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Svetozar

Ilešič:

Prvotna kmetska naselja v območju
Velike Ljubljane.
a določitev prvotnega jedra nekdanjih kmetskih naselij v
neposredni okolici ljubljanskega mesta, to je v današnji
Veliki Ljubljani, nam more spričo pom anjkanja zanesljivejših
kriterijev služiti študij zemljiške razdelitve na podlagi origi
nalnih map franciscejskega katastra iz 1. 1825. Ta študij nam poda
za predmestji Šentpeter in Poljane ter za kraje Štepanjo vas (z
G ornjo Hrušico), Moste, Selo, Udmat, Spodnjo in Zgornjo Šiško,
Koseze, Glin ce in Vič naslednje rezultate.
Prevladujoč tip prvotnih naselij na severni strani mesta so
enostranske vrstne vasi, ki so kakor običajno v zvezi z zemljiško
razdelitvijo na proge, torej oni tip, ki ga imamo zastopanega,
kakor se zdi, precej pogosto v vsem predelu Ljubljanskega polja
vzdolž Save in Ljubljanice, večinoma nad ježo njihovih teras.1)
Tako sliko nam nudijo prvotne M o s t e , ki so segale nekako
vzhodno od današnjega izliva Gruberjevega kanala, pa še malo
preko zavoja, ki ga napravi Ljubljanica proti jugu. Hiše so tu
postavljene s končno fronto na severno stran ceste in za vsako
hišo se širi pripadajoča proga zemljišča na sever do prvotne
m eje vaškega ozemlja. Zemljiški kompleksi severno („Spitzach“ )
in vzhodno odtod („Per nivach“ ) so razdeljeni očividno kasneje,
ker so v njih mnogoštevilno zastopani posestniki iz sosednjih

Z

1)
Kolikor sem inogel presoditi po površnem pregledu katastrskih map.
se zdi, da pripadajo temu tipu n. pr. Dravlje, vasi od Tomačevega do Hrastja,
Bericevo, Studenec itd.
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vasi, zlasti Šmartna in Snebrja. Ob vzhodnem robu vaškega
zemljišča vidimo na mapi iz 1. 1825. itak še obširen kompleks
skupne posesti („na Gemeine“ ). Izključno v teh kompleksih imajo
svoje deleže tudi hiše, ki so stale že 1. 1825. na vzhodnem koncu
Most južno od ceste in jih je torej tudi treba izločiti iz obsega
prvotnega naselja.
Izrazite vrstne vasi z zemljiško razdelitvijo na proge vidimo
tudi v prvotnih jedrih S p o d n j e in Z g o r n j e š i š k e .
Y
Spodnji šiški nam je iskati najstarejše jedro ob današnji
Jernejevi cesti in sicer v glavnem na njeni severni strani nekako
do tam, k jer se ji približa Gasilska cesta, ali še malo dalje. Te
hiše posedujejo 1. 1825. dolge proge zemljišča v smeri na sever,
toda ne do m eje katastrske občine, ker so njive v n ajbolj sever
nem predelu drugače in — če nam je dovoljeno sklepati po ledin
skem imenu „U Gmainach“ — tudi kasneje razdeljene. Poljske
poti, ki so sledile tem program, so postale m erodajne za današnjo
razvrstitev ulic severno od Jernejeve ceste.
Vse ostale hiše izven označenega jedra, to só predvsem one
ob današnji Celovški in Vodnikovi cesti, kolikor jih je 1. 1825.
sploh že stalo, im ajo minimalno ali sploh nikake zemljiške po
sesti. Zlasti je videti skupina okoli cerkve kot tipičen bajtarski
del naselja. Izjem o tvorijo le tri hiše ob Celovški cesti, ki tudi
posedujejo slične proge; a te proge niso tako izrazite in enotne
ter m eje proti zapadu na širok zemljiški kompleks, pripadajoč
veleposestvu današnjega Cekinovega gradu. To veleposestvo za
vzema tudi skoro ves areal na jug od cerkve in Jernejeve ceste,
na vzhodu pa sega do mestne meje. Le hiše ob južni strani te
ceste posegajo z nekaterimi večjim i parcelami v to ozemlje. Ker
je največja od njih (št. 56) itak pristava veleposestva, smemo
sklepati, da so vse navedene hiše nastale pozneje na njegovem
zemljišču.
