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S v e t o z a r  I l e š i č :

Vasi na Ljubljanskem polju in njegovem
obrobju.

Z a proučitev vasi na Ljubljanskem polju je  bolj kot k je drugje 
treba poseči po franciscejskem katastru iz 1. 1825. Zakaj ne 

samo da so nekatere vasi povsem podlegle urbanizaciji ali celo 
postale sestaven del ljubljanskega mesta, temveč tudi na bolj 
oddaljene med njimi sta bližina mesta in njegova atrakcijska 
moč v taki meri vplivali, da sta pogosto skoro povsem zabrisali 
prvotno, kmetsko lice teh vasi, kakršno se nam še kaže v narisih 
franciscejskega katastra. Študija prof. B o h i n c a  nam je  na
zorno pokazala, kako je  v zadnjih desetletjih zajel urbanizacijski 
vpliv ljubljanskega mesta takorekoč vse Ljubljansko polje.1

1 Valter B o h i n e c ,  Ljubljanska mestna aglomeracija in njena antro
pogeografska meja. Geografski Vestnik 1926, št. 1.
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Podrobno proučevanje vasi na Ljubljanskem polju se je 
pričelo že pred leti v  zvezi s proučitvijo Velike Ljubljane. Se
veda so prišle tedaj vpoštev le vasi, ki so danes več ali manj 
sestaven del Velike Ljubljane (Koseze, Zg. šiška, Moste, Stepanja 
Vas, Dol. Hrušica, Glince in Vič), v kolikor sploh niso že vtelešene 
ljubljanski mestni občini (Šentpeter, Poljane, Udmat, Spodnja 
šiška).2

Na drugem mestu so proučene vasi severno od Save od Med
vod do Dolskega.3 V pričujočem sestavku pa podajam rezultate 
svojega študija za vse ostale vasi Ljubljanskega polja. V svrho 
primerjave sem na zapadu, pa tudi na vzhodu posegel v obrobno 
hribovje, na jugozapadu pa v ravnino ob Šujci in Gradaščici. 
Glavni vir so mi bile zopet originalne mape in parcelni protokoli, 
hranjeni v Mapnem arhivu katastra v Ljubljani in to za nasled
nje katastrske občine: Bizovik, Glince, Dobrova, Dobrunje, 
Dravlje, Ježica, Kašelj, Lipoglav, Podmolnik, Podsmreka, Slape, 
Sostro, Stanešče, Stožce, Studenec, Sv. Agata (Laze), Šentvid, 
Šmartno ob Savi, Šujca, Topol, Vižmarje, Vnajnarje, Zadobrova.

V svrho pregleda naj poudarim, da se vasi na Ljubljanskem 
polju vrste v glavnem v štirih nizih. Prva, najdaljša in najizra
zitejša vrsta so posavske vasi od Medna do Zaloga. Od nje se pri 
Mednu odvaja drugi krak, ki sledi vznožju šentviške Male in Ve
like Trate (514 m) ter se preko Dravelj nadaljuje tja v vznožje 
Šišenskega hriba (obe šiški). Od tega niza se pod Šentvidom od
cepi proti jugozapadu vrsta manjših naselij, ki postajajo proti 
jugu vse redkejša, a segajo v obliki razloženih naselij, odnosno 
samotnih kmetij tja do Gradaščice. Tretji niz sledi Ljubljanici od 
Ljubljane do Zaloga, četrti pa vznožju Golovca od Stepanje vasi 
do Sostrega, k jer se tudi ta primakne k Ljubijanici. V tem redu 
naj tudi obravnavam posamezna naselja.

Vasi na P o s a v j u  imajo eno skupno značilnost. Vse stoje 
tik nad ježo savske terase in sicer večina nad ježo najmlajše dilu- 
vijalne terase, ki pa je  najizrazitejša in ima najvišjo ježo ter 
loči travnike, pašnike in loge ob Savi („R oje“ , „Log“ , „Gmajna“ ) 
od njiv nad ježo. O pomenu tega položaja smo govorili že na dru
gem mestu.4 Ta razvrstitev daje tudi domala vsem tem vasem

2 Svetozar I l e š i č ,  Prvotna kmetska naselja v obm očju Velike L jub
ljane, Geografski Vestnik V—VI. (1929—1930), str. 154 sl.

Anton M e l i k ,  Razvoj Ljubljane, istotam, str. 129 sl.
3 Svetozar I l e š i č ,  Kmetska naselja na vzhodnem Gorenjskem. Geo

grafski Vestnik IX. (1933), str. 44, 50.
4 Geografski Vestnik 1933, str. 9 sl.
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obliko dolgih ali vrstnih rasi, katerih domovi so postavljeni drug 
poleg drugega s končno stranjo proti robu ježe, odnosno proti 
poti, ki vodi nad ježo.

Ali že površen pogled na tločrte teh vasi nam pokaže, da mo
rajo biti med njimi neke razlike, zakaj poleg lepih, izrazitih pri
merov vrstne vasi naletimo tudi na take, ki so manj izrazite, ki 
so morda krajše, obojestransko razvite obcestne vasi (n. pr. Sav
lje), pa tudi na take, ki jih že ne vemo uvrstiti drugam kot med 
vasi gručastega tipa (n. pr. Vižmarje, Stožce, Gorenja Zadobrova).

In res, če sledimo franciscejskim narisom ob Savi navzgor, 
se nam ne menja le oblika vaških talnih načrtov, temveč prav 
tako in še v večji meri sistem zemljiške razdelitve. Y tem po
gledu pripadajo posavske vasi različnim tipom: med njimi so 
vasi z zemljiško razdelitvijo na delce, pa tudi take z izrazito raz
delitvijo na sklenjene proge, vmes pa prehodne oblike in kombi
nacije obeh sistemov. Glede odnošajev med talnim načrtom in 
zemljiško razdelitvijo je  pač v glavnem potrditi, da so vse vasi z 
razdelitvijo na proge izrazite enostranske vrstne vasi, nasprotno 
pa morejo imeti one z razdelitvijo na delce obliko gručaste vasi, 
pa tudi obcestne ali enostranske vrstne.

