudnih nahajališč pričakovali veliko, zato so s kolonizacijo v 14.
stoletju sem doselili rudarje in železarje s Koroške. Z Ortenburškim rudarskim redom so
uzakonili že uveljavljena razmerja med zemljiškim gospodom, lastniki fužin, fužinarji in
kmeti. Zaradi vse večjega zanimanja za zemeljska bogastva se je že od 10. stoletja naprej
postopoma oblikovalo rudarsko pravo, ki je prvotno urejalo pravice in dolžnosti tudi na
področju gozda. Za Koroško Belo, ki je najstarejši del Jesenic, se železarstvo omenja v 13.
stoletju. Ko so pod hribom Kres v začetku 15. stoletja odkrili železovo rudo, je nastalo
fužinsko naselje ob potoku Javornik, imenovano Javornik (danes Slovenski Javornik). V 16.
stoletju se je tako imenovano gozdno železarjenje preselilo v dolino k močnejšim vodnim
virom. V prvi polovici 16. stoletja so v Planino pod Golico prišli italijanski kovači iz Bergama
in Brescie. Bucelleniji so poznali zmogljivejši tip talilne peči – bresciansko peč, vendar so bili
kljub zadostni zalogi lesa, potočki v Karavankah energijsko preskromni. Z dovoljenjem
vladarja so komaj deset let po prihodu na Jesenice preselili svoje fužinske obrate k
močnejšemu vodnemu viru, k reki Savi. Tam so sezidali graščino, ob njej pa postavili večji in
modernejši plavž s kovačnico. Sredi 16. stoletja so prevzeli še javorniški plavž, v letu 1584 pa
so postavili še tretji plavž na Plavžu. Konec 17. stoletja je v evropskem železarstvu nastopila
kriza, ki se je odražala tudi na Jesenicah, kjer je fužinarstvo začelo nazadovati. A kljub temu
Valvazor v Slavi Vojvodine Kranjske omenja fužine, v katerih so izdelovali najboljše jeklo na
Kranjskem (Jesenice, 2007).

3.2.

OD 19. STOLETJA DO PRVE SVETOVNE VOJNE

V obdobju izdelave francijskega katastra (1817 - 1828) je delovala na območju Jesenic tudi
pletilnica nogavic in oblek, ki je zaposlovala največ 60 oseb, med njimi največ kočarje in
najemnike. Po popisu leta 1831 je živelo v jeseniški občini 744 ljudi, od tega 377 žensk in 367
moških. Številna delovna mesta v novih tovarniških obratih, predvsem pa propad manjših
fužin na Gorenjskem, je povzročil dotok večjega števila prebivalstva na Jesenice. Največ
delavcev je prišlo iz Bohinja, Selške doline, okolice Kamnika, precej dobrih železarjev je
pripotovalo iz Koroške, zgornje Štajerske, posamezniki pa celo iz Porenja, Porurja,
Westfalije, gornje Šlezije, Poljske, Češke. Ti priseljenci so začeli v bližini tovarne graditi
svoje hiše. Nastala so prva delavska naselja (npr. t.i. »Nova vas«), odpirale so se nove
gostilne, trgovine in obrtni lokali (Štular, 1999).
Reambulančni načrt iz leta 1866 ne prinaša veliko novega v podobo Jesenic. Trdni jedri
ostajata Murova s trgom Jesenice in Stara Sava. Cesta med njima še vedno privlači
posameznike, ki brez pravega reda ob njej postavljajo hiše in gospodarska poslopja. Številne
spremembe prinese v urbanistično podobo Jesenic ustanovitev Kranjske industrijske družbe
leta 1869, ko se Jesenice v novih pogojih in ob preoblikovanju tradicionalnega železarstva
začnejo razvijati v moderno industrijsko središče, ki velja za največje in najpomembnejše na
takratnem Kranjskem (Jesenice, 2007).
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3.2.1. KRANJSKA INDUSTRIJSKA DRUŽBA
Zaradi vedno večjih finančnih težav so bili gorenjski fužinarji prisiljeni razmišljati o združitvi.
Pobudniki zanjo so bili Zosi, lastniki javorniških in bohinjskih fužin. Septembra leta 1969 so
v trgovski register vpisali Kranjsko industrijsko družbo (KID) s sedežem v Ljubljani. Častno
mesto prvega predsednika družbe je pripadlo Michelangelu Zoisu. Trudili so se, da bi
izdelovali še bolj kakovostno jeklo z višjo trdnostjo. Vsipu železove rude v javorniškem
plavžu so dodali manganovo rudo, ki so jo kopali na Begunjščici. Kemiku Lambertu Pantzu je
uspelo, da je KID postala prva družba na svetu, ki je pridobila zlitino železa in mangana
(Jesenice, 2007). Leta 1872 jim je uspelo pridobiti 37% feromangan. Svoj izdelek so
predstavili na svetovni razstavi na Dunaju, kjer so prejeli zlato medaljo. A tudi ta uspeh ni
mogel zaustaviti širitve splošne krize v železarstvu. Leta 1890 so novi industrialci zgradili
prvo Siemens-Martinovo jeklarsko peč. Leta 1906 jih je delovalo že pet. Podjetje Vogel &
Noot, ki je bilo v vodstvu družbe, je s širitvijo železarskih obratov postavilo temelje sodobne
železarne (Benedičič, 2004).

Slika 5: Znak Kranjske industrijske družbe

Vir: Mugerli, 2009, str. 6.

V pečeh so pridobivali tekoče jeklo, ki so ga v livni jami ulili v ingote za nadaljnjo predelavo.
Potrebno toploto so pečem zagotavljali plinski generatorji (Mugerli, 2009).
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3.2.2. ŽELEZNIŠKA PROGA
Z dograditvijo jeseniškega železniškega križišča se je za Jesenice in vso Gornjesavsko dolino
začelo precej drugačno življenje. Leta 1870 so bili speljani prvi trije tiri kot del železniške
proge Jesenice – Trbiž. Jesenice so dobile svoj prvi kolodvor. Čeprav je bilo poslopje
zgrajeno bližje Savi kot Jesenicam, so se odločili, da postajo poimenujejo po Jesenicah. Na to
so vplivale večje možnosti za naselitev prebivalstva na Jesenicah in predvidena razširitev
železarske industrije. Leta 1905 pa so na nasprotni strani zgradili novo, večje postajno
poslopje. Hkrati pa so že potekala sklepna dela na karavanško – bohinjski železnici, ki je za
tisti čas pomenila vrhunski dosežek gradbene tehnike, saj je bilo treba izvrtati kar dva
geološko precej zahtevna predora, bohinjskega in karavanškega. Progo je odprl sam avstrijski
prestolonaslednik Franc Ferdinand leto kasneje (Štular, 1999).

Slika 6: Prva železniška postaja

Vir: Jesenice, 2007, str. 79.

Vojna vedno pomeni za gospodarstvo zelo specifične pogoje oziroma razmere. Proizvodnja se
ponavadi prilagodi vojnim potrebam. Vse skupaj ponavadi spremlja visoka inflacija. Na
Jesenicah je mobilizacija zajela večino tovarniškega delavstva. V tovarni na Jesenicah in na
Javorniku je delo potekalo v močno skrčenem obsegu. Jesenice in s tem posledično jeseniško
gospodarstvo je imelo na eni strani srečo zaradi geografskega položaja. Mesto je, kot smo že
ugotovili, stisnjeno v ozki alpski dolini, kar je pomenilo delno zaščito pred napadi letalstva.
Po drugi strani pa je bližina fronte pomenila stalno nevarnost za mesto. Dne 14. avgusta 1917
so v jutranjih urah padle prve bombe italijanskih letal, vendar ni bilo posebne škode. V
popoldanskih urah je sledil še en letalski napad, ki je ponovno zgrešil železarno, odvržene
bombe pa so zadele Koroško Belo. Tako kot v vsaki vojni, je bilo tudi v tej najbolj prizadeto
prebivalstvo. Dolgo pričakovani mir na frontah je bil sklenjen 28. oktobra 1918, ko je AvstroOgrska armada zaprosila za premirje. Kmalu so se začeli domači fantje vračati iz front in
kasarn. Delo v železarni se je kmalu normaliziralo, življenje pa je bilo bedno, saj je vsega
primanjkovalo (Rjazancev, 1997).
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3.3.

OBDOBJE MED VOJNAMA

Medvojno obdobje je jeseniškemu gospodarstvu prineslo veliko novega. Jesenice so po sili
razmer v tem času postale obmejna postaja, kar je položaj za obnovo dela in perspektivo
železarne še bolj otežilo. Za Jesenice kot mednarodno važno prometno križišče med Avstrijo
in Italijo se je na mirovni konferenci v Parizu razvila živa diplomatska vojna, da bi se vsa
Zgornjesavska dolina priključila Italiji in če to ne bi bilo dosegljivo, pa vsaj
internacionalizirala. Območje železarne je bilo natlačeno z vojaškimi pošiljkami, ki jih je bila
železniška uprava prisiljena deponirati na vse industrijske tire železarne. Martinarna je delala
samo z eno pečjo, a tudi za to peč je kmalu začelo primanjkovati grodlja, kuriva in
pogonskega materiala (Mohorič, 1970).
Širitev in položaj Kranjske industrijske družbe je imel velik vpliv na razvoj Jesenic. V času
kraljevine Jugoslavije so Jesenice ustavno sodile v Radovljiški srez, okrajno sodišče pa je bilo
do konca 1. svetovne vojne v Kranjski Gori. Skupaj s Savo so štele okoli 8.000 prebivalcev. S
svojo infrastrukturo, strateško pomembno lego, »železno cesto«, ki je povezovala posamezna
naselja – Savo, Plavž, Jesenice in Murovo v enoto, so v dvajsetih letih prejšnjega stoletja
končno izpolnjevale vse pogoje, da se iz trga »povišajo« v mesto. 20. marca leta 1929 so
Jesenicam tudi uradno podelili mestne pravice. Prebivalcem Jesenic je dejstvo, da odslej
naprej živijo v mestu, pomenilo veliko. To se je odražalo tudi na gospodarskem področju.
Marsikateri obrtnik je povečal svoj obrat (Štular, 1999).
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Slika 7: Slavnostna povorka ob proglasitvi Jesenic za mesto leta 1929

Vir: Jesenice, 2007, str. 52.