V Z g o r n j i š i š k i nam zemljiška razdelitev ne pokaže več
tako izrazite in zanesljive slike. Sicer se zdi tudi tu po talnem
načrtu in zemljiški razdelitvi na proge kot prvotno jedro oni del
vasi, ki je razpostavljen ob južni strani ceste, vodeče v Drav
lje ; istotako je jasno, da so mlajšega datuma hiše ob Celovški
cesti in ob cesti pod hribom, od katerih drži slednja itak po
ozem lju nekdanje „gm ajne“ . Ne smemo pa prezreti, da imajo
tudi hiše od razpotja pri Kameniti mizi na vzhod v posesti slične,
po stanju iz 1. 1825. še b olj izrazite proge zemljišča daleč na se
ver. Za odločitev, kateri teh dveh delov Zgornje šiške je starejši,
nam zemljiška razdelitev ne nudi nikakih momentov. Talni načrt
naselja bi govoril bolj za zapadni del. Lega hiš na južni strani
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ceste podčrtava na prvi pogled nasprotje z vzhodnim delom; toda
zdi se, da je ta cesta (Kamenita miza — D ravlje) mlajša in da
je bilo prvotno naselje orijentirano proti kolovozni poti, ki vodi
še danes na južni strani hiš, torej slično, kot v delu vzhodno od
razpotja pri Kameniti mizi.
Slično obliko enostranske vrstne vasi je imelo bržkone tudi
staro, pretežno ruralno naselje Š e n t p e t r a nekako od Prečne
ulice na vzhod še preko odcepa Šmartinske (Vidovdanske) ceste.
Prav lepo je to razvidno še iz Valvasorjeve slike, ki nam od
Prečne ulice navzdol kaže na severni strani ceste vrsto hiš, obr
n jen i često s končno fronto proti cesti; za njimi kozolce in
dolge poljske parcele, prekinjene le po paralelni poljski poti,
zasnovi današnje Komenskega ulice.2) Isto se razvidi tudi iz franciscejske mape, k jer ima precej posestnikov iz te vrste pripada
joče proge zemljišča proti severu. Naselje južno od ceste in za
padno od Prečne ulice ni imelo bržkone nikoli večje zemljiške
posesti in seveda tudi ne ruralnega značaja. Na vzhodu pa je
verjetno, da je segalo prvotno poljedelsko naselje še preko Vi
dovdanske ceste nekako do škofijskega zemljišča, dasiravno ga
je pozneje deformirala omenjena cesta in ob n je j zgrajene hiše.
V
načrtu Šentpeterskega predmestja iz 1. 1825. je nadalje
značilna vrsta hiš ob Kolodvorski ulici, nekako od današnje Dal
matinove in Komenskega ulice na sever. Te hiše nimajo z zem
ljiščem v bližini in njegovo razdelitvijo nikake zveze ter nudijo
ono značilno sliko hiš, ki nastajajo ob važnejših starih prometnih
črtah.3) Taka prometna črta, bržkone b olj lokalnega pomena, je
bila brez dvoma tudi ta. Tudi za n jo je jako instruktivna Valva
sorjeva slika.4)
Da pa Šentpeter niti v svojem najstarejšem delu v nazna
čenem obsegu ni bil nikdar povsem poljedelsko naselje, za to
govori dejstvo, da im ajo posamezni posestniki razen razmeroma
kratke proge za hišo le še malo zem ljišča; v vseh velikih kom 
pleksih Šentpeterske kat. občine daleč v Ljubljansko p olje pa
so poleg njih v enaki meri zastopani posestniki iz Kapucinskega,
2)
Stele Fr., Valvasorjeva Ljubljana. Glasnik Muz. društva za Slovenijo
IX, slika 37.
e) Za zemljiško razdelitev je značilno, da pripada tem hišam le ozek
pas zemljišča ob cesti, dočim so parcele dalje vstran od ceste povsem nor
malno razdeljene med posestnike iz prvotnega naselja ob šentpeterski cesti.
Sličen pojav opazimo lahko ob vseh važnejših starih prometnih črtah. Kot
primer naj navedem cesto skozi Črni graben na Trojane, ob kateri prevladuje
sličen tip naselij in zemljiške razdelitve. Tu je često zemljišče celotne vasi
omejeno le na ožji pas ob cesti.
*) Stele, 1. c. p. 75, sl. 59.
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Trnovskega in Poljanskega predmestja, iz mesta samega ter iz
okoliških vasi Vodmata, Hrastja, Snebrja, O brja, Tomačevega,
Ježice, Stožic itd.