Če pričnemo s posavskimi vasmi od Zadobrove do Hrastja, 
imamo tu prve primere za pravkar izrečene trditve. Dočim ima 
mala vas Zg. Z a d o b r o v a ,  broječa le nekaj nad 10 kmetij, 
gručast talni načrt brez reda, sta Spodnja Zadobrova in S n e - 
b r j e postavljeni podolgem v vrsti nad ježo najnižje savske te
rase. Zemljišče je  v Zg. Zadobrovi in Snebrju razdeljeno na 
delce in to celo na delce zelo nepravilnih oblik, kakršne smo va
jeni videti pri zaselkih in gručastih vaseh. Ravnina je nad temi 
vasmi že precej razgibana, ker se tu višje savske terase vedno bolj 
približuje jo  med seboj in povzročajo, da se smer delcev na majh
no razdaljo močno izpreminja. Tudi v Spodnji Zadobrovi nimamo 
zemljiške razdelitve na proge, kakor bi to pričakovali pri tej vasi 
z vrstnim talnim načrtom. Vendar tu tudi o delcih skoro ne 
moremo govoriti, ker posamezne kmetije nimajo svojih deležev 
razmetanih po vsem zemljišču, temveč zapadne kmetije samo v 
zapadnih sektorjih, vzhodne pa v vzhodnih, vmes pa je  vrinjen 
daleč proti vasi kompleks, pripadajoč kmetijam iz Zgornje Za
dobrove. Vsiljuje se misel, da je  Spodnja Zadobrova mlajša od 
Zgornje.

V sosednjih vaseh od Snebrja proti zapadu pa se pojavi iz
raziti sistem zemljiške razdelitve na proge. To velja za H r a s t 
j e ,  Š m a r t n o  in O b r j e .  Domovi stoje nad ježo najmlajše
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terase, od njih pa se razprostirajo pripadajoče zemljiške proge 
do ježe naslednje višje terase, ki je  tod že mnogo bolj oddaljena, 
in ponekod še preko nje. Izven teh zaključenih prog imajo po
samezne kmetije svoje deleže le še v nekaterih manjših perifer
nih, nedvomno kasneje pridobljenih kompleksih (Gmajne Njive, 
Krivlje in Nad Ježo na jugu). Pod ježo, med vasmi in Savo se 
razprostira travnik in log (Roje) ter manjši kompleks njiv (Dol. 
njive). Mala vasica Hrastje tvori izjemno v toliko, v kolikor se 
njen talni načrt razlikuje od ostalih. Zakaj kljub temu, da po
sedujejo njene maloštevilne kmetije (6) v glavnem le .po eno ši
roko zemljiško progo od SSZ proti JJY, ne stoje domovi v vrsti ob 
zaključku teh prog, temveč brez reda bolj na zapadu pri odcepu 
cestâ na Šmartno in na Sv. Jakob. Verjetno je, da gre za poz
nejšo prestavitev hiš. Pri tem je morda kakorkoli vplivala izpe
ljava ceste na Sv. Jakob, ki je sicer pred 100 leti že obstojala, pa 
vsekakor ne na osnovi stare „Šmartinske ceste“ , ki je  zavila brž
kone že zapadmeje v smeri ene od poljskih poti v vas Šmartno, 
dočim reže današnja cesta zemljiške proge blizu njihovega juž
nega robu.

Y J a r š a h  in v T o m a č e v e m  se na prvi pogled nada
lju je  isti tip. Pa temu ni povsem tako. Že talni načrt je manj 
izrazit. Jarše niso več postavljene le na eni strani poti nad ježo, 
temveč imajo nekaj domov tudi na njeni spodnji strani. Prav 
tako v zapadnem delu Tomačevega, kjer tvorita obe fronti ne
kako središče. Tu so razen tega postavljene nekatere kmetije še 
ob poti, ki vodi preko ježe navzdol proti Savi. Tudi o pravi zem
ljiški razdelitvi na proge ni več govora. Sicer ima v Tomačevem 
velik del kmetij dolge sklenjene zemljiške proge na jug do kom
pleksov v Spodnjih, Zgornjih in Starih gmajnah, ki so itak poz
nejša pridobitev. Vendar velja to le za kmetije, ki tvorijo večji 
vzhodni del Tomačevega z vrstnim talnim načrtom. Pa tudi te 
kmetije posedujejo še veliko število delcev v kompleksih vzhod
no od ceste, ki vodi v Ljubljano. Ti kompleksi (Dolenje njive) 
so preobsežni, da bi jih mogli smatrati za kasnejše razdeljeni 
svet. Prav tako nas navaja zemljiška razdelitev v Jaršah, kjer 
so proge za hišami še mnogo krajše, razmetani delci pa še mnogo 
obsežnejši, da uvrstimo te vasi k obcestnim vasem z zemljiško 
razdelitvijo na delce, ki pa ima izredno pravilno obliko, to iz 
neznanega razloga. Morda bi se dale tudi tu izpričati kasnejše 
regulacije prvotne zemljiške razdelitve.5

5 Prim. Kmetska naselja na vzh. Gorenjskem, str. 78. Tomačevo in Jarše 
spadata med one primere, ki jih  S i d a r i t s c h  označuje kot „Streifen
gewannflur“ .
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Pojav sistema delcev tu ni nič čudnega, če takoj pripom
nimo, da ga imajo tudi skoro vse ostale vasi na področju kata
strske občine Stožce in sosednje občine Ježice. To so Stožce, Mala 
vas, Ježica in Savlje. Pri njih vidimo povsod dèlce, bolj ali manj 
pravilnih oblik, toda nikjer v taki obliki in v kombinaciji s pro
gami kot v Tomačevem.