Jeseni leta 1929 sta Nemca, brata Westtna, celjska industrialca, od Italijanov pokupila delnice
jeseniških in javorniških obratov. Tako je Kranjska industrijska družba prešla iz italijanskih
rok ponovno v nemške roke. Nova lastnika sta dobro vedela, kaj pomeni železarska industrija
v »agrarni« Jugoslaviji, zato sta začela obrate razširjati. Novi lastniki ponavadi pomenijo nov
zagon in tudi tokrat je bilo tako. Že drugič v zgodovini ekonomskega razvoja mesta se je
pokazalo, da so nemški lastniki prispevali več k dobro bitu prebivalstva kot italijanski lastniki
(Rjazancev, 1997).
Dograditev in razširitev obratov ter postavitev plavžev je omogočila zaposlitev večjega števila
novih delavcev. Ta porast je bil močan v letih 1936/37, ko se je število zaposlenih povečalo
kar za 1.285 delavcev. Po dograditvi drugega plavža je bilo tako v železarni Kranjske
industrijske družbe zaposlenih kar 4. 567 delavcev (Štular, 1999).
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3.4.

DRUGA SVETOVNA VOJNA

11. aprila leta 1941 se je začela vojna. Jesenice so za okupatorja pomenile važen prometni in
industrijski center, ki naj bi v njegovih osvajalnih načrtih odigral pomembno vlogo. Zato je v
čim krajšem času z različnimi ukrepi skušal čimbolj izbrisati slovensko podobo dežele, ki jo
je nasilno zasedel. V šole in urade je uvedel nemški jezik, zamenjal vse napise, spreminjal in
ponemčeval je imena krajev in njihovih prebivalcev. Tako so Jesenice postale Assling
(Jesenice, 2007).
Železarno je vojni napad na Jugoslavijo zajel sredi intenzivnega dela, ko je izvrševala javne
dobave za državo, jugoslovanske železnice, vojaške ustanove in za industrijo, ki predeluje
železo. Nadaljnje izvrševanje teh dobav je zaradi vojnega stanja postalo problematično.
Nemci so prišli glede usode in nadaljnjega dela v železarni na Jesenice z mračnimi nameni in
določenim programom. Železarno so hoteli ustaviti, kajti med vojno, ko je bilo železniško
omrežje že tako in tako močno obremenjeno z vojaškimi transporti, bi dovoz železove rude,
premoga in koksa iz tako velikih daljav na Jesenice še močneje obremenil transportni sistem
in vozni park. Ko je tehnični ravnatelj dr. Klinar izvedel za nemške načrte glede železarne, je
sestavil pregledni ekspoze o njenem pomenu ter se z njim odpeljal naravnost v Berlin. Z
velikim naporom in tehtno argumentacijo se je Klinarju posrečilo pridobiti Nemce, da so
svoje stališče revidirali in niso več tako brezpogojno vztrajali na zahtevi, da se železarna
zapre. Tako se je železarna izognila črnemu scenariju, po katerem bi jo zaprli (Mohorič,
1970).
Kljub nadaljevanju s proizvodnjo pa so bile razmere v gospodarstvu mnogo slabše kot v
predvojni dobi na jugoslovanskem trgu. Delovna sila v železarni je bil za časa vojne velik
problem. Ker se je večina prebivalstva pridružila odporniškemu gibanju in predvsem
Osvobodilni fronti, je takratna tovarniška uprava morala razmisliti o tem, kje in kako dobiti
manjkajoče delavce. Rešitev je našla v dovažanju tuje delovne sile, zlasti francoske, po
kapitulaciji Italije pa tudi italijanske (Jesenice, 2007).
1. marca 1945 so Jesenice doživele najstrahovitejši napad v svoji zgodovini. Zavezniške
bombe so padale predvsem okoli železniške postaje. Materialna škoda, ki je bila ocenjena po
vojni, je znašala kar 31 milijonov dinarjev. Močneje poškodovanih ali porušenih je bilo okrog
štirideset, lažje poškodovanih pa okoli sto štirideset hiš. V ruševinah je umrlo okoli sto
dvajset oseb, okoli sto šestdeset pa je bilo ranjenih. Druga svetovna vojna je Jesenicam
prizadejala velik krvni davek, saj je zahtevala več kot 840 žrtev (Jesenice, 2007).
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Slika 8: Jesenice po zavezniškem bombardiranju prvega marca 1945

Vir: Jesenice, 2007, str. 57.

3.5.

POVOJNO OBDOBJE

Prvi teden po osvoboditvi je delo v železarni skoraj počivalo. Po osvoboditvi se namreč
mnogi sodelavci, ki so vojno preživeli, niso vrnili na svoja delovna mesta. Mnogo jih je odšlo
v Zenico, Sisak, Celje in na Reko. Več kot tisoč kovinarjev pa je moralo še mnogo mesecev
po osvoboditvi ostati do ureditve razmer v vojaški službi jugoslovanske armade. Tuja
delovna sila, ki jo je pripeljal okupator, je po umiku okupacijskih čet iskala prvo priložnost,
da se čimprej vrne v domovino (Mohorič, 1970).
Obdobje po drugi svetovni vojni zaznamuje intenzivna pozidava vseh še prostih površin
mesta, predvsem področja Plavža, polj pod Koroško Belo ali zemljišč na desnem bregu Save,
kjer so nastale nove stanovanjske soseske, športni objekti in naprave (Jesenice, 2007).
Osnovno načelo pri načrtnem gospodarstvu je bilo, da se bo v novi državi socialističnega
gospodarstva težka industrija gradila predvsem tam, kjer ima glede rudne in premogovne baze
najboljše pogoje. Jesenice so bile od premogovnikov in rudnikov močno oddaljene. Dovoz
rude in koksa na tako velike razdalje je hudo bremenil transportni sistem. Obenem so
prevozni stroški veliko bolj povišali proizvodni račun jeseniške železarne kot pa železarn, ki
ležijo v centru surovinskih baz oziroma ob vodnih poteh za dovoz rud in kuriva (Mohorič,
1970).
Da bi povojna obnova hitreje stekla, se je začelo organizirano udarniško delo. Zelo znane so
bile mladinske delovne brigade, manj znano pa je, da so bile organizirane tudi v železarni
Jesenice. Organizirane so bile v obliki medobratnih tekmovanj, da bi tako zvišali proizvodnjo,
znižali število obratnih nezgod, omogočili pridobitev kvalifikacij, nadomestili manjkajočo
delovno silo in iz kmečkih okolij pridobili novo. Ker je po drugi svetovni vojni železarno
zapustilo veliko strokovnega kadra in so bili stiki s tujino omejeni, so morali z razpoložljivim
kadrom usposobiti stroje in naprave. Zato so v prvih letih po vojni močno spodbujali
racionalizacije inovacije. Med največjimi investicijami železarne v povojnem času so bile še:
valjarna 2400 v štiridesetih letih, valjarna tanke pločevine v petdesetih letih, valjarna
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Blooming - Steckel v šestdesetih letih, hladna valjarna Bela v sedemdesetih letih in jeklarna 2
v osemdesetih letih. Z razcvetom železarstva in s tem povezanim množičnim pritokom nove
delovne sile se je oblikovala zunanja podoba mesta. Na prostranih plavških travnikih so zrasla
delavska stanovanja – novi bloki in stolpnice, prav tako na današnji Tomšičevi cesti. Jesenice
so tako v povojnem obdobju dobile tudi novo bolnico, zdravstveni dom in občinsko stavbo,
železniško postajo, kino, bencinske črpalke, pošto, banko, nove vrtce in šole, kopališče…
Leta 1947 je bil sprejet petletni plan, po katerem naj bi Železarna Jesenice povečala
proizvodnjo grodlja – surovega železa in s tem več jekla v obliki polizdelkov, kot so
pločevina, žice, profili, cevi, žeblji,… Postopoma se je železarna preusmerjala, kar je bilo
povezano z modernizacijo proizvodnje in vlaganja v predelovalne obrate. Leta 1952 se je
začela gradnja kavperjev – ogrevalcev zraka za plavže, v martinarni pa so leta 1953 zgradili
peto in šesto (leta 1958) Siemens-Martinovo peč. Po letu 1956 je železarna začela izplačevati
tudi odškodnine za izume, racionalizacije inovacije in izboljšave (Jesenice, 2007).
V letu 1965 je gospodarska reforma v Jugoslaviji do dna spremenila pogoje gospodarjenja.
Prizadeta je bila bazna industrija, predvsem železarstvo in s tem tudi železarna. Razlogi za to
so bili naslednji (Kunc, 2009):
-

liberalizacija uvoza železa in jekla v letu 1967 in istočasno ne odgovarjajoča carinska
zaščita sta še v večji meri poslabšali že tako nizko akumulacijo,
cene jekla so narasle za 37%, vendar so cene surovin in repromateriala poskočile za
45%, transport pa kar za 80%,
izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti železarne je padlo pod 80%,
krediti so bili razpolovljeni,
investicije v razvoj so bile ustavljene
likvidnost je dokončno zaprla žiro račun železarne in ni bilo možnosti normalno
izplačevati plač železarjem.

