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S v e t o z a r  I l e š i č :

Kmetska naselja na vzhodnem Gorenjskem.

Uvodne pripombe.

P ričujoča razprava im a namen p rikazati geografsko sliko 
km etskih naselij na vzhodnem G orenjskem . Pod imenom 
vzhodna G orenjska označujem  ves p redel od bivše šta jerske 

m eje na vzhodu in severu pa do Save na jugu  in jugozapadu. 
Na severu in severozapadu sem potegnil m ejo vzhodno od ceste, 
ki drži iz K ran ja  v Kokro. Tudi naselja  ob te j cesti sem potem 
takem  že izločil iz obsega svojega proučevanja. D a sem izbral 
in om ejil ozem lje svojega proučevan ja v tem smislu, za to je  
odločilno vplivalo dejstvo, da nastopata tu  v neposrednem  so
sedstvu dva različna pokrajinska tipa, ravn ina in hribovje.

Na tem ozem lju spada ogrom na večina naselij po svojem  
izvoru med izrazita km etska (ruralna) naselja, Izjemo tvorijo  
mesto Kam nik in trg i M otnik (do 1.1811. pod Štajersko), Vače, 
Mengeš, Moravče in Domžale. Med n jim i pa sta si le Vače in 
M otnik pridobila tržne priv ileg ije že v s ta re jši dobi (privilegiji 
Vač se prvič om enjajo  v drugi polovici XV. stol.,1 M otnik jih  ima 
iz 1. 1423.),2 vendar sta oba k ra ja  ohranila pretežno poljedelski 
značaj do danes. V tem pogledu sta povsem sorodna onim na
seljem , ki so sicer kot središča fa ra  zavzela neko izjemno sta
lišče, a so formalno ostala običajne vasi. D a so naselja, ki jih 
je  v novejši dobi preobrazila indu strija  (n. pr. Domžale, Za
gorje) v svoji zasnovi povsem km etska, mi ni treba še jiosebej 
poudarja ti.

G lavni v ir za proučevanje km etskih naselij mi je  bil poleg 
avtopsije f r a n c i  s c e j s k i  k a t a s t e r  iz 1. 1825.—182?., ob
stoječ iz takozvanih originalnih map in pripadajočih  parcelnih  
protokolov.3 Za določitev prvotnih ta ln ih  načrtov naselij in 
zem ljiške razdelitve je  ta v ir neobhodno potreben. Žal za bivšo

1 J. Mal, P riv ileg iji trg a  Yače, C arn io la  1912, str. 116 sl.
2 F r. Stele, Politični o k ra j Kam nik. T opografski opis, str. 250.
3 Vse to gradivo h ran i M apni arh iv  k a ta s tra  v L jub ljan i.
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K ranjsko  ni na razpolago takozvanih „indikacijskih  skic , ki 
sta razpolagala ž njim i za Š tajersko  in Koroško S i d a r i t s c h  
in S c li m i d ,4 in ki je  na n jih  že vneseno vse gradivo iz p a r
celnih protokolov (hišne številke, k i jim  p ripadajo  posamezne 
parcele itd.). Vse delo je  treba  zato p ri nas izvršiti na podlagi 
originalnih map, k i jih  je  treb a  n a jp re j kop irati in nato na ko
p ije  vnesti podatke po parcelah  iz parcelnih  protokolov. S tem 
postane u p o rab ljan je  vira, k i je  že samo na sebi zamudno, še 
zam udnejše, a seveda navzlic tem u neobhodno potrebno. Ne
koliko se m ore poenostaviti delo v prim erih, ko zadostuje že 
zunan ja  slika mape za sk lepanje po analogiji s podobnimi p r i
m eri v b ližn jih  predelih. P riču joča razprava sloni na podrobnem  
štud iju  naslednjih  katastra ln ih  občin: Blagovica, Sv. Miklavž 
(Brdo p ri Ihanu), Bukovica, C erk lje , Čemšenik, D epalja  V as 
Dob, Dol, Dolsko, Domžale, D ragom elj, Gozd, Homec, Hotič, 
H rastje  (pri K ranju), H ruševka, Ihan, Jarše, K andrše, K aplja 
Vas, Klanec, Kleče, Kotredež, K rasna, K rtina, Lahovče, Loka pri 
Mengšu, Lukovica, Mengeš, M laka, Moravče, Moste, Motnik, 
N evlje, O lševek, Peče, Podgora, Podgorica, Podgorje, Podhru- 
ško, Polje, Pšata, Radom lje, Rafolče, R epnje, Rova, Rovišče, 
Selo (pri Ihanu), Skaručna, Smlednik, Sp. B rnik, Stob, S tranje, 
Sv. Mohor, Šenčur, Šinkov Turn, Smarca, Šmartno pri C erk ljah , 
Šmartno pod Šmarno Goro, Šmartno v T uhin ju , Š tefanja Gora, 
Trboje, T ro jane, Trzin, Tunjice, Velesovo, V elika Vas, Vodice, 
Voglje, Zagorje, Zalog, Zapoge, Zg. Pirniče, Zlato Polje, Znojile, 
Županje N jive. V ostalih ka tastra ln ih  občinah je  zadostoval p re
gled originalnih map, ki sem ga izvršil tud i v n ek a j prim erih, ki 
ne spadajo več v okvir proučevanega ozemlja.

Na osnovi tega gradiva sem  izdelal priloženo karto . Zanjo 
je  bilo treba  m arsikaj generalizirati, zlasti ka r se tiče m eje m ed 
gozdnim (odnosno neobdelanim) in ku ltu rn im  zemljiščem, k i sta 
ponekod — zlasti v hribovitem  svetu — močno preple ten i drugo 
z drugim . Zlasti se je  bilo treb a  v prim erih, k je r  zem ljiška raz
delitev ni izrazita, odločiti za ta  ali drugi tip, s čimer je  postala 
seveda k a rta  v večji m eri shem atična, kakor pa to odgovarja 
resnici. V nekaterih  takih nejasn ih  prim erih  sem se za označbo 
na k a rti odločil tudi na osnovi drugih  momentov, k i sicer niso 
v zvezi z zem ljiško razdelitv ijo , k i pa govore za uvrstitev  na
se lja  in pripadajočega zem ljišča v dotično kategorijo.