Kar se tiče prvotnega talnega načrta teh vasi, je  danes po
vsem zabrisan, ker so ob Dunajski cesti v vsem njenem poteku 
vzrasli moderni obcestni deli in združili Ježico, Stožce in Malo 
vas takorekoč v eno dolgo naselje. Originalna mapa iz 1. 1825. 
nam pokaže ob glavni cesti le še prav malo hiš in še te niso 
prave kmetije, temveč gostilne in druga s cestnim prometom 
vzrasla poslopja. Tako je  v S t o ž c a h  obstojala le osamljena 
h. št. 29 (pri Urbančku, še danes znana gostilna) in h. št. 27 na 
zapadni strani ceste tam, kjer je  doseglo cesto tudi nekaj hiš, 
zgrajenih ob poti, ki vodi od Dunajske ceste mimo cerkve proti 
vzhodu. Tam, kjer se ta pot približa ježi savske terase, pa stoji 
staro jedro Stožc, deloma ob tej poti, deloma proti jugovzhodu 
nad robom ježe. Dasi prevladuje tudi v tej vasi, kakor v vseh 
sosednjih na Posavju, pravilna oblika stegnjenega ali vzpored
nega kmetskega doma, je  vaški talni načrt v bistvu brez reda, 
brez pravilne zasnove obcestne ali vrstne vasi.

Pač pa je sosednja M a l a  v a s ,  odnosno njeno prvotno 
jedro z 10 kmetijami, razporejena v vrsti tik nad savsko teraso. 
Vse hiše, ki jih že 1. 1825. dokaj stoji ob Dunajski cesti, med 
njimi prednica današnje gostilne Ruski car, so brez zemljiške 
posesti. Vse zemljišče, tudi ono na zapad od ceste, je  razdeljeno 
na delce med omenjenih 10 kmetij.

Ista slika se ponovi na J e ž i c i .  Ruralno jedro te vasi ob
sega 8—10 kmetij, razpostavljenih nad ježo, ki tu prekorači Du
najsko cesto, tako da leži stara Ježica s cerkvijo že zapadno od 
ceste. Le nekaj kmetij tvori na vzhodni strani ceste nadaljevanje 
stare vasi in le te so hkrati s prvotnimi kmetijami zastopane v 
delcih. Kar stoji ob cesti dalje proti savskemu mostu, je  mlajše 
in brez zemljiške posesti. Na mestu današnjega Tavčarjevega 
dvora in njemu nasproti preko ceste, k jer danes prestopi želez
nica cesto, beleži franciscejski kataster poslopja državne mitnice.

S a v l j e  so po talnem načrtu prav lepa dvostranska ob
cestna vas, dasi je  večji del domov postavljen severno od ceste 
tik nad ježo in obrnjen s čelno stranjo proti cesti, torej proč od 
ježe in nasprotno, kot to opazimo v drugih posavskih vaseh. 
Zemljišče je  razdeljeno na delce zelo nepravilne oblike in smeri. 
Spominja nas na parcelacijo v Zadobrovi.
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Sosednje K l e č e  so na videz povsem enake Savljam, zem
ljiška karta pa nam pove, da so v tej vasi hiše na južni strani se
kundarnega izvora, ker pripadajo skoraj vse prvotnim kmetijam, 
razpostavljenim v eni vrsti severno od ceste. Kleče so ena redkih 
posavskih vasi, ki ni postavljena tik nad ježo, temveč je  nekoliko 
odmaknjena od nje in orijentirana prav kakor Savlje na jug 
proti cesti. Iz tega bi mogli sklepati, da je  ta cesta z Ježice skozi 
Savlje in Kleče zelo stara. Morda je  bil njen glavni pomen v 
zvezi teh vasi s starim farnim središčem v Šentvidu. Pri Klečah 
ne smemo pozabiti zemljiške razdelitve: tu nimamo delcev, mar
več zopet en primer izrazitih, obsežnih sklenjenih zemljiških 
prog na jug.

Vas V i ž  m a r  j e  je  prav tako postavljena nad ježo, toda 
povsem brez reda, v obliki gruče, tvorec malo središče tam, kjer 
se rob ježe odmakne nekoliko proti severu in kjer se preko njega 
prevali cesta navzdol proti Savi. Tudi v talnem načrtu posamez
nih kmetskih domov ni skoro nikake pravilnosti. Zemljišče je  
razdeljeno na delce, pod ježo se razprostira obsežna, pred sto leti 
še neparcelirana „Gmajna“ do Save. Tu je ob današnjem savskem 
mostu in zapadno od njega vzraslo malo naselje Brod; o izvoru 
tega naselja ni potrebno izgubljati besed, ker je  za to njegovo 
ime zadostna priča.

Z Vižmarji smo se približali ozemlju, k jer se Ljubljansko 
polje prične navzgor naglo zoževati. Tu se posavska vrsta vasi 
približa oni ob robu Polja in takorekoč izgine, če lahko tako re
čemo, na njen račun. Edino M e d n o  ima še tipično lego nad 
savsko teraso, obenem ludi za Posavje značilni talni načrt v enoj
ni vrsti. Zemljišče pa je  razdeljeno na delce, prav kakor v S t a - 
n e š č a h , ki so povsem brez reda postavljene v vznožje hribov ja 
in v D v o r u ,  ki po velikosti (7—8 kmetij z znatno zemljiško 
posestjo) ne presega običajnega zaselka, pa ima vendar čisto 
izrazito zemljiško razdelitev na delce. Pri Staneščah opazimo za
nimiv, a pri nas še redek pojav, da je  nekaj kmetij prestavilo 
svoje domove izven vasi v  samoto (na sever in vzhod), v obližje 
svojega najobsežnejšega zemljiškega deleža. Zdi se, da se je  iz
vršila tu v neki dobi delna komasacija. To velja zlasti za dve, 
tri kmeti je, ki leže severno od vasi v smeri proti Mednu. G u n -  
c 1 j  e imajo zanimiv obcestni talni načrt in zemljiško razdeli
tev na delce. Smer ceste, oziroma vaške poti, ob kateri je  vas 
postavljena, nima niti morfološke, niti gospodarsko ali prometno- 
geografske osnove.