Nastali so težki socialni problemi. Plače so se zniževale. Mnogi železarji so zapuščali
železarno, kjer je bilo po normativu 7.450 delavcev, po staležu pa nekaj preko 7.000 delavcev.
Dobri dve tretjini jih je živelo na območju takratne jeseniške občine. Približno 60%
prebivalstva te občine je bilo odvisnih od zaslužka družinskih članov, zaposlenih v Železarni
Jesenice (Kunc, 2009).
O visoki industrializacijski stopnji Gorenjske priča več indikatorjev. Delež industrijskega
aktivnega prebivalstva (od vsega aktivnega prebivalstva) je bil leta 1971 v petih gorenjskih
občinah 54,9 %. Delež zaposlenih v industriji (od vseh zaposlenih) je bil na Gorenjskem 51,1
%, v SR Sloveniji pa 44,3 % (Vrišer, 1981).
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3.6.

ŽELEZARSTVO V SAMOSTOJNI SLOVENIJI

Zaradi stalnih težav s pomanjkanjem delovne sile za potrebe železarne in tudi iz političnih
razlogov (utrjevanje bratstva in enotnosti) so bili v železarni prisiljeni sprejemati delavce iz
drugih jugoslovanskih republik in pokrajin. Kmalu po vojni je na Jesenice prišlo veliko
delavcev, ki so sodelovali pri gradnji ceste »Bratstva in enotnosti«. Prihajali pa so tudi
delavci, ki so se na Jesenicah usposabljali za delo v novih železarnah. Ti in pa dijaki
Metalurške šole so se po končanem izobraževanju večinoma vrnili v matične republike.
Največje število imigrantov pa je na Jesenice prišlo pozneje, v začetku osemdesetih. Njihovo
število pa je težko spremljati, ker so delovna mesta pogosto menjavali, se vračali domov in se
zaposlovali tudi zunaj železarne. Ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so tako Jesenice imele
več kot četrtino neslovenskega prebivalstva. V celotnem številu zaposlenih v Železarni so
med priseljenci prevladovali delavci iz nekdanje republike Bosne in Hercegovine, sledili so
jim Hrvatje in Črnogorci, Srbov in Makedoncev je bilo nekaj manj. Večinoma so imeli nizko
izobrazbo, pogosto niso imeli zaključene niti osnovne šole. Veliko jih je šele na Jesenicah
pridobilo polkvalifikacije in kvalifikacije (Jesenice, 2007).
Z osamosvojitvijo Slovenije pa je železarna izgubila velik del svojega tržišča in je morala
iskati nove dobavitelje surovin. Zaradi novega tehnološkega postopka so stari plavži postali
nepotrebni. Obe visoki peči – plavža so leta 1987 porušili, ukinili pa tudi aglomeracijo. Sredi
Jesenic pa so ostale zapuščene industrijske hale, ki še danes kazijo podobo mesta. (Štular,
1999).
Posledica vseh teh sprememb je bilo veliko število nezaposlenih in s tem velik socialni
problem, ki sta ga pomagali reševati lokalna skupnost in država, kar se je razmeroma hitro
pozabilo, posledično pa je železarna v tretjem tisočletju postala poslovno uspešna in prešla v
tuje lastništvo (Bregant, 2009).
S samostojno državo, po izgubi tradicionalnega jugoslovanskega trga, je bila ukinjena
proizvodnja elektrojekla na stari lokaciji, ohranila pa se je proizvodnja jekla v novi
elektrojeklarni na Belškem polju. Decembra leta 1992 se je Železarna Jesenice razdelila na 13
samostojnih podjetij. Za proizvodnjo ploščatih jeklenih izdelkov je bila ustanovljena družba
S.Ž. Acroni, ki je uspešno poslovala. Obseg proizvodnje in prodaje v Acroniju je naraščalo.
Leta 1999 so prvič prodali več kot 200.000 ton izdelkov. Povečala se je produktivnost,
spreminjali pa so tudi strukturo proizvodnje in sicer v korist izdelkov z večjo dodano
vrednostjo. Acroni je danes hčerinsko podjetje Slovenske industrije jekla, ki je v letu 2005
povprečno zaposlovalo 1367 delavcev. Je največji slovenski proizvajalec jekla, ki za
proizvodnjo reciklira staro železo v elektroobločni peči, ga odlije na napravi za kontinuirano
litje in izvalja v ploščate jeklene izdelke. Podjetje je specializirano za proizvodnjo ploščatih
izdelkov iz nerjavih, specialnih, konstrukcijskih jekel ter jekel za elektropločevine, ki
ustrezajo, ki ustrezajo kakovostnim zahtevam globalnega tržišča. Najpomembnejša trga v
Evropi za Acroni sta Italija in Nemčija, kjer ima hčerinski podjetji Acroni Deutschland in
Acroni Italia. Jeseniško jeklo pa prodajajo tudi v Tajvan, Ciper, Saudsko Arabijo, Tajsko,
Argentino, Iran, Izrael Avstralijo in Indijo (Jesenice, 2007).
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3.7.

EKOLOŠKI PROBLEMI

Stanje na področju ekologije je potrebno obravnavati s treh vidikov. Na eni strani gre za
problematiko znotraj sistema Slovenskih železarn, kjer so ključna področja hrup, zrak,
odpadki in vode. V preteklih letih je bilo za sanacijo največjih problemov vloženih veliko
sredstev, v posameznih podjetjih pa so tudi že pripravljeni načrti in ocene stroškov za
nadaljnjo sanacijo. Drugi sklop zajema reševanje ekološke problematike, ki povezuje podjetja
znotraj sistema ŽJ in lokalne skupnosti. Gre zlasti za izgradnjo čistilnih naprav in komunalno
urejanje. Tretji sklop zajema odpravljanje ekoloških posledic, v katere so prvenstveno
vključene lokalne skupnosti. V prvi vrsti gre za urejanje opuščenih zemljišč, ki jih bodo
lokalne skupnosti koristile za izgrajevanje podpornega okolja za razvoj novih dejavnosti. To
zahteva celovit pristop k reševanju, saj bo le tako mogoče izboljšati sedanjo izrazito
neprivlačnost in zmanjšano vrednost okolja (Povzetek projekta Poslovna cona Jesenice,
2003).
V času vzpona Železarne so bili največji onesnaževalci ravno objekti Železarne, sledila pa je
vsa industrija v občini. Poleg železarne so zrak onesnaževali tudi drugi industrijski obrati, kot
Izolirka, ki je v okolje spuščala prah, SO₂, krpice volne, v okolici pa se je širil tudi smrad.
Tega podjetja danes ni več (Špes, 1994). V letu 1987 je bila zgrajena nova elektrojeklarna
(Jeklarna 2) in ukinjena sta bila oba plavža z aglomeracijo. Januarja leta 1988 je bila
ustanovljena še zadnja od šestih Siemens-Martinovih peči, ki so do takrat skoraj sto let
onesnaževale območje Jesenic z rdečim prahom železovih oksidov iz visokih dimnikov.
Tradicionalne martinovke niso imele odpraševalnih naprav in so dnevno izpustile v ozračje
okrog pet ton prahu in plinov. Ugasnilo je 8 dimnikov, visokih od 45 do 72 metrov, pa tudi
nekaterih manjših ali občasnih izvorov onesnaževanja zraka zaradi specifičnih tehnoloških
postopkov. Po letu 1988 so tako v Železarni ukinili ali omejili vse poglavitne izvore
železarskega prahu. S tem so na Jesenicah v ekološkem pogledu dosegli korenite spremembe,
saj so za 90% zmanjšali emisije prahu iz Železarne, kar je zagotavljalo čistejši zrak v dolini. Z
uvedbo zemeljskega plina po letu 1978 v Železarni namesto mazuta, so zmanjšali
onesnaževanje zraka z žveplovim dioksidom za več kot 80 %, zlasti če upoštevamo ukinjene
emisije SO₂ zaradi koksa in rude (Bezlaj, 1989).
S tehnološkimi izboljšavami v Železarni so se zniževali emisije in posledično je bila manjša
tudi onesnaženost zraka.
1. obdobje: do leta 1971 so bile Jesenice najbolj onesnažene. To je obdobje t.i. »Rdečih
Jesenic«. Železarna je v tem obdobju uporabljala plinski generator, ki ga je leta 1971
zamenjala s čistejšim mazutom.
2. obdobje: od 1971 do 1981 se je zmanjšala količina emisij iz Železarne na račun
zamenjave goriva. Leta 1979 je železarna zamenjala mazut z zemeljskim plinom,
nekaj let prej pa je zgradila čistilno napravo (zmanjšanje onesnaževanja zraka z SO₂
za 80%).
3. obdobje: od 1981 do 1987 je značilna modernizacija Jeklarne, kar zmanjša količino
emisij; izgradnja osrednje odpraševalne naprave v Jeklarni 1 in Jeklarni 2 (Bezlaj,
1989).
4. obdobje: po letu 1987 se aglomeracija ukine, plavži porušijo, zgradi se nova Jeklarna
2 (Špes, 1994).
5. obdobje: od 1988 do 1991 se ukinejo ali omejijo poglavitni izvori železarskega prahu,
zaustavi se zadnja Siemens-Martinova peč.
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Z razpadom železarne je nastalo več podjetij, od katerih je največje Acroni d.o.o. Glede
na emisije v zrak je družba Acroni d.o.o. eden največjih virov ogljikovega monoksida v
Sloveniji, emisij dušikovih oksidov in prašnih delcev. Onesnaževanje zraka iz
gospodinjstev se je do danes zmanjšalo, saj je večina gospodinjstev na Jesenicah
priključeno na daljinsko ogrevanje. Povečuje pa se onesnaževanje zraka zaradi prometa,
ki je bilo v preteklosti v primerjavi z industrijskim onesnaževanjem zanemarljivo. Število
motornih vozil je bilo majhno, danes pa se povečuje, s tem pa tudi prometno
onesnaževanje (Kotnik in sod., 2004).