4 M. Sidaritsch, Geogiraphie des bäuerlichen  Siedlungswesens im ehe
m aligen H erzogtum  S teierm ark. G raz 1925, str. 2.

J. Schmid, S iedlnngsgeographie K ärntens. C arin th ia  L, Jhg. 118., Kla- 
genfurt 1928, str. 16.
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Na tem mestu na j se še zahvalim  g. univ. prof. dr. A ntonu 
M eliku, ki je  dal in icijativo za mojo razpravo te r mi med delom 
vedno stal ob stran i z navodili in nasveti; zahvalo sem dolžan 
nadalje  g. univ. prof. dr. M ilku Kosu za n jegova navodila glede 
historičnih odstavkov te r g. univ. prof. dr. Fr. Ramovšu za šte
vilna tolm ačenja k ra jev n ih  imen. Prav tako se zahvalju jem  
vodstvu in osobju M apnega arh iva k a tastra  na D ravski finančni 
d irekc iji v L jub ljan i, k i mi je  šlo pri m ojem  delu v tem arhivu 
z izredno naklonjenostjo  na roko.

Razprostranjenost in položaj naselij z ozirom 
na prirodne predpogoje.

Če hočemo obravnavati razprostran jenost km etskih naselij 
na vzhodnem G orenjskem  in ugotoviti n jene vzroke, ne smemo 
p rezreti n jih  km etskega značaja. To je  treb a  poudariti rad i tega, 
k er so za razprostran jenost in položaj km etskih naselij odloču
joči povsem drugi vzroki kakor za položaj m estnih, tržnih, indu
strijsk ih  naseli j, gradov, samostanov itd. D očim nam reč p ri p rvih  
odločajo skoro izključno prirodn i predpogoji (kakovost tal, po
vršinske oblike, podnebne razm ere), so pri drugih odločilnega 
pom ena splošni gospodarski, prom etni in politično-historični mo
menti. Za naselja vzhodne G orenjske nam  je  to re j brez dvoma 
sprva govoriti o n jih  prirodnih  predpogojih . Med njim i igrata 
glavno vlogo geološka osnova in morfološke oblike, k i so često 
posledica prve.

Vsa vzhodna G orenjska v obsegu, k i sem ga naznačil v 
uvodu, p ripada stalno poseljenim  predelom , če izvzamemo višje 
ležeče zem ljišče Kam niških Alp in M enine, k je r  imamo le po
letna, p lanšarska naselja. Kam niške Alpe in M enina se dvigajo 
ob takozvani savski tektonski lin iji, ki je  tudi v te renu  lepo iz
ražena in poteka v sm eri od P reddvora pro ti Stahovici te r dalje  
ob južnem  vznožju M enine proti vzhodu. O zem lje južno od te 
črte  p ripada tektonski enoti takozvanih posavskih gub. M eja sta l
nih naselij proti višjim  planinskim  predelom  se čudovito ujem a 
s to veliko tektonsko in morfološko linijo. Stalno poseljeni pas 
je  tu  ostro odrezan: n a jv išja  naselja  p rekoračijo  v splošnem je 
dva 700 m (Štefan ja  Gora, Sv. Prim ož nad Kamnikom) in pose
žejo  le p ri Sv. Ambrožu pod K rvavcem  v višino nad 1000 m. Tudi 
vzhodno od K am niške Bistrice se p rib ližajo  naselja  le redko izo
hipsi 800 m (Gozd), v zgornji T uhin jsk i dolini pa ostanejo celo 
pod 600 m.
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More se to re j reči, da leži vse stalno poseljeno ozem lje 
vzhodne G orenjske v obm očju posavskih gub. Tu so višine preko 
800 m prav  redke in še te so p ri ko ličkaj ugodnih pogojih na
seljene, tako  da večjih neposeljenih predelov nimamo n ik jer. 
N eposeljena in neobdelana so ostala le strm a pobočja — zlasti 
v apnencu — in pa m anj ugodne v išje lege. V endar imamo v 
vzhodnem delu opraviti že z znatnejšim i višinami in rad i tega 
tudi z obsežnejšim i neposeljenim i kom pleksi v območju Šipka 
(956 m), R ebar ja  (875 m) in V elike P lanine (1206 m).

Nasprotno imamo v zapadnem , ravninskem  predelu  vzhodne 
G orenjske razm erom a obsežne nenaseljene areale, zlasti na pod
ročju K ran jskega polja, nadalje  v predelu med Šmarno Goro, 
Smlednikom in Skaručno te r na vzhodnih terasah K am niškega 
polja, končno še ob spodnji Pšati med Trzinom  in D ragom ljem . 
Tudi v išji predeli Rašice so večjidel neposeljeni. Velike skle
n jene anekum ene pa tudi tu  ni.

K akor se more razb rati že iz p ravkar navedenega, sta zna
čilna za vzhodnogorenjsko naseljeno ozem lje dva morfološko 
različna p o k ra jin ska  tipa. To je  na eni strani obširna ravnina, 
vzhodni del K ranjskega po lja  s Skaručensko ravnino in Kamni- 
ško-Mengeška ravan tja  do Save in severnovzhodnih delov L jub 
ljanskega polja, na drugi stran i pa hribovje, obsegajoče vse 
vzhodne predele v območju T uh in jske doline, Črnega Grabna, 
M oravskih, Vaških in Zagorskih hribov. Tektonsko in morfološko 
nadaljevan je  drugega tipa p redstav lja ta  Rašica in l u n j  iške 
Dobrave.