Verna kopija Guncelj so šentviške P o l j a n e .  Razen Po
ljan nam je iz današnjega Šentvida, aglomeracije predmestnega,
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obrtno-industrijskega značaja, izločiti še dve majhni, stari ru
ralni naselji, naslonjeni v vznožje Vel. Trate, brez pravilnega 
talnega načrta in z zemljiško razdelitvijo na delce. To sta P o d - 
g o r a  in T r a t a .  Nadalje je šentviška aglomeracija pritegnila 
nase še Z a p u ž e , ki pa se nam 1. 1825. pokažejo še kot skupina 
4-—5 kmetij z večinoma zaključenimi zemljiškimi bloki in proga
mi, torej bržkone precej mlajša naselbina. Ob glavni cesti na 
vsem tem področju pred sto leti ni bilo še domala ničesar, iz- 
vzemši dveh, treh hiš med Podgoro in Poljanami, hiše št. 4 (pri 
Žibertu) na Trati in hiše št. 15. in 14. v Zapužah (pri Slepem Ja
nezu).

Pač pa nam ob glavni cesti pokaže že originalna mapa sam 
Š e n t v i d ,  ki je  bil tedaj sklenjeno zazidan nekako od tedanje 
h. št. 1 na jugovzhodu (pri Cebavu, še danes domače ime gostilne) 
pa skoro do odcepa vižmarske ceste. Nekaj hiš je  stalo tudi še 
dalje ob glavni cesti. Ob stranskih poteh je  bilo tedaj le malo 
zazidanega: precej v smeri proti župnišču pod Veliko Trato, proti 
Vižmarjem nič, proti Poljanam prav malo. Danes je tod povsod 
Šentvid zelo narastel, četudi odštejemo kolodvor in Zavod Sv. Sta
nislava.

Vpogled v parcelni protokol franciscejskega katastra pa 
nam še nazorneje pokaže značaj starega Šentvida, ki je  brez 
pravega ruralnega jedra in ga je ustvaril sedež zelo stare fare, 
v zvezi z obrtjo, z gostilničarstvom in s prometom ob glavni cesti. 
Kulturno zemljišče, pripadajoče Šentvidu, obsega komaj toliko 
kot ono v Podgori, pa vendar šteje Šentvid že 1. 1825. 44 hišnih 
številk, Podgora pa niti 20 ne. Razen tega je bila nekako četrtina 
vsega zemljišča last šentviške farne cerkve, pa tudi ostalo zem
ljišče je  bilo v rokah le prav majhnega števila (okroglo 8) po
sestnikov, vse ostalo je  imelo le tu in tam kako manjšo parcelo. 
O kakem sistemu delcev ter o kakem čisto ruralnem Šentvidu 
torej ni mogoče govoriti.

Pod Šentvidom zavije vznožje karbonskega hribovja proti 
jugozapadu in ravnina se tod nadaljuje dalje na zapad. A ta rav
nina nima več prodnate osnove, njena tla so glinasta, ponekod 
močvirna, po n je j pa odvajata Glinca in Pržanjski potok vodo 
proti Gradaščici. Nekako na meji med prodnatim in glinastim 
tlom ter s tem na meji med njivami in travniki so postavljene 
D r a v l j e .  Dravlje so zelo dolga vrstna vas. Njih zemljišče je  
razdeljeno na proge, ki so segale prvotno od vaških domov na 
vzhod preko državne ceste nekako do tam, kjer poteka danes go
renjska železnica. Ves ta široki kompleks prog ima zanimivo le
dinsko ime Grundne njive. Kar leži onstran železnice, se ozna-
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čuje kot „Gmajna“ in je  nedvomno kasneje razdeljeno, ker je 
ondi znatna tudi posest savljanskih in klečanskih kmetij. Na 
skrajnem jugovzhodu je  zemljiški kompleks Cirkovnice, v pre
cejšnjem delu v koseški posesti. Zapadno od vasi pa je njiv le 
malo; tod so travniki s kajžami in nekateri mlini ob Pržanjskem 
potoku; onstran potoka pa se 1. 1825. razprostira še obsežni srenj- 
ski pašnik Draveljska gmajna.

Po položaju, talnem načrtu in zemljiški razdelitvi je  Drav
ljam povsem slična Zgornja šiška, dočim so Koseze, dasiravno 
najdalje pomaknjene v glinasto ozemlje, povsem drug tip, brez 
znakov kolonizacijske vasi.6 Spodnja šiška je tudi vrstna vas, 
le z drugačnim položajem.7

Od šentviške okolice pa se nadaljuje vrsta naselij tudi 
proti jugozapadu na obronkih hribovja, odnosno na nizkih, močno 
razgibanih ostankih teras. Vlažne ravnine same se seveda izogi
bajo z redkimi izjemami na področju Podutika. Značilnost vseh 
teh naselij je, da so skoro vsa prav majhna, da po številu kmetij 
ne presegajo večjih zaselkov, poleg tega pa so tudi zelo na rahlo 
sklenjena. Na jug od Kamne Gorice pa vse do Viča in Stranske 
Vasi sploh ne moremo več govoriti o sklenjenih vaseh ali zasel
kih, temveč o izrazitih r a z l o ž e n i h  naseljih, ponekod pa kar 
o samotnih kmetijah. Zemljišče posamezne kmetije je  tu skoro 
povsod arondirano v enem kosu, v celku. In sicer se vse te zna
čilnosti stopnjujejo od severa proti jugu. Tako so G 1 i n c e še 
dokaj velik in kompakten zaselek s 7 prvotnimi kmetijami in 
s povsem pomešanimi zemljiškimi deleži, torej zaselek družabnega 
nastanka.8 Sosednje D o l n i c e  so že manj kompaktne, večina