3.8.

PROJEKT POSLOVNA CONA

Prestrukturiranje železarstva je v 90-ih letih povzročilo naraščanje brezposelnosti in izgubo
razvojne moči območij, kar izhaja iz izrazito monolitne gospodarske strukture na območjih,
kjer je bilo železarstvo nosilec gospodarske moči. To se odraža v značilni pasivnosti,
pomanjkanju podjetniškega zagona in pomanjkanju razvojne infrastrukture. Pričakovati je, da
bo proces privatizacije in prestrukturiranja pomenil še dodatno izgubo delovnih mest v
prihodnjih letih. Proces prestrukturiranja pa na drugi strani odpira tudi nove priložnosti in
sprošča potenciale za gospodarski razvoj regij v sproščenih lokacijah in neizkoriščenih
objektih, tradicionalnih znanjih in spretnostih, ki lahko predstavljajo osnovo za privabljanje
novih investicij in razvoj novih dejavnosti. Problematiko in stanje na področju prostora in
ekologije z vidika lokalne skupnosti lahko strnemo v naslednja področja (Povzetek Projekta
Poslovne cone Jesenice, 2003):
1. Opuščena zemljišča: S krčenjem in s selitvijo proizvodnje na eno lokacijo, so
dejansko nastala območja opuščenih industrijskih zemljišč in objektov, ki trenutno
v pretežnem delu niso v uporabi.
2. Problem komunalne opremljenosti zemljišč: opuščena zemljišča so bila v
preteklosti v uporabi in lastništvu železarn, zato je tudi komunalna in druga
infrastruktura prilagojena tedanjim potrebam.
3. Ekološki problemi: še obstoječe aktivnosti povzročajo še vedno tudi ekološke
probleme, na Jesenicah (točneje na območju opuščenega zemljišča Črna
vas/Blejska Dobrava) predstavlja dodaten problem opuščeno odlagališče
radioaktivnih odpadkov.
4. Trženje teh zemljišč in objektov poteka brez vnaprej dogovorjenega programa, kar
je na Jesenicah še posebno problematično.
5. Bančne hipoteke: večina prostega zemljišča je bila do nedavnega pod hipoteko
banke, kar je predstavljalo veliko oviro potencialnim investitorjem. Glede na to,
da v primeru zemljišč ni mogoče dvostransko dogovarjanje, pač pa je potrebna
vključitev več partnerjev in s tem povezanim tudi sprejemanjem odločitev na zelo
različnih institucijah, pri investitorjih pa so običajno potrebne hitre odločitve, se
večina interesentov odloči za lokacijo investicije drugje, predvsem v drugih
državah.
6. Prenos zemljišč: zemljišča, ki predstavljajo poslovno nepotrebno premoženje, je
potrebno prenesti na lokalne skupnosti, ki bodo lahko pričele z realizacijo
projektov. Le na ta način bi lahko pričeli z načrtnim urejanjem prostora in
ponudbo ter trženjem le-tega v smislu privabljanja novih investitorjev.
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7. Vlaganja: sam prenos lastništva na lokalno skupnost problema opuščenih zemljišč
ne bo rešil, pač pa so za normalno rabo prostora potrebna velika vlaganja, ki jih
lokalna skupnost sama ne bo zmogla.
Projekt je usmerjen predvsem v vzpostavljanje pogojev za razvoj poslovne cone Jesenice.
Projekt je razdeljen v več faz: pridobitev opuščenih zemljišč, ureditev (zlasti komunalna)
zemljišč in razvojna infrastruktura. Dolgoročni cilj je ekonomska in prostorska regeneracija
Jesenic. S tem mislimo predvsem na urejena območja za nove investicije na območju Jesenic
in okolice, katerih ponudba bo nadgrajena z ustrezno razvojno infrastrukturo in sistemom
spodbud in pomoči za nove investitorje (razvoj človeških virov s smislu prilagajanja ponudbe
na trgu dela novim zahtevam, vzpostavljanje razvojne infrastrukture za podporo razvoju novih
dejavnosti). Povezava obeh segmentov z izdelanim program trženja in promocije območja bo
pomenila privlačno ponudbo lokacij in prostorov za potencialne investitorje. Na ta način bodo
zagotovljeni pogoji za nove investicije, odpiranje novih delovnih mest izven tradicionalne
industrije, gospodarski razvoj območja, višjo dodano vrednost ter spremenjeno podobo mesta.
Kratkoročni cilj projekta pa je pripraviti in urediti zemljišča in objekte do takšne mere, da
bodo predstavljala privlačno in konkurenčno ponudbo poslovnih con za nove investitorje
(območja Jeklarna 1, Hrenovica in Črna vas v skupni površini 25 – 30 ha). Na ta način bodo
zagotovljeni prostorski pogoji za razvoj novih dejavnosti, kar bo v prihodnje pomenilo tudi
odpiranje novih delovnih mest, kar je za lokalno skupnost z visoko stopnjo brezposelnosti in
strukturnimi problemi, izrednega pomena. Ocenjujemo, da je možno na novih površinah
zagotoviti od 500 do 700 novih delovnih mest (Povzetek Projekta Poslovne Cone Jesenice,
2003).

4. PREBIVALSTVO
Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih
urbanih središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi pogoji in
prometno težje dostopna območja pa so redkeje poseljena. V Sloveniji na kvadratnem
kilometru površine živi povprečno 101 prebivalec. Jesenice sodijo med gosto naseljene
občine, saj na kvadratnem kilometru površine živi povprečno 283 prebivalcev. Prebivalstvo se
je zgostilo predvsem v najnižjih delih rečnih dolin. Na drugi strani so zgornji deli dolin in
prisojna pobočja nad njimi redko poseljena (Statistični Urad…, 2012). Značilna je mestna
pozidava oziroma strnjenost na ravninskem delu (Mestna Občina…, 2005). Razlike v gostoti
poselitve se v zadnjem času povečujejo. Gorati in odročni predeli doživljajo depopulacijo
zaradi zamiranja kmetijstva in preseljevanja v nižje ležeče kraje. Nasprotno pa so se nižja
ležeča naselja okrepila. Tako imamo na eni strani zgoščanje prebivalstva na Jesenicah, na
drugi strani pa se prebivalstvo v hribovitih predelih redči (Slovenija: Pokrajine in ljudje,
1999).
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4.1.

MIGRACIJE

Ko raziskujemo zgodovino migracij v in izven prostora bivše Jugoslavije ne moremo in ne
smemo mimo izjemno intenzivnega obdobja migracij v letih med 1960 in 1980. Zato bomo
tukaj uporabili podatke, ki jih je za to obdobje zbral Klemenčič (2002), ki pravi, da je na
intenzivnost selitev v tujino po letu 1960 vplival niz vzrokov, kot na primer naravni in
ekonomski potenciali, gostota poselitve ter gospodarska razvitost posameznih območij pa tudi
niz drugih okoliščin kot na primer pripravljenost nekaterih skupin prebivalstva po spremembi
bivališča. Isti vir pravi, da te selitve niso zajele enakomerno vseh območij nekdanje
Jugoslavije. Na začetku 60-ih let 20. stoletja so se v tujino najprej odseljevali viški delovne
sile iz tako imenovanih »gospodarsko pasivnih« območij Hrvaške. Kasneje se je proces
najprej razširil na druga območja Hrvaške, pa tudi na območja ostalih jugoslovanskih republik
in pokrajin. Izseljevali pa se niso samo nižje kvalificirani delavci in delavke, temveč tudi višje
izobraženi. Te selitve je po besedah Klemenčiča podpirala tudi uradna jugoslovanska politika,
ki je v emigracijah videla način za zniževanje stopnje brezposelnosti. Vendar pa je tovrstna
pričakovanja izničila velika naftna kriza na začetku sedemdesetih let. Po podatkih Klemenčiča
je bilo največ delavcev na začasnem delu v tujini leta 1973 (okrog 1,4 milijona), nato pa je
njihovo število pričelo upadati. Zaradi oteženih pogojev dela in bivanja v nekaterih
zahodnoevropskih deželah se je do leta 1979 vrnilo v domovino okrog 400.000 delavcev.
Kljub temu pa je bilo leta 1981 po nekaterih podatkih na začasnem delu v tujini (skupaj s
člani njihovih družin) še vedno okrog 875.000 prebivalcev nekdanje Jugoslavije. Največ jih je
bilo iz območja Hrvaške (24,0 % vseh začasno izseljenih), ožje Srbije (23,2 %) ter Bosne in
Hercegovine (20,9 %), najmanj pa iz Slovenije (6,1 %) in Črne Gore (2,2 %). Večina jih je
živela na območju tedanje Zvezne republike Nemčije, Avstrije in Francije, po nekaj tisoč ali
celo več deset tisoč pa jih že živelo v skoraj vseh zahodnoevropskih državah.
V Sloveniji je bilo uvedeno sprotno (tekoče) spremljanje selitev prebivalstva leta 1953.
Pravno in organizacijsko je bilo osnovano skupaj z registrom stalnega prebivalstva Slovenije.
Od leta 1957 dalje se je v Slovenijo vsako leto več ljudi priselilo kot se jih je iz nje odselilo.
Selitve so se odvijale predvsem preko slovensko – hrvaške meje, v mnogo manjši meri pa tudi
med Slovenijo in tujino. Priseljevanje je imelo dva viška: manjšega sredi 60. let in
močnejšega v drugi polovici 70. let. Od leta 1980 dalje število priselitev upada. Priseljeni v
občine v obdobju 1982-90 so bili v povprečju stari 25,4 let. Podrobnejša analiza starostne
sestave priseljenih v slovenske občine v obdobju 1982-90 pokaže dva »starostna modela«, ki
se bistveno razlikujeta med seboj (Jakoš, 1993):
-

izrazito mlade priseljence, kamor spadajo tudi Jesenice, privlačijo občine z
močnim rudarstvom in težko industrijo,
starejšo starostno sestavo imajo priseljenci, ki so se odločili za nastanitev v
občinah z večjimi mesti.