Različen svet tu  in tam, različni pogoji za naselitev, vse to 
nam nareku je , da spregovorimo o vsakem  teh dveh pokrajinsk ih  
tipov posebej.

I. Naselja v ravnini.

V zhodnogorenjska ravn ina p redstav lja  veliko morfološko 
enoto, dasi je  n jen  del južno od črte  Sm lednik—M engeš—Homec 
(torej Skaručensko in južn i del M engeškega polja) delo erozije 
Kamniške Bistrice in n jen ih  pritokov te r potem takem  genetsko 
sorodnejši L jub ljanskem u po lju  kot pa Kamniškem u in K ran j
skemu, ki sta del tektonske udorine.5 Morfološko seveda ta raz
lika ne pride do izraza, ker so danes tako tektonska udorina na 
severu kakor tud i erozijske doline na jugu  čez in čez p rek rite  
z d iluvijaln im i in aluvijaln im i nanosi Save, Kokre, Pšate, Bi

•' I. Rakovec, K razvo ju  osam elcev in h idrografskega om režja med 
Savo in Kam niško Bistrico. G eografski vestn ik  V.—VI., str. 41 sl.
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strice, Radom lje te r njihovih  pritokov in tvorijo  široke ravn in 
ske površine.

V endar te  naplavine niso povsod enakega značaja. N ajvečji 
obseg zavzem ajo d iluv ija lne naplavine Save, Kokre in Kamni
ške Bistrice, ki so v glacija ln i dobi akum ulirale ogromne m no
žine proda. Geološko osnovo vsega K ran jskega polja tvori zato 
konglom erat starejšega zasipa v smislu A m p f e r e r  - jevega 
pojm ovanja.6 Le v vzhodnem  delu ga p rek riva jo  ali nadom eščajo 
bolj ilovnate naplavine Pšate, k i zbira svoje vodovje pretežno v 
tercijarnem , neapniškem  T unjiškem  gričevju. Na jugovzhodu 
preneha konglom eratna osnova med Vodicami in L okarji, k je r  jo  
p rek in ja jo  sicer časovno ekvivalentni, a nepropustni sedim enti 
zajezitvenega jezera, k i ga je  dognal v tem  predelu za prvo gla- 
cija ln o  dobo R a k o v e c . 7 Osnova Skaručenskega po lja  pa so 
naplavine iz sosednjega karbonskega ozemlja.

R azlika v kakovosti naplavin se jasno odraža tudi v h id ro
grafski mreži. Propustne konglom eratne površine K ranjskega po
lja  režeta — če izvzamemo mali potok, k i ponikne p ri Šenčurju, 
— le Sava in Kokra, dočim se je  v njegovem  vzhodnem delu mo
gla razviti nadzem ska hidrografska m reža Pšate in C erk ljanske 
Reke te r s svojo erozijo  razgibati sicer enolično ravan. Slično 
p rev ladu je  nadzem ska h id rografija  na nepropustnih tleh  Ska
ručenskega po lja  te r na ozem lju om enjenega g lacijalnega za je
zitvenega jezera  p ri Vodicah, k je r  so pač te „vodice“ — v bliž
njem  konglom eratnem  ozem lju neznan po jav  — dale k ra ju  ime.

Podobne razm ere imamo v vzhodnem delu  naše ravnine, na 
Kamniško-M engeškem polju. Tudi tu  je  na široko razprostran jen  
diluvi ja ln i nanos Bistrice, le s to razliko, da imamo tu opraviti 
s prodom  m lajšega zasipa, dočim je  konglom erat starejšega za
sipa om ejen na neznatne ostanke v višji terasi (pri Žalah, Križu, 
Komendi in K lancu8). S tarejšem u zasipu odgovarja jo  na levem 
bregu Bistrice terase nad Volčjim  Potokom ter one med Radom
ljam i in P revoji, k i pa ne sestoje iz konglom erata, temveč iz na
plavin sosednjih (osobito karbonskih) hrib in  te r so spričo tega 
razrezane po številnih tekočih vodah. Na zapadu od M engeškega 
po lja  pa so sedim enti Pšate in pritokov potisn jen i ob rob ravnine 
pod Rašico, vendar niže pod Trzinom  prev ladajo  in povzročijo 
obširni, zelo m očvirni predel med Soteškim Hribom  in Rašico.

6 O. A m pferer, Uber die S aveterrassen in  O berkra in , Jahrb . d. geol. 
R. A., W ien 1917, str. 409, 431.

7 Rakovec, о. с., str. 50.
8 R. Lucerna, G letscherspuren  in den S teiner A lpen. G eographischer 

Jah resberich t aus Ö sterreich IV., W ien 1906, str. 30.



8 SVETO ZA R IL E ŠIČ :

Sličen je  tudi n a jbo lj vzhodni zatok ravnine ob Radami j i  in 
Rači. P rodnata  tla se po jav ijo  zopet v večjem  obsegu na Posavju 
južno od črte A jdovščina—Soteski H rib—Rašica.