Tudi pri P o l j a n a h je areal pripadajočega zemljišča raz
meroma majhen. Hiše na severni strani ceste posedujejo v ne
posredni bližini sploh le vrtove. One na južni strani pa imajo
skoro dosledno široke, sklenjene proge zemljišča, ki segajo na
jugu do Streliške ulice, odnosno do današnje Mišičeve ceste, ki
ji je zasnova v nekdanji poljski poti. Proge so vsled bližine Gradu
seveda na zapadu krajše in radi prevladujočega meščanskega
karakterja večinoma v vrtovih, proti vzhodu pa daljše in v n ji
vah. Ohranjene so deloma še danes na zapadu v obliki velikih
vrtov, na vzhodu pa n. pr. v obširnih kompleksih njiv Lichtenthurnovega zavoda in Marijanišča. Na podlagi teh prog se torej
zopet vsilju je misel na nekako enostransko vrstno naselje. Ven
dar so momenti, ki govore za to, da je potrebno nekje ob vzhod
nem robu današnjega Ambroževega trga potegniti m ejo med sta
rimi, b olj kmetskimi Spodnjimi in b o lj meščanskimi Zgornjimi
Poljanami. Za to razliko govori tudi zemljiška razdelitev: posest
niki zapadno od naznačene črte kratkomalo ne posedujejo njiv
ali pa le v meri, povsem nezadostni za samostojno kmetsko go
spodarstvo. Hiše vzhodno odtod (po franc, katastru hišne št. 23
do 49) — in sicer hiše na obeh straneh ceste — pa posedujejo svoje
parcele tudi v velikem kompleksu njiv, ležečem vzhodno od na
selja samega med L jubljanico in Gruberjevim kanalom, dočim
hišne številke iz Zgornjih Poljan tu dosledno niso zastopane.
Staro, kmetsko naselje nam je potemtakem iskati v Spodnjih
Poljanah. —
V
o d m a t nam nudi tudi še 1. 1825. sliko povsem vaškega
naselja. Prvotne vaške kmetije so sigurno one, ki so obdajale
današnji Vodmatski trg na vzhodni, severni in zapadni strani.
Za hišami in vrtovi se tudi tu razprostirajo proge pripadajočih
njiv, ki se proti vnanjemu robu vaškega ozem lja vedno bolj
širijo in spom injajo na tip zemljiške razdelitve pri okroglih va
seh. Svojevrsten je tudi že označeni talni načrt naselja.
Karakteristična za stari Vodmat je dalje lega v bližini ve
likega ovinka, ki ga še 1. 1825. dela tu Ljubljanica v smeri proti
severu. Na tem ovinku nam je franciscejska mapa zabeležila tudi
še dalje proti severu pomaknjeni stranski rokav L jubljanice,5)
5) Morda je s tem rokavom v zvezi ime Vodmat. Kake druge vode ali
studenca, ki bi dejansko podprl tolmačenje imena, na fraciscejski mapi ni za
beleženega.
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ki je potekal nekako južno od današnjega Leonišča na severo
vzhod in tik pod Vodmatom krenil nazaj v Ljubljanico. Zem lji
šče med rokavom in Ljubijaničino strugo je 1. 1825. še občinska
posest. Z rokavom odnosno ovinkom nekdanje Ljubljanice je
potekala paralelno glavna prometna črta mimo Vodmata, da
našnja Stara pot, katere vlogo je po regulaciji reke prevzela
premočrtno izpeljana Zaloška cesta. Vse zemljišče Vodmatske in
Moščanske kat. občine južno od današnjega toka Ljubljanice pa
je pripadalo Codellijevem u veleposestvu.
Ob stari cesti iz Vodmata v Moste (tudi tu danes „Stara pot“ )
beleži originalna mapa v bližini današnje žrebčarne na S e l u
sedem hišnih številk pod imenom „Sello an der Fabrick“ . Iz
zemljiške razdelitve ni mogoče razbrati nikake razlike v starosti
posameznih hiš. Konstatirati moremo le, da so hiše zapadno od
današnje žrebčarne s svojim i parcelami precej enakomerno za
stopane v poljskih kompleksih na severu, toda nikjer ne na
stopajo predeli, ki bi bili v celoti v njihovi posesti; značilno je
namreč, da so tu poleg njih močno zastopani posestniki iz Most
in Vodmata. Zdi se mi na podlagi tega, da nam je pri Selu treba
misliti sploh na razmeroma mlado naselje, vsekakor mlajše od
sosednjih Most in Vodmata. Iz navedenih razlogov se v historično
karto sploh ni vertalo Selo kot prvotno naselje.
Južno od L jubljanice ležita v obm očju priložene historičnotopografske karte še S t e p a n j a v a s in Z g o r n j a H r u 
š i c a , ki sta še danes pretežno ruralni naselji. Zato je pri njih
prvotno jedro še v sedanji dobi lepo izraženo, še lažje pa ga je
razbrati iz stanja v 1. 1825. Posebno enostavno je razpostavljena
Zgornja Hrušica v vznožju Golovca kot tipična vrstna vas z zem
ljiško razdelitvijo na proge, ki segajo skoro do Ljubljanice. Pri
Stepanji vasi nam je izločiti Sotesko in sploh dele pod Golovcem
kot mlajše tvorbe; prvotne kmetije, katerih njive leže raztreseno
po vsem vaškem zemljišču na sever in severovzhod, so omejene
izključno le na glavni del vasi vzhodno od kolena Ljubljanice.