Med selivci prevladujejo poročeni in samski. Občine s pozitivnim selitvenim saldom so bile
posledica posebej velikega števila priseljenih prebivalcev iz republik nekdanje Jugoslavije
(Jakoš, 1993).
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Vzrokov za priselitve je bilo več. Omenimo lahko pet najbolj ustaljenih motivov oziroma
razlogov (Gosar, 1993):
-

izstopajoča demografska eksplozija (nad 2.0% letno) v tistem delu
jugoslovanskega ozemlja v katerem je imel Islam domicilno pravico in že dolgo
stoletje upadanje rojstev slovenskega prebivalstva,
nenaden skok iz agrarne in ruralne v industrijsko in urbano družbo v času
socialistične družbene ureditve,
razvoj takšnih industrijskih obratov in storitvenih dejavnosti, ki so zahtevali
številčno, vendar slabo plačano in nizko kvalificirano delovno silo,
bližina trgov Evropske gospodarske skupnosti, pri čemer je bila Slovenija ena od
stopnic vertikalne in horizontalne mobilnosti za številno nekvalificirano delovno
silo iz južne in vzhodne Evrope na poti vanjo. Preko slovenskega ozemlja so
članice EGS plasirale zahodno blago na Vzhod.

Sredi osemdesetih let je število alohtonega prebivalstva v Sloveniji še posebej hitro naraščalo.
Večina priseljenih je izhajala iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. V okviru migracijskega
cikla med republikami jugoslovanske federacije in Slovenije so se izoblikovale štiri
emigracijske in imigracijske cone. Med odselitvenimi območji izstopajo (Gosar, 1993):
-

obmejni kraji in območja ob hrvaško – slovenski meji,
severozahodna območja republike Bosne in Hercegovine in vzhodno-hrvaška
ozemlja do madžarske meje,
zahodna območja Kosova in Makedonije,
izrazito periferna območja Srbije, predvsem njen vzhodni del.

V zadnjih letih se navedenim in drugim spremembam pri migracijskih gibanjih pridružujejo
še nove težave, ki izvirajo iz najnovejšega razvoja na področju različnih tehnologij,
spremenjenih življenjskih slogov in posledično vse manjšega pomena razdalj v življenju
sodobnega človeka. Hitro se povečuje mobilnost in širijo trgi dela, na katerih ljudje v
današnjem času iščejo delo oziroma zaposlitev. Mnogi med njimi pri tem trgajo vezi ne samo
z rodnim krajem in regijo, pač pa tudi z državo ali celino, na kateri so bili rojeni. Če je
povpraševanje po delu tujcev veliko, ga je treba hitro zapolniti. Kaj se bo zgodilo s tujci, ki
pridejo v državo na daljši rok, pa bo postalo jasno šele veliko kasneje. Pri tem so odprte
številne možnosti.
4.2.

STAROSTNA IN SPOLNA SESTAVA

Prebivalstvo po starosti delimo v tri starostne skupine (Statistični Urad…, 2015):
-

mlado (0 do 15 let)
zrelo (od 15 do 64 let)
staro (nad 65 let).
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Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina
posamezne črte v grafikonu pomeni število prebivalcev v izbrani starosti. Število prebivalcev
moškega spola je prikazano na levi, število prebivalcev ženskega spola pa na desni strani
piramide. Ločimo tri osnovne oblike piramid (Statistični Urad…, 2015):
-

oblika trikotnika: značilna je prevlada mladega prebivalstva;
oblika koša: značilna je prevlada zrelega prebivalstva, pri čemer je mladih več kot
starih;
oblika žare: značilna je prevlada zrelega prebivalstva, pri čemer je starih več kot
mladih.

Prebivalstvo po spolu delimo na moške in ženske. V spolni sestavi prebivalcev Slovenije je
razmerje med spoloma približno enako (skupno je približno 1% več žensk), čeprav se
povprečno rodi nekaj več dečkov kot deklic. Do uravnoteženja števila prihaja zaradi
povprečno krajše življenjske dobe moških, ki je posledica bolj tveganega načina življenja. S
pomočjo podatkov Statističnega Urada Republike Slovenije sem izdelala štiri prebivalstvene
piramide iz popisov leta 1981, 1991, 2002 in 2014.

Tabela 1: Število moških in žensk po popisih
Leto
popisa

Moški

Ženske

Skupaj

1971

11.573

23.500

35.073

1981

15.439

15.655

31.094

1991

15.625

16.314

31.939

2002

10.686

10.934

21.620

2014

10.520

10.577

21.097

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (Citirano 10.5.2015).

Najprej sem poiskala podatke za število prebivalcev, ločenih po spolu, po popisih. Dodala
sem tudi najnovejše podatke iz leta 2014. Tabela nam pokaže, da se je število prebivalcev po
popisih zmanjševalo, leta 2014 pa je bilo število najmanjše. Spremembe skupnega števila
prebivalstva so najbolj povezane z razmerami na področju rodnosti in smrtnosti. Število vseh
prebivalcev na Jesenicah se je iz 35.073 iz leta 1971 zmanjšalo na 21.097 (leto 2014).
Razvidno je tudi to, da je število ženskega prebivalstva več kot moškega.
Spremembe v demografski sestavi prebivalstva, kjer se zaradi različnih dejavnikov (rodnost,
smrtnost, migracije) povečuje delež starejših prebivalcev nad 60 oziroma 65 let v celotni
strukturi prebivalstva, vplivajo na vsa področja gospodarskega in družbeno – socialnega
življenja.
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Slika 9: Starostna piramida Jesenic, popis 1981

Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (Citirano 10.5.2015).
Avtorica: Maša Slatnar, 2015.
Ob podaljševanju življenjske dobe prebivalstva in sočasnem zmanjšanju rodnosti se razmerje
med ekonomsko aktivnimi in vzdrževanimi prebivalci poruši. Vse manj je prvih in vse več je
vzdrževanih, kar povečuje finančno breme aktivnih ljudi. Spremembe na trgu delovne sile
vplivajo na produktivnost, na gospodarsko rast, finančni trg in na javne finance. Zaradi
sprememb na trgu delovne sile so dolgoročno lahko ogroženi sistemi, ki zagotavljajo socialno
varstvo prebivalstva. Ob spremenjeni demografski strukturi prebivalstva in ob vse večji
brezposelnosti, so nujno potrebne spremembe na področju zaposlitve, upokojitve in
pokojninskega sistema, kajti vse manjše število aktivnih ljudi dolgoročno ne bo moglo
zagotoviti soliden življenjski standard za vse več starostnikov.
Sprememba starostne strukture je dolgoročna posledica spreminjanja rodnosti, smrtnosti in
selitev prebivalstva. Pojav staranja prebivalstva oziroma spreminjanje starostne strukture
prebivalstva lahko grafično nazorno prikažemo s primerjavo starostnih piramid. Starostna
piramida prikazuje različne starostne kategorije prebivalstva na Jesenicah. Dolžina
posameznega vodoravnega stolpca v grafikonu pomeni število prebivalcev v izbrani starosti.
Število prebivalcev moškega spola je prikazano na levi, število prebivalcev ženskega spola pa
na desni strani piramide. Slika 9 in 10 prikazujeta starostno strukturo prebivalstva Jesenic po
podatkih popisa iz leta 1981 in 1991. Vidimo lahko, da so se najmlajše starostne skupine (do
15 let) v desetih letih skrčile. Po popisu leta 1981 je bila najštevilčnejša generacija v starosti
od 25 do 29 let, medtem ko se po popisu 1991 lestvica premakne višje in sta najštevilčnejši
generaciji v starosti 30 do 34 let in 35 do 39 let.
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Slika 10: Starostna piramida Jesenic, popis 1991

Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (Citirano 10.5.2015).
Avtorica : Maša Slatnar, 2015.
Po popisu iz leta 2002 (Slika 11) lahko vidimo, da se piramida malce spremeni.
Najštevilčnejša generacija je v starosti 35 do 44 let, sledi pa ji generacija v starosti 45 do 54
let. V tem življenjskem obdobju se počasi zaključuje rodna doba. Vidi se enakomerna spolna
porazdelitev prebivalstva, izstopa le generacija žensk nad 75 leti, kjer jih je po številu kar za
531 več. V primerjavi z letom 2014 se vidi, da se je število prebivalcev malo zmanjšalo, še
vedno pa je delež žensk večji. Najštevilčnejša generacija pri ženskah je v starosti 55 do 59 let.
Pri moških je podobno, pridruži pa se ji tudi generacija v starosti 35 do 39 let. Iz piramid je
razvidno, da se je iz leta 1981 veliko spremenilo do leta 2014. Piramida počasi prehaja iz
oblike trikotnika preko koša do današnje oblike žare. Če se bo tako nadaljevalo, bo morala
občina gledati v prihodnost z drugega vidika. Število prebivalcev se zmanjšuje, povečuje pa
se delež starejšega prebivalstva. Posledično bo treba načrtovati domove za starejše in kako
starejšim omogočiti čim bolj kvalitetno življenje.
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Slika 11: Starostna piramida Jesenic, popis 2002

Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (Citirano 10.5.2015).
Avtorica: Maša Slatnar, 2015.