Kako vplivajo  opisane značilnosti vzhodnogorenjske ravnine 
na razprostran jenost in razporeditev  vasi? У splošnem lahko re 
čemo, da so naselitvi m anj p rijazn i predeli z bolj ilovnatim i se
dimenti, ke r so ondod tla običajno p rece j močvirna in za po lje 
delstvo malo prik ladna. Spričo tega je  ostal neposeljen predel 
med Trzinom  in Soteškim Hribom, prav  tako ravnina ob Rači nad 
Dobom. Videli bomo, da gre za kasnejšo poselitev tudi tam, k je r  
so taka  tla  poseljena, dočim so bili p rodnati sek to rji ravnine v 
večji m eri in očividno p re j poseljeni. V endar imamo tud i na p rod
natih in peščenih tleh obsežne neposeljene in z gozdovi porasle 
predele. Seveda ne more biti v teh prim erih  govora o takozvanein 
absolutnem  gozdnem tlu, to se pravi, zem ljišču, ki za druge k u l
tu re  ni uporabno. K ajti posamezni njegovi sek to rji so vendar 
naseljen i in to ne m orda rad i k ak e  posebne p rirodne ugodnosti. 
T ak prim er so vasi Voklo, Voglje in druge na K ranjskem  polju, 
k i pač nim ajo n ikakih  prirodnih  prednosti pred sosednjim i ne
poseljenim i predeli. Tudi zapadni del Skaručenskega po lja  bi 
bil p rav  tako lahko naseljen  kakor vzhodni del ob D obravi. Za 
diluv ija lne te rase  vzhodnega K am niškega p o lja  pa nam  naselja  
Rova i. dr. p ričajo , da je  ru ra ln a  naselitev tam možna. Zdi se, da 
neposeljenost teh predelov nima osnove le v p rirodnih  momen
tih, temveč je  ostalo zem ljišče v tem  stan ju  zato, ker naselitev ni 
izrabila niti zdaleka v polnem obsegu vseh možnosti, k i jih  nudi 
priroda.

Izjem e v tem  pogledu so prodnati del Kamniško-M engeškega 
polja, Posavje od Medvod navzdol in pa najbolj vzhodni del 
K ranjskega po lja  med Velesovom in Komendo. V teh predelih  je  
nam reč m alone vsa površina pod kulturam i in je  gozd skrčen do 
neznatnih ostankov.

Prvi pogled na karto  pa nam  odkrije, da tud i v gosteje na
seljenih  predelih  ravnine naselja niso razporejena enakom erno, 
temveč da d a je jo  prednost določenim pasovom, in sicer je  to na 
eni stran i rob ravnine, na d rugi stran i pa bližina tekočih voda. 
Roba ravnine, to se pravi, vznožja  h ribov ja se drže n. pr. naselja 
od Velesova do Šm artna pri C erk ljah , nadalje  Podgorje  pri 
Kamniku, v rsta  vasi pri Dolu ob Savi (Zaboršt, Zajelše, Podgora, 
Peteline) te r pod Soteškim Hribom  (Nadgorica in Podgorica). Še 
v večji m eri se drže naselja  bližine tekočih voda. Saj se tudi na 
našem ozem lju ponavlja  ona za p rodnate ravnine značilna razpo
reditev vasi vzdolž tekočih voda, odnosno vzdolž n jih  inundacij-
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skega ozemlja. K jer sp rem ljajo  terase današn ji tok reke v večji 
ali m anjši razdalji, so vasi razporejene običajno nad njihovo 
ježo. Na bivšem K ranjskem  so značilne vasi nad ježo savskih 
d iluv i ja ln ih  teras. Na našem ozem lju im ajo tak  položaj vasi nad 
savsko debrijo  med K ranjem  in Medvodami te r  na jugu  vasi od 
tipične Ježe pri Črnučah do Dolskega. Tudi Kamniško Bistrico 
sprem ljajo  tako razporejena naselja  na obeh straneh skoro v 
vsem njenem  teku  od Stahovice navzdol. In sicer leže te vasi, 
dokler je  ob rek i razvita nizka d iluv ija lna  terasa, vzdolž n jene 
ježe  (Stranje, Godič, Volčji Potok, delom a še Smarca), da lje  
navzdol pa vzdolž bolj ali m anj ostro izražene m eje n jenega po
plavnega ozemlja.

Pa tud i ob m anjših  vodah so razvrščene vasi na sličen način. 
Tako ob Pšati, posebno izrazito od Komende do Trzina, nadalje  
ob C erk ljansk i Reki navzdol od n jenega značilnega v rša ja  ob 
vstopu v ravnino (vasi G rad in D vorje  ležita na njem). Celo mali 
Šenčurski Potok je  postal odločilen za vrsto  vasi od O lševka do 
Šenčurja. Tudi ob D obravi med Sinkovim Turnom  in Povodjem  
se vrste nase lja  v tem  smislu.

Po svojem  bistvu ne povsem enaka, toda še posebej k a rak te 
ristična pa je  koncen tracija  naselij v dnu plitve in široke suhe 
doline, potekajoče od Sm lednika proti Vodicam.9 Videli bomo, da 
je  vrsta naselij v n jenem  dnu (Vodice, Zapoge, Hraše, Šentom- 
perga) s ta re jša  od onih na n jenem  robu (Dorniki, D obruša, To- 
rovo). P ri tem je  odločevalo pač svojstvo vseh suhih dolin, nam 
reč dobra in obilna plodna zem lja v njihovem  dnu v naspro tju  
z dolinam i recentnih  voda, k a te rih  dno rad i m očvirnosti in po
plav poljedelstvu običajno ne p rija .