6 Za šiško in Koseze prim. Geografski Vestnik 1929—1930, str. 155, 159.

7 Prim. istotam str. 155 in M e l i k ,  istotam str. 133. — Mojemu članku 
„R azvoj Spodnje šiške“ (v Spomenici Sokolskega društva Ljubljana-šiška 
ob 30 letnici 1902—1932, Ljubljana 1932), je  dodal urednik te spomenice gospod 
I. J e s i h  obsežno pripombo. Tudi v primeru, da je  verjetno njegovo mnenje, 
da so kajže ob Celovški cesti starejše od kmetij ob Jernejevi cesti, se ne iz- 
premeni nič bistvenega na dejstvu, da je  najstarejše k m e t s k o  jedro šiške 
kot v a s i  ob Jernejevi cesti in da ima stara šiška značaj vrstne vasi. S tem 
seveda ni izključeno, da je  že prej stalo ob cesti nekaj hiš, ki pa seveda niso 
mogle tvoriti nikake vasi, četudi bi morda šiška dobila po njih svoje ime. 
Povsem zgrešeno pa je sklepanje g. Jesiha na starost hiš po hišni nume
raciji, ki je  mnogo kasnejša in izvedena po najrazličnejših načelih.

8 Za razliko med prvotnimi, družabnimi zaselki in med drugotnimi in
dividualnega značaja, prim. Geografski Vestnik 1933, str. 57 sl. Ob tej priliki 
naj opozorim, da je  prišla do povsem istih zaključkov za naselja južno- 
bavarske morenske pokrajine Elisabeth T r o l l  v razpravi „Das Siedlungs-
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kmetij ima svojo posest v celkih ali pa le malo pomešano med 
seboj. Isto velja za K a m n o G o r i c o .  Prav zanimivo obliko 
nekake gozdne vasi ima P r ž a n j. Vseh 5 kmetij je  precej pra
vilno postavljenih v vznožju hriba, od njih pa gredo na jug ši
roki, podolgovati zemljiški celki. P o d u t i k  je  pa pravo raz
loženo naselje; posamezne kmetije, obdane od celkov, so raz
tresene daleč na okoli, zlasti proti jugu na ostankih najnižje, 
razgibane terase, ki spremlja Glinco proti jugu. Nižava sama 
ob Glinici je v  travnikih („Rakovnik“ in „Senožeti pod Utikom“ ), 
ki pa so v ogromni večini v posesti oddaljenih vasi Dravelj, 
Zgornje šiške, Kosez in Šentvida. Nekoliko bližje skupaj je  po
maknjenih le nekaj kmetij na severu ob cesti, torej na kraju, za 
katerega se danes običajno uporablja ime Podutik v ožjem smi
slu. Prvotno pa se to ime (pravilno seveda Pod Utikom) nanaša 
na vse te razložene kmetije tja do Brda nad Bokavcami in celo 
na one samotne kmetije s celki nad Stransko Vasjo. „Utik“ je 
namreč prvotno ime za ves dominikalni gozdni kompleks med 
Glinco in Gradaščico in po njem so dobila ime vsa, očividno 
precej pozno nastala razložena naselja ob njegovih obronkih.

V vsem tem območju so kmetije še zelo malo deljene. Eden 
redkih takih primerov so V r h o v c i  pri Bokalcah, kjer je 
prvotno enotna kmetija že 1. 1825. razdeljena med dva posest
nika: zanimivo je, da se eden od njih piše Vrhovec,9 dočim je  pri 
drugi hiši Vrhovec vulgarno ime, pravi priimek pa je Samatur- 
čan (morda nekdanji doseljenec iz Samotorice nad Horjulom).

V tej zvezi naj podam še kratek pregled naselij ob Šujci in 
Gradaščici. K jer se v okolici Dobrove dolini obeh teh dveh po
tokov združita in obenem razširita, opazimo skupino večjih za
selkov in majhnih gručastih vasi, dočim so v sosednjem hribovju, 
pa tudi v dolinah Gradaščice in Šujce večji družabni zaselki ali 
celo vasi prav redke ter je  zlasti karbonsko ozemlje od Horjula 
do Dobrove domena samih samotnih kmetij. V območju polho
grajske doline imamo siceri več velikih, družabnih zaselkov, 
vendar večinoma izven dna doline, v dolini sami pa tudi mnogo 
samotnih kmetij, med katerimi je  po svojem obsegu posebno zna
čilna Žirovnikova kmetija. V hribih okoli Sv. Katarine imamo 
tudi mešan predel zaselkov in samotnih kmetij. Vendar je  veli

bild des Inn-Chiemsee-Vorlandes“ (Mitt. Geograph. Gesellschaft, München 1932, 
str. 16 sl.), k jer razlikuje stare, družabne zaselke z pomešano zemljiško raz
delitvijo, sorodno oni na delce ter kasnejše zaselke z zemljiško razdelitvijo 
na bloke, ki kaže na nastanek iz samotnih kmetij.

9 Zgodovinar Iv. Vrhovec je  po rodu odtod ( V r h o v n i k ,  Ivan Vrhovec. 
Izd. Zgod. sekc. Muz. društva, Ljubljana 1933).
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kih zaselkov s povsem razmetano zemljiško posestjo prav malo 
(n. pr. Belo, Osredek, Toško čelo). Večinoma imamo zaselke, 
kjer imajo po dve, tri kmetije razdeljene bližnje komplekse 
med seboj.