Slika 12: Starostna piramida Jesenic, popis 2014

Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (Citirano 10.5.2015).
Avtorica: Maša Slatnar, 2015.

30

4.3.

NARODNA SESTAVA

Ko so se po prvi svetovni vojni na ozemlju nekdanje Avstro – Ogrske izoblikovale države
posameznih narodov, se meje med njimi, zaradi prepletenosti večjih ali manjših narodnostno
mešanih ozemelj z območij homogene poselitve posameznih narodov (Slovencev, Hrvatov,
Čehov, Avstrijcev, Madžarov, Italijanov), niso mogle oblikovati po etničnem oziroma
nacionalno strukturnem principu. Zato so se skozi vse tri faze oblikovanja nacionalnih držav
(po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni in ob koncu devetdesetih let) oblikovale tako,
da so potekale ali pa večinoma potekajo še danes skozi narodnostno mešana ozemlja, v
nekaterih primerih pa so ostala obsežna, tudi sklenjeno poseljena območja enega naroda izven
svoje nacionalne države, tako da živi prebivalstvo na teh območjih kot narodna manjšina
(Klemenčič, 1993).

4.3.1. DEJAVNIKI NARODNE SESTAVE
Velike razlike se javljajo v dinamiki sprememb nacionalne strukture nekega prostora. Do teh
je prihajalo iz različnih vzrokov. Dejavniki procesov preoblikovanja in oblikovanja
nacionalne strukture prebivalstva na makro prostorskih enotah (Klemenčič, 1993):
-

dejavnikov in učinkov družbeno – političnega sistema,
gospodarske usmerjenosti in
obdobno diferenciranega vključevanja posameznih držav, njihovih posameznih delov
ali obmejnih območij v procese evropske integracije, kjer igrata še posebno vlogo čas
in intenzivnost odpiranja državnih meja.

Med dejavnike, ki so se različno uveljavili pa tudi različno vplivali na spremembe nacionalne
strukture sodijo (Klemenčič, 1993):
-

vojne v težnji po spreminjanju državnih meja z vsemi posledicami po njihovem koncu,
spremembe državnih meja s puščanjem določenega dela nacionalne skupnosti izven
države matičnega naroda,
razlike v družbeno- političnih sistemih dveh sosednjih držav in z manjšinami
poseljenih obmejnih območij,
velike razlike v gospodarski razvitosti obmejnih območij dveh sosednjih držav,
odnosno med centralnimi kraji in obmejnimi območji,
v državne meje zaprte nacionalne ekonomije, kar le stopnjuje perifernost narodnostno
mešanih območij,
časovno razdobje vključevanje posameznih obmejnih območij v procese evropske
integracije in
koncept varovanja identitete narodnih manjšin in mednacionalni odnosi nasploh med
večinskimi narodi in manjšinami.
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4.4.

POPISI PREBIVALSTVA

S popisi prebivalstva so večinski narodi, zlasti v razdobjih pred prvo svetovno vojno in v
času med vojnama, prikrili dejansko število pripadnikov manjšin na več načinov. Marsikje so
uvajali »nove« statistične kategorije, katere z definicijo naroda in narodnosti nimajo nobene
zveze in so služile le kot politični instrument za prikrivanje dejanskega števila, dejanskega
prostora poselitve in dejanske prisotnosti posameznih narodov. Iz ozemlja nekdanje Avstro –
Ogrske se je do prve svetovne vojne intenzivno izseljevalo prebivalstvo vseh narodov, v
glavnem v prekomorske dežele. Učinki tega izseljevanja so bili za prirodni prirastek in rast
skupnega števila prebivalstva mnogo bolj negativni pri manjših kakor pri večjih narodih.
Pravi prevrat v spremembah nacionalne strukture in s tem v zvezi tudi v oblikovanju
celotnega kompleksa prostorskih struktur srednjeevropskega prostora pa je pomenil nastanek
nacionalnih držav po prvi svetovni vojni, ko so vsi deli posameznih narodov niso bili
vključeni v svoje matične države in so kot manjšine ostali v sosednjih državah. Ker so
večinski narodi vodili v državne meje zaprto nacionalno ekonomijo, so obmejna območja
prepustili njihovi nerazvitosti, kar je pogojevalo hitro nazadovanje skupnega števila
prebivalstva obmejnih območij. Ob teh procesih sta, zaradi hitrega odseljevanja manjšinskega
prebivalstva in doseljevanja večinskega ter zaradi statistične in dejanske asimilacije manjšin,
delež in število pripadnikov manjšin povsod upadala hitreje kot število in delež pripadnikov
večinskih narodov (Klemenčič, 1993).
Sama druga svetovna vojna in prva leta po njej v srednjeevropskem prostoru sicer niso
prinesla takih sprememb političnih meja kot prva svetovna vojna (z izjemo današnje
Slovenije, kjer se je tedanja jugoslovanska – italijanska meja pomaknila močno proti zahodu).
Tudi v nacionalni strukturi prebivalstva tega prostora je prišlo le do tistih sprememb, ki so
posledica uveljavljanja in propada fašizma in nacizma. Zaradi tega so manjšine tega prostora
dobivale vse bolj vidno vlogo, čeprav ponekod z delnim zaostajanjem v primerjavi z
večinskim narodom. Na primeru današnjega državnega teritorija Republike Slovenije in
robnih območjih slovenske poselitve, kateri pripadajo obmejna območja sosednjih držav, se je
nacionalna struktura prebivalstva v obdobju od prve svetovne vojne do danes teritorialno
močno spremenila. Skozi 20. stoletje se je ozemlje spreminjalo tudi zaradi sprememb
pripadnosti ter politične, gospodarske in kulturne odvisnosti Slovenije. Tako je do prve
svetovne vojne, ko je večina slovenskega poselitvenega prostora pripadla Avstro-Ogrski,
znašal delež nemško govorečega prebivalstva okrog 10%. Ko je po prvi svetovni vojni večina
slovenskega etničnega ozemlja pripadla tedanji Jugoslaviji, je nemško govoreče prebivalstvo
zamenjalo doseljeno prebivalstvo iz drugih delov tedanje Jugoslavije. Ta proces doseljevanja
prebivalstva iz drugih območij bivše Jugoslavije je bil intenziven zlasti po drugi svetovni
vojni, tako da je njihov delež po letu 1990 že presegel 12% skupnega števila prebivalstva
Slovenije (Klemenčič, 1993).
Etnična pomešanost je bila leta 1991 najbolj izrazita v mestih, kjer je prebivalo 76,4%
prebivalcev Slovenije neslovenske narodnosti. V mnogih urbanih okoljih, tudi na Jesenicah
(37%), so že zdavnaj presegli vseslovensko povprečje deleža neslovenskega prebivalstva v
urbanih okoljih (18%) (Gosar,1993).
S priseljevanjem se spreminja narodna sestava prebivalstva Slovenije. Delež Slovencev se
počasi zmanjšuje (leta 1971 je v Sloveniji živelo 94% Slovencev, leta 1991 pa še 88%). V
obdobju od leta 1982 do 1990 je bila v strukturi selitvenega salda 16% takih, ki se narodno
niso opredelili, 26% Srbov, 25% Muslimanov, 24% Hrvatov, delež drugih narodnosti pa je bil
neznan. Po letu 1988 se začne tudi močnejše stalno naseljevanje selivcev albanske narodnosti.
Glavni vzrok priseljevanja je predvsem zaposlitev in sprememba bivanja. Ker pa so si ljudje
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iz drugih republik Jugoslavije lahko pridobili stalno prebivališče v Sloveniji, če so imeli
urejene stanovanjske razmere, je možno da so prikrili primarni razlog prihoda v Slovenijo.
Zelo malo je bilo selitev, ki so jih pogojevali osebni razlogi. Od ostalih vzrokov pa so
vsekakor poleg zaposlitve, pomembna tudi možnost ustvariti si kvalitetnejše pogoje za
življenje od tistih, ki so jih selivci imeli v kraju, od koder so se preselili. Jesenice se štejejo
med selitvena območja prav zaradi industrijske osi, ki je potekala po Sloveniji in med žarišča
zaposlitve tujerodne delovne sile. Med neslovenskimi narodnostmi prevladujejo Muslimani,
ki jih ob tranzitnih poteh dopolnjuje oziroma nadomešča albanska narodnost (Jakoš, 1993).

Tabela 2: Priseljeni v Slovenijo in na Jesenice po letu prve selitve, Popis 2002
Skupaj

Pred
195319611971letom
1960
1970
1980
1952
Slovenija 169.605 14.930 12.877 26.121 53.653
Jesenice 4.638
223
366
904
1.765
Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (Citirano 25.3.2015).