Za ravnino je  to re j značilna razporeditev vasi v v rstah  v 
b ližin i voda ali v vznožju hribovja, k a r pom eni periferen  položaj 
naselij z ozirom na pripadajoče zemljišče. C entralno, prosto lego 
sredi odprtega po lja  imamo le p ri onih naseljih , k i jim  ni dan 
nobeden predpogojev za opisano periferno lego (n. pr. Voklo, 
Voglje, P rap re tn a  in Pšenična Polica itd.). H idrografska mreža 
je  to re j nekako ogrodje, k i mu v prim erni razd a lji slede rav n in 
ska naselja, dokler je  le možno, in ga zapuste šele, kadar postane 
p reredko  (na K ranjskem  polju) ali nasprotno, k ad ar postane p re 
več razčlenjeno in povzroči m očvirne predele. Na prvi pogled 
sto ji ta  ugotovitev v nasp ro tju  z naziranjem , ki ga p o u d arja  mo
derna naselbinska geografija: da je  nam reč v naših geografskih 
širinah voda za postanek naselij povsem podrejenega pomena in

9 Rakovec, o. c., str. 51.
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da je  prvi in daleko najvažnejši pogoj za km etska naselja  z a 
d o s t n a  m n o ž i n a  p l o d n e  z e m l j e . 10 Toda to naspro tje 
je  le navidezno. Voda nam reč tud i v našem prim eru ne igra važne 
vloge. Osobito to ne more v e lja ti za naselja ob večjih  rekah, 
n. p r. ob Savi in Bistrici. Saj leže te vasi pogosto vrh  terase, p re 
cej daleč od reke same. Razen tega vidimo, da prebivalstvo po
savskih vasi upo rab lja  večinoma le bližjo in boljšo talno vodo. 
Res je  sicer, da je  tud i gladina ta lne vode v bližini glavne reke 
bližja površini, vendar je  ta prednost tako m inim alna, da j i  ni 
pripisovati odločilne važnosti za tako razporeditev vasi. G lavni 
vzrok tega položaja je  pač v s trem ljen ju , k i sploh pospešuje pe
riferno lego vasi, v kolikor je  ta mogoča, v s trem ljen ju  namreč, 
da se naselje postavi tam, k je r  odvzame najm an j zem ljišča, ugod
nega za obdelovanje, pa  vendar še v neposrednem  stiku z njim. 
Brez dvoma ig ra važno vlogo tu d i moment, k i ga poudarja  U 1 - 
s a m e r , da naselja  lju b ijo  lego ob m eji dveh pokrajinsk ih  ele
mentov radi možinosti in p rik ladnosti večstranskega gospodar
stva.11 Taki položaji so baš oni na robu ravnine, ki je  obenem 
m eja gozda in njiv, pa oni vzdolž teras in m eja poplavnega 
pasu, ki tvo rijo  obenem m ejo med njivam i in travn ik i odnosno 
pašniki. K akor bomo videli iz posameznih prim erov, je  ta  m eja 
v s tarejši dobi pom enila tudi m ejo med že individualizirano po
sestjo v intenzivnih ku ltu rah  (njivah) te r med skupno posestjo v 
ekstenzivnih ku ltu rah  (pašniku in gozdu).

V nekaterih  prim erih, k je r  gre za m anjšo vodo brez teras 
in znatnejšega poplavnega ozem lja (n. pr. Šenčurski Potok, 
C erk ljanska  Reka), pa se seveda ne more zanikati možnosti, da 
je  edino voda odločila takšno lokalno razvrstitev  vasi. To so tudi 
edini prim eri, k je r  leži naselje  dejansko tik  ob vodi.

Vrh tega bo iz kasnejših  poglavij razvidno, da je  ona po
sebno tipična razporeditev naselij v dolgih vrstah  vzdolž voda ali 
vznožja lastna prav posebnim tipom vasi, ki pa ne tem elje le na 
fizikalno-geografskih predpogojih, temveč v še mnogo večji meri 
v zgodovini naselitve. Po času nastanka in po agrarnem  sistemu 
različna naselja  m orejo im eti pač tud i različne položaje.

10 Dem angeon, La géographie de l’h ab ita t ru ra l. A nnales de géographie 
XXXVI., P aris  1927, str. 13.

R. G radm ann, Das ländliche Siedlungswesen des K önigreichs W ürttem 
berg. Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, Bd. XXI.. H. 1., 
S tu ttgart 1926, str. 67.

11 U lsam er, D as M arkgräfle r H ügelland. W issenschaftliche V eröffent
lichungen der geographischen Fachschaft der U niversität F re ib u rg  i. Br.,
H. 1., 1929, str. 87.
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II. Naselja v hribovju.

H riboviti p redel vzhodne G orenjske tvori precej drugačen 
svet. S tarejše in bo lj pestre geološke form acije, pa tud i starejše 
morfološke oblike nastopajo. To je  zapadni del p o s a v s k i h  
g u b , kakor je  nemško označbo „Savefalten“ prenesel v sloven
ščino R a k o v e c ,  ki nam je  obenem podal izčrpno sliko m orfo
loškega razvo ja  tega ozem lja.12

Posavske gube so po prvotnem  pojm ovanju  zgrajene eno
stavno iz dveh antik linal in dveh sinklinal, potekajočih  v alpski 
smeri od zapada na vzhod. P rva je  južno od že om enjene savske 
tektonske lin ije  tzv. inotniško-kam niška sinklinala, v ka teri je  
naložen ozek pas oligocenskih in m iocenskih plasti. Južno krilo  te 
sinklinale preide v tzv. tro jansko  antiklinalo, v ka te ri so na ši
roko razgaljen i gorn jekarbonsk i skladi, segajoči v nepretrganem  
pasu od bližine K am nika mimo T ro jan  in Čemšenika na vzhod.
V severnem  in južnem  krilu  an tik linale  nastopajo v večjem  ob
segu še triadn i skladi (v glavnem apnenci), ki pa so večjidel po 
denudaciji razkosani na posamezne bloke. Na jugu  sledi tro 
janski an tik linali zopet sinklinala s te rc ija rn im i sedimenti, tzv. 
laška sinklinala, k i bi jo  z ozirom na naše ozem lje p rim erneje  
imenovali laško-m oravško. Južno odtod imamo zopet veliko tr i
adno apniško grudo; ta  tvori severno krilo  litijske  antik linale, 
ki v rh u je  v jako  obširnem  pasu gornjekarbonskih  sedim entov 
(osobito glinastih škriljavcev), segajočih od zapad nega oboda 
L jub ijanskega polja mimo L itije  daleč proti vzhodu. Za severno 
krilo  litijske an tik linale je  še posebej značilen nariv  triadnih  
skladov proti jugozapadu na perm okarbonsko podlago. Ta nariv, 
ki poteka od Medvod do L itije  v smeri ZV, sta ugotovila in opi
sala K o s s m a t  in W i n k l e  r.13 T o r n q u i s t  sicer zanika 
nariv  in ga sm atra za enostavno transgresijo  triade na že močno 
preoblikovanem  re lje fu  karbonske osnove.14 Tudi v drugih pogle
dih se danes po W inklerjev ih  in Tornquistovih štud ijah  zgradba 
posavskih gub ne po jm uje več tako enostavno, vendar nas ta 
vp rašan ja  na tem mestu ne zanim ajo, ker nam gre le za one zna
čilnosti geološke sestave in morfoloških oblik, k i so bile odlo-