V dolini Šujce prenehajo samotne kmetije takorekoč šele 
tik Dobrove; celo zapadni del Dobrove same (na višjih terasah) 
obstoji pravzaprav iz zaključenih kmetij. Ob Gradaščici pa že 
više prično prevladovati večja naselja. Tako sta n. pr. Hruševo 
in Gabrje velika zaselka s pomešano zemljiško razdelitvijo, po
leg pa sta Log in Selo, kjer sta bili po vseh znakih, tudi po rod
binskih imenih sodeč, prvotno samo po dve ali morda celo le po 
ena samotna kmetija. Dalje navzdol je  Š u j  c a , dovolj velika in 
tesno sklenjena vas s pomešanimi zemljiškimi delci, njen talni 
načrt pa spominja na obcestno vas. Prav isto velja za D o b 
r o v o ,  le da je to povsem nepravilna gručasta vas, ki ji je  
razen tega vtisnil pečat sedež fare. Na gozdno vas spominja 
S t r a n s k a  v a s ,  k jer je  8 kmeti j  postavljenih v vrsti ob meji 
travnikov v nižini in njiv na nekoliko višjem svetu. Vsaka kme
tija obsega na sever pripadajočo njivo in na jug travnik. Vas je  
vsekakor neka mlajša tvorba, edini primer te vrste južno od 
Utika. Kajti vsa naselja odtod na jugovzhod imajo drugačno 
obliko. V K o z a r j i h j e  staro vaško jedro razvrščeno v obcestni 
obliki ob poti, ki vodi od ceste Vič—Dobrova proti jugu v polje. 
Zemljiško razdelitev nam je označiti kot precej pravilno razdeli
tev na delce, ki imajo šele v bolj oddaljenih, močvirnih komplek
sih nepravilne oblike. Tudi stari V i č , po talnem načrtu gručasta 
vas, ima povsem pomešano zemljiško razdelitev, sorodno oni na 
delce.10 Podobne razmere imamo v jedru P o d s m r e k e  (Šmart
no) in celo v majhnem. 5 prvotnih kmetij obsegajočem zaselku 
R a z o r i h .  Tudi v K o m a n i j i j e  zemljišče povsem enakomer
no razdeljeno med tri kmetije.11 Vmes je vrinjen nedvomno 
mlajši Draževnik z arondiranimi kmetijami. Tudi Žeje in Gmaj
na nam predstavljajo le nekaj kasnejših kmetij z zemljiško po
sestjo v celkih, prav tako kmetije, ki se vrste ob vznožju hribovja 
med Podsmreko in Tržaško cesto.

Preostajata nam še oba niza vasi vzhodno od Ljubljane, ob 
Ljubljanici ter pod Golovcem. Za nje je  značilno veliko število 
dolgih vasi z zemljiško razdelitvijo na proge. Že pri proučevanju 
kmetskih naselij v območju Velike Ljubljane smo to ugotovili 
za Moste in za Zg. Hrušico. Manj jasna je stvar pri Šentpetru in

10 Prim. Geografski Vestnik V.—VI. (1930), str. 159.
11 Ime bi kazalo na razvoj iz samotne kmetije. L. 1825. pa ne najdemo 

tu niti rodbinskega, niti vulgarnega imena Koman ali podobno.
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posebno pri kmetskih Spodnjih Poljanah, sigurni izjemi pa sta 
Stepanja vas po položaju, talnem načrtu in zemljiški razdelitvi, 
Vodmat pa vsaj po talnem načrtu.12

Z Mostami prične spremljati Ljubljanico na severni strani 
nad ježo njene terase vrsta vasi, med njimi kot prvi S t u d e n e c ,  
Mostam povsem slična enostranska vrstna vas, s to razliko, da 
ježa tod ne poteka tik ob Ljubljanici, temveč so med njima še 
obsežni kompleksi travnikov. Tu vidimo na ozemlju današnje 
umobolnice 1.1825. „Tiergarten“ v posesti ljubljanskega meščana 
Franca Janeža, dalje na zapad pa posestvo gradu F u ž i n e  (Kal
tenbrunn), ki ravno 1. 1825. preide iz državne posesti, odnosno 
posesti tržaškega študijskega fonda kot naslednika jezuitskega 
reda v roke domačega industrijalca Terpinca. Naselje Fužine, 
ležeče v glavnem že južno od Ljubljanice, pa ni ruralnega iz
vora, temveč v zvezi s kovačnico (ime!) in mlini na Ljubljanici, 
ki se ravno tod zaje v konglomerat in tvori brzice, primerne za 
pogonsko silo.13

Vrstna vas z zemljiško razdelitvijo na proge so tudi S l a p e ,  
le da je  tod terasa in ž njo vas pomaknjena bliže k Ljubljanici. 
Proge segajo daleč na sever preko glavne ceste Ljubijana-Zalog. 
Drugačna je D e v i c a  M a r i j a  v P o l  j u ,  kasnejše, v zvezi z 
današnjo farno cerkvijo nastalo naselje. Še 1. 1825. obsega poleg 
farovža le 6 hiš, od teh sta večji kmetiji le dve, južno od ceste. 
Tekom zadnjega stoletja je  naselje precej narastlo, v poslednjem 
desetletju pa ji  je  ob novi železniški postaji prirastel velik nov 
del, seveda brez ruralnega značaja.