19811991

19921996

19972001

35.594
937

13.540
274

12.890
169

Lahko pojasnimo, da je imigracijski val najprej zajel občine s pretežno industrijsko in
rudarsko tradicijo nato pa je zajel še območja ob slovensko-italijanski meji, ki so bila obenem
stičišča tranzitnih poti in ekonomij dežel Evropske gospodarske skupnosti in Vzhodne Evrope
(Jakoš, 1993). Tabela 1 prikazuje priselitve za posamezna obdobja. Med leti 1971 in 1980 je
bilo priseljenih največ ljudi tako v Slovenijo kot tudi na Jesenice. Zaradi širjenja metalurške
proizvodnje ali intenzivnejšega rudarjenja se je delež priseljenega neslovenskega prebivalstva
sorazmerno povečeval. Število priseljenih je do tega leta močno naraščalo, po letu 1981 pa
opazimo nagel upad.
Omenili smo že, da je glavni vzrok preseljevanja zaposlitev. Sprememba zaposlitve in
sprememba stanovanja sta najpogostejša vzroka tako za priselitve kot odselitve. Na Hrvaškem
je značilno območje občin vključno z Zagrebom ter občinami v zahodni Slavoniji in Kninski
krajini, od koder se je v letih 1982-90 (Tabela 2) priselilo v Slovenijo okrog 10.000 oseb.
Najštevilčnejše pa so bile priselitve iz strnjenega območja v centralni Jugoslaviji, ki zajema
severni in zahodni del Bosne, del Posavine, vzhodno Slavonijo, Bačko in Srem v Vojvodini in
Mačvo v Srbiji. Iz tega območja se je v osemdesetih letih priselilo v Slovenijo okrog 38.000
prebivalcev, od tega samo iz Bosne nekaj nad 36.000, kar pomeni skoraj polovico vseh
priselitev v Slovenijo v tem obdobju. Pomembnejša območja v Jugoslaviji, od koder se je
prebivalstvo množično in konstantno priseljevalo v Slovenijo so še Kosovo, Sandžak, severna
Črna Gora ter vzhodna Makedonija in vzhodna Srbija. Vendar je bilo iz teh območij skupaj le
12% priseljenih (Jakoš, 1993).
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Tabela 3: Pri selitveno najmočnejše občine v Sloveniji (1982 - 1990)
Iz območja
Iz drugih
centralne
območij
Jugoslavije *
Jugoslavije
Skupaj
75.827
9.994
38.365
27.468
Ljubljana
22.286
1.412
12.794
8.080
Maribor
4.873
988
1.372
2.513
Velenje
3.653
252
2.720
681
Kranj
3.791
94
2.217
1.480
Jesenice
2.811
74
1.862
875
Celje
2.555
311
1.368
876
*zajema severni in zahodni del Bosne, del Posavine, vzhodno Slavonijo, Bačko in Srem v
Vojvodini ter Mačvo v Srbiji
Vsi priseljeni

Iz hrvaških
obmejnih občin

Vir: Jakoš, 1993, str. 14.

Razmeroma malo, med 7% in 8%, je bilo selitev, ki so jih pogojevali osebni razlogi.
Priseljenci s tem razlogom so večinoma prihajali iz obmejnih hrvaških občin. Sledijo razlogi
za zaposlitev in boljše življenje. Na območjih, od koder so večinoma prihajali priseljenci, je
bilo delovnih mest malo, stopnja brezposelnosti visoka, kvaliteta bivanja, zdravstvenega in
socialnega varstva pa nižja od ravni, ki so jo imele razvitejše občine v Sloveniji (Jakoš, 1993).
V tem obdobju so Jesenice spadale med priselitveno najmočnejše občine v Sloveniji. Največ
priseljenih, kar 1.862 od skupno 2.811 priseljenih, jih je prišlo iz centralne Jugoslavije,
večinoma Bosne. Sledijo druga območja Jugoslavije, najmanj priseljencev pa so Jesenice
dobile iz hrvaških obmejnih občin.
Narodnost je bila ob popisih spreminjajoča se kategorija, podvržena različni stopnji narodne
zavesti posameznikov ter različnim političnim vplivom. Naj povemo, da vse od leta 1971
odgovarjanja na vprašanje o narodni pripadnosti ni bilo potrebno. Ta prostovoljna odločitev se
je odražala v številu oseb, za katere je narodna pripadnost ostala neznana. Med leti 1971 in
1981 se je njihovo število podvojilo, med leti 1981 in 1991 poosmerilo in med leti 1991 in
2002 početverilo. Tako je skupina – odgovor » ne želim odgovoriti in neznan odgovor« leta
2002 postala druga najštevilčnejša skupina v klasifikaciji narodnih pripadnosti. Predstavljala
je 9% prebivalstva Slovenije.
Slovenija je bila ekonomsko najrazvitejši del nekdanje Jugoslavije in je kot taka pritegnila
delovno silo iz drugih delov federativne države. Sredi šestdesetih let so se jugoslovanske meje
odprle in začelo se je odseljevanje v države zahodne, srednje in severne Evrope. Kljub temu
se obseg priseljevanja ni zmanjšal. V 70. letih je Slovenija sprejela največ priseljencev.
Jezikovna sorodnost je bila pri tem zagotovo pomemben dejavnik. Med prebivalstvom
Slovenije, je delež Slovencev s popisa znašal od 80% do 90%, ob popisu leta 2002 pa le še
67%. Tolikšno znižanje je verjetno posledica spremenjene statistične obdelave popisa 2002, v
kateri je bil s pomočjo administrativnih virov za prav vse priseljene ugotovljen kraj prejšnjega
prebivališča (Statistični Urad…, 2003).
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Tabela 4: Narodna sestava na Jesenicah po popisih
Leto popisa
1971
1981
SKUPAJ
27.551
29.673
Slovenci
24.054
24.449
Italijani
4
1
Madžari
6
9
Romi
17
15
Albanci
42
31
Črnogorci
60
91
Hrvati
698
794
Makedonci
132
374
Muslimani
417
2.056
Srbi
928
1.709
Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (Citirano 25.3.2015).

1991
31.939
23.454
4
7
6
59
116
889
461
3.342
1.861

Pri popisih iz let 1971, 1981 in 1991 (Tabela 4) lahko tudi na Jesenicah opazimo, da se je
število prebivalcev povečevalo. Leta 1991 je bilo število največje, po tem letu pa se je začelo
število prebivalcev zmanjševati.
Popis leta 1971 nam na ravni občine razkriva najvišji delež (87,3%) slovenskega prebivalstva
v primerjavi z ostalimi popisnimi leti. Po narodni pripadnosti se ni opredelilo 3,8% (1047
oseb) prebivalcev, za 56 prebivalcev pa je podatek o narodni pripadnosti ostal neznan. Iz
preglednice je razvidno, da je največ tistih, ki so se opredelili kot pripadniki srbskega naroda
(928 oseb), sledijo jim Hrvati (698 oseb) ter nato Muslimani v smislu narodnosti (417 oseb).
Priseljenci s Srbije so prevladovali do tega leta. Čeprav se je njihov delež povečeval, so ga
prehiteli Muslimani. V klasifikaciji prebivalstva po narodni pripadnosti se uvede trojno
opredeljevanje muslimanskega prebivalstva – Bošnjaki, Muslimani in Bosanci. Muslimansko
prebivalstvo se pri popisi leta 2002 opredeli na dva načina: kot Muslimani v smislu etnične
pripadnosti in Bošnjaki v skladu z ustavo Federacije BiH. Termin Bošnjak je v veljavo stopil
leta 1994 in se nanaša na »Bosanske Muslimane«. Bosancev zato v tej preglednici ni, saj so se
šteli v narodno neopredeljene. V tem času na Jesenicah živi tudi zelo majhen delež
prebivalstva, ki sem ga navedla. Med njimi so: Italijani, Madžari, Albanci in Romi. Nekaterih
skupin nisem navedla, saj so bili tudi malo številčni. To pa so Čehi, Bolgari, Ukrajinci,
Poljaki in Nemci.
Leta 1981 se narodno opredeli 29.673 oseb oziroma 95,4% celotnega prebivalstva. 24.449
oseb se narodno opredeli za Slovence kar je 82,4% prebivalcev. V primerjavi z letom 1971 je
število prebivalcev naraslo, zmanjšal pa se je delež slovenskega prebivalstva. Pripadnikov
srbskega naroda je bilo 1709 oseb, kar je 5,7% vseh prebivalcev, vendar pa niso bili več
najštevilčnejša skupina. Prehiteli so jih Muslimani. Izrazito se je povečal delež
muslimanskega prebivalstva in sicer iz 1,5% (leta 1971) na 6,9% (leto 1981), kar je 2056
oseb. Nato sledi delež hrvaškega prebivalstva (2,6% ali 794 oseb) in makedonskega
prebivalstva (1,2% ali 374 oseb). Za to leto se po narodni pripadnosti ni opredelilo kar 991
oseb, kar je 3,2%. 410 ljudi se je opredelilo za Jugoslovane, medtem ko je za 430 ljudi ostal
podatek neznan.
Popis leta 1991 je bil izveden v času osamosvajanja Slovenije, kar je lahko vplivalo na
izjavljanje posameznikov o narodni pripadnosti. Število prebivalcev se je na Jesenicah
povečalo, prav nasprotno pa delež slovenskega prebivalstva. Za Slovence se je tega leta
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opredelilo 23.454 oseb ali natančno 73,4 %. Sledili so Muslimani, za katere se je opredelilo
3342 oseb ali kar 10,5% vsega prebivalstva. Za en odstotek pa sta se povečala deleža
srbskega in hrvaškega prebivalstva. Po narodni pripadnosti se ni opredelilo 312 oseb, 306
oseb se je opredelilo za Jugoslovane, za kar 773 ljudi pa je podatek ostal neznan, kar
predstavlja 2,4%. Naj omenim še, da se je število Črnogorcev in Albancev povečalo.
Slovenija pa je poznala tudi odseljevanje. Njeni prebivalci so se odseljevali v druge dele
nekdanje Jugoslavije (priseljenci, ki so se vračali; Slovenci, ki so odhajali) in v druge države.