12 I. Rakovec, M orfološki razvoj v obm očju posavskih gub. Geografski 
vestn ik  VII., 1932, str. 3—66.

13 F r. Kossmat, Die adiriatische U m randung in der alp inen F altenregion. 
Mitt. Geol. Ges. W ien 1913, str. 69.

A. W inkler, Uber den Bau der östlichen Südalpen. Mitt. Geol. Ges. Wien
1923.

14 A. Tornquist, Die B lei-Z inkerzlagerstätte der Savefalten vom Typus 
L itija  (Littai). Berg- und H üttenm ännisches Jb. 77, 1, W ien 1929, str.4 sl.
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čilne za razporeditev  naselij. Navzlic tem u ne smerno prezreti 
važnosti om enjenega nariva (odnosno m eje form acij), ke r p red 
stav lja  — podčrtan po učinkih pliocenske in kasnejše erozije  — 
še v današnjem  re lje fu  važno morfološko mejo med zložnimi obli
kam i karbonskega h ribov ja  in strm im i apniškim i pobočji. To 
morfološko m ejo moremo lepo slediti zdržem a od Šmarne Gore 
preko Rašice, Strme Rebri nad Sv. Trojico, Murovice, C icija, 
Sv. Miklavža, Grm ač in Slivne; ta  lin ija  p redstav lja  nam reč za 
razporeditev naselij prav posebno ugodno zono. M eja med tr i
adnim  apnencem  in m ehkejšim i plastm i je  sicer tud i v severni 
an tik linali — k je rk o li nastopa — važna za naselja (pod Lim
barsko Goro in  R ebar jem, mestoma severno nad Črnim  Grabnom, 
pod Menino), ni pa n ik je r tako izrazita in ne poteka nepretrgom a 
na večje razdalje.

D anašnje površinske oblike na področju  posavskih gub so 
v stvarja le  eksogene sile od starejšega pliocena dalje. N jih uči
nek so številni n ivoji v različnih višinah, ohran jen i posebno do
bro v apniških terenih  v obliki izrazitih planot, pa tud i v nepro
pustnih te ren ih  v obliki položnih slemen in kop z odgovarjajočim i 
višinami. Podrobno jih  n avaja  v svoji razpravi R a k o v e  c.1" 
N ivoji so za razporeditev naselij v hribovitem  svetu osnovnega 
pomena. K ajti k je  se bo sicer v h ribov ju  naselil poljedelec, če 
ne tam, k je r  mu narava sama nudi nekaj zložnega in plodnega 
sveta? D oline so v hribovitem  svetu ozke in nudijo  za agrarna 
naselja prem alo plodne zem lje, često tudi prem alo sonca, zato 
so večinoma neposeljene, izvzemši žage, mline te r druga stara  in 
m oderna industrijska  naselja. Le v glavnih, nekaj širših dolinah 
(n. p r. v T uhin jsk i dolini in Črnem G rabnu) so se razv ila  naselja, 
pa tudi ta leže pogosto na terasah  in v rša jih  stranskih dolin. Na
vadno je  n jihov  postanek itak  v zvezi s prom etnim i vplivi. P rava 
km etska naselja  pa se ogibajo dolin in so raztresena v išje  po h r i
bovju v gozdnih k rčevinah; drže se prisojnih pobočij, osobito 
ostankov starih  ravnin  (nivojev). Med njim i uživajo  seveda 
prednost n ivoji v nižjih  legah in v nepropustnih sedim entih pred 
višjim i, v apnenec vrezanim i in rad i kraškega značaja  močno k 
neplodnosti nagibajočim i planotam i. P rav  tako im ajo prednost 
prostrane planote in kope pred nivoji v obliki ozkih slemen. Zato 
ni čuda, da so najugodnejši položaji tam, k je r  se dvigajo nad 
zložnimi n ivoji v karbonskih ali te rc ija rn ih  skladih bo lj strma, 
priso jna in zavetna apniška pobočja. P ri tem se zdi, da le malo 
odloča boljša kakovost karbonskih  ali te rc ija rn ih  tal. Saj vidimo,

15 Rakovec, Morfološki razvoj v območju posavskih gub, str. 13. sl.
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da je  glavni kom pleks karbonskega gričevja  dalje  vstran  od take 
form acijske m eje s svojim i ozkimi slemeni in tesnimi, globoko 
vrezanim i grapam i ponekod povsem neobdelan in neposeljen (n. 
pr. v obm očju Velike Vasi pod C icljem  nad Savo). Tudi ne odlo
čuje moment studencev, k i se p o jav ijo  v tem m ejnem  horizontu. 
Saj imamo prim ere, da se nekatera  teh naselij nah a ja jo  že na 
apniškem  terenu, dasi je  nedaleč na razpolago karbonski teren  z 
močnim studencem  (n. pr. Ušenišče pod Slivno), ker so si izbrala 
ra jš i lego v bližini svojega ku ltu rnega  zem ljišča. G lavni vzrok, 
da se n ase lja  drže form acijskih m eja, je  to re j v tem, ker so k a r 
bonska (odnosno te rc ija rna) slem ena v najv išjem  nivoju  ob m eji 
apnenca, k je r  se nadzem ska erozija šele prične, še najširša  in nu 
d ijo  razm erom a dosti zložnega zem ljišča. Ugodnost take lege po
veča še vpliv prisojnosti v zavetju  bo lj strm ih, proti jugu  okre- 
n jen ih  apniških pobočij.