Vzhodno od Device Marije leže vasi prav tako nad ježo 
Ljubljaničine terase, a njih ustroj je  deloma drugačen. Kot vrstno 
vas s progami moremo tu označiti le Z a l o g ,  katerega kmetsko 
jedro leži severnozapadno od mosta nad ježo; pod ježo in ob 
Ljubljanici pa stoje nekdanja mitnica in druge hiše, nastale v 
zvezi z nekdanjim prometom po cesti in po Ljubljanici. Starejši 
od Zaloga je  nedvomno S p o d n j i  K a š e l j ,  ki je  sicer tudi 
razvrščen v vrsti nad ježo, pa ima izrazito zemljiško razdelitev na 
delce. Vrsta hiš od Sp. Kašlja do Zaloga je bila že 1. 1825. skle
njena, a to niso prvotne kmetije. Staro jedro Z g o r n j e g a  
K a š l j a  je  razvrščeno tudi nad ježo, ki jo  je  tod vrezala v te
raso takozvana Struga s še danes tekočo vodo, izvirajočo zapadno 
od vasi. Samo najbolj zapadni del vasi ima zemljiške proge, v

12 Geografski Vestnik 1930, str. 154 sl.
13 Prim. R. A n d r e j k a ,  Fidelis Terpinc, Kronika Mestne občine 

ljubljanske, I., št. 2, Ljubljana 1934, str. 115 sl.
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ostalem pa imamo kakor v Sp. Kašlju zemljiško razdelitev na 
delce. Kar leži onstran Struge proti Vevčem, je  skoro vse nastalo 
šele tekom zadnjega stoletja v zvezi z vevško papirnico.

Saj so tudi V e v č e  same dosegle današnji obseg šele s pa
pirnico, ki je  nastala tu sredi 19. stol.14 Vendar je  obstojalo že 
1. 1825. malo kmetsko jedro na zapadu, obsegajoče 7 kmetij z 
zemljiško razdelitvijo na proge, ob Ljubljanici pa na levem 
bregu takozvani Šimnov mlin in na desnem bregu (v kat. obč. 
Dobrunje) Šumar jev mlin („na Šumu“ ), iz katerih se je  po 1. 1842. 
razvilo današnje industrijsko podjetje.15

Na desni strani Ljubljanice vasi razen na skrajnem zapadu 
in vzhodu (Stepanja Vas, Zadvor, Zavoglje) ne stoje v bližini 
reke, temveč v vznožju golovškega hribovja. To je  vrsta izredno 
tipičnih, malo kompaktnih dolgih vasi z zemljiško razdelitvijo 
na proge. Poleg Zg. Hrušice sta taki vasi D o b r u n j e  in B i 
z o v i k .  Sklenjene zemljiške proge posameznih kmetij segajo v 
velikem delu skoro tik do Ljubljanice. V Dobrunjah je izven 
stare vasi le nekaj bajt in gostiln ob novi cesti ter ob cesti proti 
Sv. Lenartu. Bizovik je danes teže spoznati. Po topografski karti 
se zdi skoro gručasta vas. Vendar stare bizoviške kmetije so po
stavljene prav izrazito v nadaljevanju dobrunjske vrste na za
pad. Vse ostalo — okoli cerkve in ob potoku na jug so kajžar ji. 
Izredno visoko število kajž — 1. 1825. je  od 68 hišnih številk le 
27 gruntarskih — nas preseneti, ker jih je  bilo tedaj v vseh vaseh 
daleč naokoli nesorazmerno manj. Vsi ti kajžar ji se označujejo 
v franciscejskem katastru kot obrtniki in sicer v ogromni večini 
kot tesarji. Ni čuda, da si mora večina Bizovičarjev tudi danes 
iskati zaslužka v na jrazličnejših mepoljedelskih panogah. Znan je 
Bizovik zlasti kot vas ljubljanskih peric.

V oči zbode položaj S p o d n j e  H r u š i c e ,  ki je  sicer 
tudi vrstna vas, a ni postavljena v vznožju hribovja, temveč pra
vokotno na to smer vzdolž potoka, ki tod priteka z Golovca. Po 
položaju zelo spominja na Spodnjo šiško. Zemljiške proge za hi
šami so razmeroma kratke, ostali poljski kompleksi proti Fužinam 
so razdeljeni v izredno pravilnih delcih. Ob glavni cesti je

14 A n  d r  e j k  a , o. c. str. 116 sl.
16 Četudi b i Vevče dobile ime po najobsežnejši km etiji V. Vevca (št. 13). 

kakor trdi A n d r e  j k a  (o. c. str. 116), vendar to ime nikakor ni „poznejše“ 
od nem. imena „Josefstal“, kakor misli navedeni avtor. Kajti Vevče je  staro 
vaško ime, ki ga najdemo že v franc, katastru, dočim o „Josefsthalu“ seveda 
še ni niti sledu; Vevče so v ostalem izpričane že za XVI. stol., prim. I. V r h o v- 
n i k ,  Bitka pri Hrušici blizu Ljubljane leta 1491. in priče o n jej. Glasnik 
Muz. dr. VII.—VIII. A. L jubljana 1926—1927, str. 14.
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kasneje prirastel že precej obsežen obcestni del vasi. Katera od 
obeli po položaju tako različnih Hrušic je  starejša, je  težko reči. 
Zanesljivih momentov za to seveda ni, zemljiška razdelitev bi go
vorila za višjo starost Sp. Hrušice.

Vzhodno od Dobrunj se tip vasi povsem izpremeni. Tu 
prične področje gručastih vasi in velikih zaselkov z zemljiško 
razdelitvijo na nepravilne delce. Nekak prehod tvori Z a d v o r. 
Zapadni del te vasi, ki leži vstran od roba Ljubljaničine ježe, ima 
zemljišče razkosano na delce. Vzhodni del, nad ježo, pa ima iz
razite, dolge in široke proge. Zdi se, da je  bil tu prvotno tudi talni 
načrt temu primeren, da so bile namreč hiše postavljene bliže 
ježi in orientirane s končno fronto proti n je j in šele kasneje pre
stavljene ob današnjo cesto s podolžnimi frontami, na način, ki 
spominja na mlajša, ob prometnih cestah vzrasla naselja. —

V S o s t r e m  je talni načrt prehoden med obcestno in gru
často obliko. Zemljišče je  seveda razdeljeno na delce. Manjše 
naselje je  nastalo okoli cerkve Sv. Lenarta. Povsem razmetane 
zemljiške deleže imajo tudi kmetije v Zavogljah, Sadinji vasi in 
Podlipoglavu, kakor tudi v nekaterih velikih zaselkih v hribovju 
(Češnjice, Lipoglav, Pance). V hribovju nastopajo seveda tudi 
razložena naselja, obstoječa iz malih zaselkov in samotnih kme
tij (n. pr. Zagradišče), ki proti vzhodu v okolici Jančja in Javora 
vedno bolj prevladujejo.