Tabela 5: Prebivalstvo po narodni sestavi, Popis 2002
Število prebivalcev
Narodno opredeljenih
Slovencev
Drugi
Neopredeljeni
Niso odgovorili
Neznano
Romi
Vir: Statistični Urad … (Citirano 25. 3. 2015).

21.620
18.883
13.038
5.845
685
976
1.076
21

Po popisu leta 2002 (Tabela 5) se je narodno opredelilo 18.883 ljudi oziroma 87,3% vseh
prebivalcev. Narodno opredeljenih je bilo 685 oseb, 976 oseb ni želelo odgovoriti, 1076 ljudi
pa je bilo neznane narodnosti. Med tistimi, ki so se narodno opredelili je bilo 13.038
Slovencev, kar je najnižji delež med popisi oziroma samo 69,0%. Pri tem popisu pri narodni
sestavi kategorija »Drugi« ni razčlenjena. Zato sem dodala novo preglednico (Preglednica 5),
pri kateri lahko pojasnimo priseljene po državi prvega prebivališča. Po popisu je bilo
priseljenih 4.638 oseb, od tega največ iz Bosne in Hercegovine (73% vseh priseljenih). 473
ljudi je navedlo nekdanjo skupno državo, 352 oseb pa je prišlo iz Hrvaške.

Tabela 6: Priseljeni po državi prvega prebivališča na Jesenicah, Popis 2002
SKUPAJ
Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Makedonija
Jugoslavija
Države EU
Druge države
Vir: Statistični Urad… (Citirano 25.3.2015).

4.638
3.399
352
257
473
118
39

Prvi podatki o maternem jeziku so nam na voljo za leto 1921, o narodni pripadnosti pa za leto
1948, o obojem pa za leto 1953. Vloga podatka o maternem jeziku je bila od leta 1953 do leta
1991 »podrobnejša osvetlitev narodne sestave prebivalstva«. Vendar se zdi, da ta podatek
postaja vse pomembnejši. Materni jezik je namreč objektivno dejstvo in praviloma
nespremenljivo, medtem ko je narodna pripadnost od posameznikove svobodne opredelitve in
zato odvisna od spreminjajočih se okoliščin tekom življenja. Poleg tega je v Sloveniji
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odgovarjanje o maternem jeziku obvezno, na vprašanje o narodni pripadnosti pa ne
(Statistični Urad…, 2003).

Tabela 7: Prebivalstvo po maternem jeziku, Popis 2002
Število prebivalcev
Slovenski
Bosanski
Srbski
Srbsko – hrvaški
Hrvaški
Makedonski
Albanski
Nemški
Italijanski
Madžarski
Romski
Drugo
Vir: Statistični urad… (Citirano 25.3.2015).

21.620
14.021
3.614
1.023
1.125
667
353
86
18
5
6
13
135

Število prebivalcev Jesenic, ki se je opredelilo za Slovence in število tistih, katerih jezik, ki so
se ga kot otroci najprej naučili (materni jezik), je slovenščina, ni bilo nikoli enako. Število
tistih, za katere je bila slovenščina materni jezik, je bilo vedno večje od števila tistih, ki so se
narodno opredelili za Slovence. Po popisu 2002 je 14.021 prebivalcev za materni jezik zbralo
slovenščino (64,8%), sledil je bosanski jezik (16,7%), srbsko-hrvaški (5,2%) in srbski jezik
(4,7%).

Tabela 8: Skupine prebivalcev po popisih na Jesenicah
Leto

Število
prebivalcev

Državljani RS

Tuji državljani

21.738
20.800
938
2008
21.780
20.654
1.126
2009
21.652
20.500
1.152
2010
21.566
20.346
1.220
2011
21.433
20.104
1.329
2012
21.309
19.889
1.420
2013
21.097
19.599
1.498
2014
Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (Citirano 26.3.2015).

Delež tujih
državljanov
(%)
4,3
5,2
5,3
5,7
6,2
6,7
7,1

Po popisih od leta 2008 do vključno leta 2014 (Tabela 8) sem razvrstila skupine prebivalcev
po skupinah. Delež tujih državljanov se je povečal v šestih letih in sicer iz 4,3% na 7,1%,
nasprotno pa se je zmanjšal delež slovenskega prebivalstva. Tudi število prebivalcev počasi
pada. Iz tega lahko sklepamo, da bo v prihodnosti še vedno pritok tujih državljanov, vedno
manj pa tudi Slovencev.
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5. SKLEP
Na začetku ozke doline, kjer se Mežakla s podgorjem najbolj približa Karavankam, so
zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, obmejno mesto in občinsko središče. Ime je
nastalo iz drevesnega imena »jesen«, nastanek mesta pa je povezan s fužinarstvom ob reki
Savi. Z Ortenburških rudarskim redom se je začel razvoj rudnikov, fužin in plavžev v
jeseniški okolici konec 14. stoletja. Z vodilno panogo, železarstvom, se je začel tudi razvoj
mesta, ki se je širil tako prostorsko kot tudi prebivalstveno.
Jesenice so mesto priseljencev. Narodna struktura prebivalstva se je v obdobju od prve
svetovne vojne do danes močno spremenila. Še pred prvo svetovno vojno s Slovenci
homogeno poseljeno območje, se je spremenilo v narodnostno mešano. Migracijski tokovi so
po drugi svetovni vojni vplivali na multietnično podobo Jesenic. Skozi celotno 20. stoletje se
je narodna struktura spreminjala tudi zaradi sprememb pripadnosti ter politične, gospodarske
in kulturne odvisnosti Slovenije. Veliko prebivalcev držav nekdanje Jugoslavije je na Jesenice
prišlo že na prelomu z 19. na 20. stoletje, saj so bile Jesenice že tedaj mesto težke industrije,
ki je potrebovalo veliko delovne sile v železarni in v transportu. Trend se je nadaljeval tudi po
drugi svetovni vojni, v 60. in 70. letih pa se niso priseljevali več samski delavci, ki so se na
Jesenicah lažje vključili v družbo, pač pa se je začelo priseljevanje celotnih družin. V 80. letih
se tako začenja že pravo življenje narodnostnih skupnosti. Pri analizi narodne sestave sem za
osnovo vzela popise iz let 1971, 1981, 1991 in 2002 ter jih preučila. Ugotovila sem, da je bilo
pred letom 1971 več slovenskega prebivalstva kot danes. Število priseljencev se je povečevalo
do leta 1981, za tem pa je začelo upadati. Tudi število tujcev je naraščalo v času Jugoslavije,
po razpadu pa se je število zmanjšalo. Glede na popis prebivalstva iz leta 2002 so imele
Jesenice 21.620 prebivalcev, od tega jih je bilo 60% Slovencev oz. takih, ki so se opredelili za
Slovence, 12% Bošnjakov, 15% Srbov, Hrvatov, Albancev, Črnogorcev in Makedoncev, kar
13 odstotkov pa svoje narodnosti ni želelo opredeliti.
Danes na Jesenicah najdemo prebivalce, priseljence iz nekdanje Jugoslavije, ki so se skozi
desetletja množično preseljevali. Večina priseljencev je prišla zaradi boljših razmer in
možnosti za delo in kvalitetnejše življenje. Razlike med narodi so in bodo ostale. Prav tako
kot smo ljudje različni po spolu, barvi kože, so tudi priseljenci ena izmed družbenih skupin, ki
jih obravnavamo drugače. Jesenice se s pojavom multikulturnosti soočajo že več desetletij, na
ljudeh pa je ali jim to predstavlja grožnjo ali izziv.
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6. SUMMARY
At the beginning of a narrow valley, with Mežakla and Podgorje opposite the Karavanke
range, grew Jesenice, iron-work, hockey, border town and municipal center. The name
originates from a slovenian expression for "autumn". The town emerged because of its
connection to iron and the Sava river. With Ortenburg mining policy the development of
mines, foundries and blast furnaces in Jesenice started around the end of the 14th century. The
leading industry, iron industry caused both spatial and demographical expansion of the town.
Since then Jesenice is a town of immigrants. National structure of the population has changed
dramatically since the First World War until today. Even the areas that were homogeneously
populated by the Slovenes have changed into ethnically mixed after the First world war.
Migration flows after the Second World War have also dramatically changed the multiethnic
image of Jesenice. Throughout the 20th century the ethnic structure changed due to change of
property possessions, political, economic and cultural dependency of Slovenia. Many
residents of former Yugoslavia have already resided in Jesenice at the turn of the 19th to the
20th century, as the town was already a town of heavy industry, which needed a lot of
manpower in the ironwork industry and in transport. The trend continued after the Second
World War, in the 60s and 70s not only more single workers (who tend to integrate into
society easier) immigrated to Jesenice but migration of entire families has also begun. As the
basis of my analysis of ethnic composition I took the censuses made in year 1971, 1981, 1991
and 2002. The results show that the Slovenian population was predominant before 1971. The
number of migrants increased from 1971 to 1981, after which it started to decline. The
number of foreigners has increased during Yugoslavia period but after the decompositon of
Yugoslavia their number has decreased. According to the census of 2002 Jesenice had 21,620
residents, 60% of them were Slovenes or identified themselves as Slovenes, 12% Bosniaks,
15% Serbs, Croats, Albanians, Montenegrins and Macedonians, 13% of them did not want to
define their nationality. Today the residents of Jesenice are a mixture of different immigrants
from the former Yugoslavia and their descentants who have migrated over the decades. Most
of the immigrants came in search for better working conditions and better quality of life. The
differences between nationalities are and will remain. Just as people are different according to
gender, skin color, immigrants also represent a social groups that is considered differently.
Jesenice has been confronted with the phenomenon of multiculturalism for decades. For the
residents that can be a threat or challenge.
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