V ostalem so za geografijo naselij važni prav  vsi nivoji, ki 
jih  za ta  predel navaja  R a k o v e c ,  poleg tega pa še drugi, oso
bito n ižji n ivoji na vzhodnem robu Kam niške ravnine, v Morav- 
ški kotlin i te r v T uhin ju , ki jih  om enjeni avtor ne obravnava po
drobneje , u tem elju joč to deloma z dejstvom , da p ripadajo  .veči
noma že današnjem u dolinskem u sistemu.16 Za naselja  so seveda 
prav  take, če ne večje važnosti kot v išji nivoji.

Odlično vlogo ig ra jo  v tem pogledu iz že navedenih razlo
gov baš nivoji n a d  S a v o  v območju severnega k rila  litijske 
antik linale. V Savski dolini sami so itak  od D olskega dalje  mož
nosti za razvoj naselij jako  omejene. R edka naselja so naslo
n jen a  ob vznožje (Senožet), n ad alje  leže na na jn iž jih  terasah 
(Ribče, Hotič, Gradec) in  na vrša jih  (Sp. Hotič). Večina km etskih 
naselij tega p redela pa leži na v išjih  pliocenskih nivojih, ki so 
vrezani večinoma še v karbonske sklade in zato ne ravno ob
sežni, pač pa močno razgibani. Med njim i je  — kakor že dovolj 
poudarjeno  — vedno najvažnejši oni nivo, ki leži ob m eji ap~ 
nenca. Na vzhodu od Slivne režejo  nivoji v večji m eri tudi sred
n je  in  gorn je triadne apnence in  so zato širši in bolje ohran jen i 
te r im ajo v velikem  delu k rašk i značaj (prim. lego Rovišča pod 
Sv. Goro ob robu široke suhe doline).

V zapadnem  delu ig ra  neko vlogo za naselja  n a jn iž ji nivo 
v višini 350—370 m, razprostirajoč se med Ihanom in V injim ; na 
n jem  leži v bližini m eje form acij pretežna večina v in jansk ih  do
mov. Tudi drugi nivo v višini 450—4-60 m je  poseljen le, k je r  v 
bližini apnenca ni še preveč razčlenjen  (Hrib pod Murovico, Za-

16 Rakovec, o. c., str. 48.
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log in Sp. P rek ar pod Sv. Miklavžem, Jesenje, Bitiče). N aslednji 
nivo (520 m) je  tu le slabo razvit in pridobi nekoliko pomena za 
naselja  šele na m oravški stran i. Izrazitejši in za naselja  dokaj 
ugodnejši je  nivo v višini ca. 550—560 m, ki leže na njem  km etije 
Konfin in Jemec južnovzhodno od Sv. T rojice, n adalje  Vrh, 
Sv. K riž in V elika Vas pod Cicljem , pa Zg. P rekar, Grmače, 
Ušenišče, K lenik nad Vačami (tudi Vače sam e?17) in Široka Set. 
Mestoma je  vrezan že v apnenec. N ekaj višje so p rostrane po
vršine okoli Šentlam berta in  T irne  (580—600 m), k i jih  Rakovec 
uvršča kot sam ostojen nivo. N aslednji nivo v višini 650—660 m 
je  jako  lepo izražen, ker je  že m arsik je  vrezan v apnenec. Na 
njem  leže značilne Vrtače pod Slivno, Sp. Slivna, Mačkovec, Cve- 
tež in Ovsiše pod Sv. Goro, Rovišče in Kal nad Šentlambertom. 
Tudi nivo v višini ca. 720 m nosi še posamezna naselja (Cvetež in 
Golezen pod Slivno), dasi so m nogokrat ku ltu re  na n jem  omejene 
skoro le še na plitve kraške „ku ltu rn e“ vrtače, n. pr. v K atariji 
nad Grmačami. Še višji, nad 800 m visoki nivo pontske starosti 
pa je  razen na Slivni oh ran jen  le v obliki ozkega slemena 
(Sv. Gora, C icelj) in zato pač tud i le izjemom a naseljen, tako 
na Sv. Gori in pri Sv. Neži na Zgornji Slivni.

Severno od teh pontskih slemen se širi zopet n ižje ozem lje v 
področju laško-m oravške sinklinale, v k a te ri so se razvile — p re
težno v te rc ija rn ih  plasteh — podolžne doline M e d i j e ,  K a n - 
d r š č i c e in R a č e ,  k i je  v n jih  razpadla p rvo tna einklinalna 
dolina. V tem ozem lju leže naselja  v splošnem mnogo nižje, ker 
so ko lička j v iš je  planote, v ko likor so sploh razvite, vrezane že 
izključno v apnenec in spričo svojega kraškega značaja kakor 
tudi radi višine same na sebi za naselitev k a j malo ugodne. Na
selja  se zato drže v največji m eri nižjih, bolj p rostranih  površin 
v te rc ija rn ih  hribinah, ki zavzem ajo nižje lege v vsem obsegu 
sinklinale. Te razm erom a nizko ležeče površine se n ad a lju je jo  
tudi zapadno od Moravč, k je r  p reneha te rc ija r, te r segajo preko 
triadn ih  p lasti t ja  do ravnine in p redstav lja jo  pravo  morfološko 
nadaljevan je  doline; k a jti današn ja  dolina D rtišce pod D rtijo  je  
prav m ladega postanka; tu je  nam reč Radom lja pretočila zgornji 
tok nekdaj enotne D rtišce-Rače.18