Desni breg Ljubljanice pod Sostrim ni domala nič poseljen 
in obdelan. Mala naselja ob Savi pod Zalogom so večinoma sa
motne kmetije ali male skupine samotnih kmetij, ki imajo le 
redko (n. pr. v Lazih, Podgradu, Gostincah) zemljiško posest po
mešano med seboj. Zanimivo je, da je  v okolici Lazov izredno po
gosto rodbinsko ali vulgarno ime Gostinčar.

Če ponovimo na kratko, kar smo navedli o kmetskih naseljih 
na Ljubljanskem polju ter njegovem obrobju, moremo ugotoviti 
sledeče. V ravnini imamo povsod sklenjene vasi, izvzemši predel 
med Šentvidom in Vičem, v hribih pa poleg velikih družabnih za
selkov male, sekundarne zaselke in samotne kmetije. Med vasmi 
imamo tri velika področja, k jer nastopa zemljiška razdelitev na 
delce, bodisi v zvezi z gručastim, bodisi z obcestnim ali celo vrst
nim talnim načrtom. Največje od teh področij je  ono, ki obsega 
vso šentviško sosesko od Medna navzdol in posavske vasi v oko
lici Ježice. Skupna značilnost teh vasi je tudi njihova razmeroma 
majhna velikost. Drugo področje imamo ob Gradaščici in Šujci 
od Dobrove do Viča, tretje pa v najbolj vzhodnem delu Ljub
ljanskega polja od Zadobrove do Podlipoglava. Povsod drugod 
imamo kolonizacijske vasi z zemljiško razdelitvijo na proge, le
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na vzhodu Velike Ljubljane (od Šentpetra do Stepanje vasi) 
imamo še nekatere izjeme.

Verjetno je, da smemo področja vasi z zemljiško razdeli
tvijo na delce in ona velikih, družabnih zaselkov smatrati kakor 
drugod16 tudi na Ljubljanskem polju za najstarejša naselitvena 
jedra. Za šentviško področje nam to potrjuje stara fara v Šent
vidu ter prehistorično Gradišče nad Šentvidom. Tudi nad Dobrovo 
imamo Gradišče, prav tako nad Podsmreko. Na vzhodu od Ljub
ljanskega polja imamo Gradišče celo v ravnini pri Zalogu (da
nes samotna kmetija) in Zagradišče nad Sostrim. Tu imamo poleg 
tega Stari grad na Ostrem Vrhu, ki je  igral v visokem srednjem 
veku zelo važno vlogo.17 Čudno pa je, da imamo v bližini najsta
rejše ljubljanske fare Šentpetra tako malo po videzu starih vasi 
ter da imamo nasprotno tu kolonizacijske vasi z zemljiško razde
litvijo na proge tako številno zastopane, kot malokje na Slo
venskem.18

Résumé.

Les villages sur la plaine de Ljubljana et à ses bords. — Sur la plaine 
de L jubljana (Ljubljansko polje), le village concentré est le type de l’habitat 
rural qui prédomine. Cependant, entre Šentvid et Vič, à l’ Ouest de la ville de 
Ljubljana, ainsi que sur les collines formant les bords oriental et occidental 
de la plaine, nous trouvons aussi bien des hameaux que des fermes isolées 
et d’autres formes de l ’habitat dispersé. Parmi les villages, il y  a trois grands 
groupes de villages à champs assolés; quant au groupement des maisons, ce 
sont ou des villages en tas ou des villages en ligne, surtout des villages en 
rues. Le groupe le plus grand en est celui de petits villages aux environs de 
Šentvid, vieux centre paroissial, puis des villages situés aux bords des 
terrasses diluviales de la Sava entre Medno et Tomačevo. Le deuxième groupe 
se présente dans les vallées de la Gradaščica et de la Šujca entre Dobrova 
et Vič. Enfin, le troisième groupe de ces vieux villages se trouve dans la 
partie la plus orientale de la plaine de Ljubljana depuis Zadobrova jusqu’à 
Podlipoglav. Ces trois groupes de villages à champs assolés ainsi que les 
grands hameaux d’origine collective, sont vraisemblablement les noyaux de 
l ’habitat rural le plus ancien sur la plaine de Ljubljana.

Au contraire, les autres villages de la contrée, surtout ceux qui sont 
alignés aux bords des terrasses de la Ljubljanica et de la Sava à l’Est de 
L jubljana (Šmartno, Obrje, Moste, Studenec, Slape, Zalog), puis ceux qui sont 
situés le long du pied du Golovec (Hrušica, Bizovik, Dobrunje) sont les villa
ges du type de la colonisation du haut moyen âge. C’ est le type caractéri

16 Prim. Geografski Vestnik IX, 1933, str. 74 sl.
17 V a l v a s o r ,  Ehre XI. Valvasor navaja za ta grad slovensko ime 

Sostro, kar bi kazalo na neko zvezo z istoimensko vasjo, ako ni Valvasor 
imen enostavno zamenjal.

18 A. M e l i k ,  Kmetska naselja na Slovenskem. Geogr. Vestnik IX., 
1933, str. 143.
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stique des villages en ligne unilatéraux à champs contigus. De même, dans 
la partie occidentale de la plaine, il y  a quelques villages de cette forme 
(Dravlje, Kleče, Spodnja et Zgornja šiška).

Les habitations dispersées, entre Šentvid et Vic (Podutik etc.), per
mettent de croire que ce sont de même des produits d’une colonisation plus 
récente, sur la partie de la plaine plus argileuse et humide.