Vas se razlikuje od Zg. Hrušice tako v talnem načrtu, ki nam
kaže na obeh straneh ceste razporejene hiše, kot tudi v zemljiški
razdelitvi, za katero je v nasprotju s sistemom prog značilna p o
mešana lega posameznih parcel, dasiravno sistem delcev (champs
assolés, Gewannflur) ni jasno izražen. Nimamo namreč opraviti
s posameznimi kompleksi, ki bi bile v njih dosledno zastopane
vse kmetije. Zato bi mogli skoro preje govoriti o razdelitvi na
grude (W eilerflur), le da im ajo parcele večinoma obliko pra
vilnih prog.
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Na zapadu se K o s e z e kot naselje ločijo v vsakem oziru
od obeh Šišk. Zaostajajo za njima predvsem po velikosti: še
1. 1825. obsegajo le 16 hišnih številk in od teh so le št. 10— 15 večje,
prvotne kmetije. To so one, ki stoje brez pravega reda razpo
stavljene ob križišču glavne ceste in poti na jug v smeri današnje
opekarne. Vse, kar leži ob cesti proti cerkvi, je skoro brez zem
ljiške posesti. Vas torej nima talnega načrta vrstne vasi, kakor
obe Šiški in namesto zemljiške razdelitve na proge nastopa raz
delitev, ki jo lahko označimo kot razdelitev na delce. Imamo
namreč opraviti v glavnem s tremi kompleksi n jiv (severno, severnozapadno in južnozapadno od vasi), v katerem posedujejo
svoje deleže omenjene hišne številke.
Kot edini starejši ruralni naselji v južnem delu Velike L ju b
ljane nam je obravnavati še G 1 i n c e in V i č . Tu vzbudi opa
zovalcu katastrske mape takoj pozornost zemljiška razdelitev,
v kateri ni sledu nikakega sistema; parcele posameznih posest
nikov, večinoma nepravilnih oblik, so razmetane brez reda po
vaškem zemljišču. To je izrazita razdelitev na grude.
Iz zemljiške razdelitve nam je mogoče razbrati prvotni jedri
obeh k rajev: tako participira jo na obširnih zemljiških kom
pleksih Viča le posestniki iz onega dela vasi, ki je razvrščen ob
ovinku stare ceste na obeh straneh mostu preko Gradaščice (hišne
št. 13—35 iz 1. 1825.). Vse ostalo ob cesti proti Glincam je mlajše
in brez večje zemljiške posesti. Na isti način moremo dognati na
Glincah kot prvotne km etije maloštevilne hiše (št. 6— 13 iz leta
1825.) na južni strani ceste ob sotočju Glince in Gradaščice. Njim
pripada vse zemljišče od Rožnika do Gradaščice, dočim zavzema
južno od nje obširne komplekse Pagliaruzzijevo veleposestvo.
Vse ostalo ob Tržaški cesti, ki je od nove cerkve dalje najnovej
šega postanka,6) pa je mnogo mlajšega datuma.
Kar se tiče talnega načrta obeh vasi, naj omenim, da so hiše
v Glincah razporejene ob južni strani ceste brez pravega reda,
Vič pa lahko označimo kot gručasto vas.
Résumé. Les habitats ruraux primaires sur le territoire de la Grande
Ljubljana.
S’ appuyant sur la répartition des terres 1’ auteur essaie de montrer dans
cet article les noyaux primaires des anciens habitats ruraux sur le territoire
de la Grande Ljubljana d’ aujourd’ hui, comprenant les faubourgs de Šentpee) Tržaška cesta je delala do najnovejše dobe
sicer je držala od nove viške cerkve v premi črti
zaokrenila v pravem kotu na jug mimo stare viške
v ostrem ovinku v rimsko cesto. Izravnava ceste je

pri Viču oster ovinek, in
v stari Vič, v vasi pa je
cerkvice, potem pa zopet
tu najnovejšega datuma.
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ter et de Poljane, la Štepanja vas, la Zgornja Hrušica, Moste, Selo, Vodmat,
les Zgornja et Spodnja šiška, Koseze, Vič et Glince. Sous une forme un peu
généralisée on trouve ces noyaux marqués sur la carte adjointe illustrant le
développement historique et topographique de Ljubljana. Entre les types
ruraux c’ est le type du village unilatéral en ligne à champs contigus qui pré
domine (Les Zgornja et Spodnja šiška, Šentpeter, Moste, la Zgornja Hrušica).
Entre les autres habitats il y a, quant à la répartition des terres le type du
village à champs assolés (Koseze) ainsi que le type du village à champs
d’ étendue inégale pénétrant Г un dans l’ autre sans système ni règle (Vič,
Glince et la Štepanja vas).