D anašnje doline so v tem  svetu plitve in ozke, zlasti v 
apnencu (n. p r. Rača pod Tuštajnom ); k je r  so širše (n. pr. v dnu 
M oravske kotline ali ob izstopu Rače v ravnino), so vsled neznat
nega strm ca močvirne in za druge ku ltu re  razen za pašnike in

17 Rakovec, o. c., str. 38.
18 Rakovec, o. c., str. 61.
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travn ike  malone nerabne. Zato so naselja in n jive navezane na 
stare površine nad njim i. Zlasti značilna je  v tem oziru s ta ra  rav 
nina v višini ca. 370—380 m okoli V rhpolja zapadno od Moravč. 
T a nivo je  ves v n jivah, dočim so doline ozke in neobdelane, njih  
pobočja pa večjidel pod gozdom, tako da se že na k arti z nazna
čenim i kulturam i (na ka tastrsk i mapi) jasno odraža konfiguracija  
reljefa .

Za naselitev ob robu ravnine ob spodnji Rači, ki je  z malimi 
izjem am i radi močvirnosti neposeljena, je  važen še en n ižji nivo 
v višini okrog 350 m. Na njem  leže n. pr. Gor juše pri KrUmperku, 
Sp. Brezovica, Dole, Kokošnje, B rezje in Sp. Koseze, važen pa je  
tudi za nižje ležeča naselja Krtino, P revale, Imovico in Prapreče, 
ker im ajo na tem nivoju  pretežno večino svojih njiv. Nivo te v i
šine je  važen za naselja  tudi d ru g je  na vzhodnem  obodu Kamni
ške ravnine. Vzhodno od Ihana imamo v te j višini p reg rajo  kraške 
suhe doline, ki leži na n je j  zaselek Brdo. V tem nivoju  poteka 
tud i dno stare, v sm eri od Rafolč proti Rovom potekajoče doline, 
v ka te ri leži D olenje in v k a te ri je  mnogo ku ltu rnega zemljišča, 
p ripadajočega Zagorici in V rhpolju. Te dve naselji sami pa sto jita  
že na višjem  nivoju (380 m), ki je  tudi tu  razv it; na njem  stoje 
razen Zagorice in Vrhovi ja  rovska cerkev in pa Brdo pri Luko
vici. Razvit, toda neposeljen je  nivo višine 380 m tudi dalje  na 
severu nad Volčjim Potokom. Tudi južno od Lukovice leže neka
te ra  naselja  (Gradišče, P reserje) na odgovarjajočem  nivoju.

V višini 420 m imamo naslednji nivo, ki pa je  na zapadu (v 
apnencu) poseljen le mestoma v bo lj p risojnih  legah (Prekrnica 
in Pogled nad Moravčami, Zg. Brezovica p ri Dobu). K jer ima 
k rašk i značaj,-je  domala neposeljen, tako na Komovcu (426 m) 
nad Sp. Kosezami pa na močno ukraševan i planoti te  višine se
verno pod Sv. Trojico. Zapadno od Sv. T ro jice je  prav ta  nivo iz
ražen v zelo obsežni k rašk i planoti, ki se proti jugu  polagoma 
dviga in se u jem a z n ivoji v A jdovščini nad Dolom; obdelane in 
poseljene pa so v n je j  le nekatere  suhe doline (Žeje, Dobovlje) 
in kraške uvale (Voklo19). Vzhodno od Moravč je  razprostran jen  
nivo v malo v išji legi (do 450 m), k i zavzema v te rc ija rnem  svetu 
vzhodno odtod vlogo prevladujočega nivoja (Zg. Koseze, Peče).

P rihodn ja  etaža v višini ca. 520 m je  ohran jena le v nekate
rih  slem enih in kopah, vendar ni povsem brez naselij (Sv. T ro 
jica, javorščica pod Cicljem , Sv. Mohor). Ž n jo  vzporeja  R a 

19 Voklo leži nad  robom, nekakega m in ia tu rnega k raškega polja, p reko 
ka te reg a  teče neznatna ponikaln ica in je  zato p rek rito  z aluv ija ln im  m ate
rijalom .
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k o  v e c  nekaj nižje nivoje (500m in preko) v območju razvodja 
p ri K andršah (Kandrše, Žvarulje, Breznik) in pa  okoli 520 do 
540 m Visoke nivoje pod Čemšeniikom (Brezje, D obrljevo).20 Nivo 
560—570 m, ki smo ga opazovali na savski strani, je  tu  le slabo 
zastopan. Pač pa pride za naselja v poštev še nivo višine 620 do 
640 m (H rastnik, Ravne in Vodice pod Lim barsko Goro, Ravne 
pod Sv. Goro, Vrh, Sv. G regor in Zg. Vrtače nad Kandršam i, Čem- 
šenik, Jesenovo in K riže pod  Veliko Planino). Na več m estih je 
v prav očitni neposredni zvezi z odgovarjajočim  nivojem  na sav
ski stran i (med Murovico in C ieljem , nad Grmačami, v Mačkovcu 
nad Vačami). N ajv išja  etaža m lajšega pliocena (ca. 720 m) in 
pontski nivo pa im ata le nekaj km etij na L im barski Gori.

V okolišu Črnega G rabna — je d ru  tro jan sk e  an tik linale  
sega zopet karbonsko hribov je v večje višine. Zato tu  pomen 
v i š j i h  nivojev zopet naraste. D oline so itak  — izvzemši Črni 
G raben sam — neposeljene. N ižje nivoje je  erozijsko močno po
rečje  Radom lje onemogočilo, odnosno uničilo. Zato sega od dna 
doline p ri Blagovici do na jv iš jih  površin Lim barske Gore nepre
trgom a strm o pobočje. N a jn iž ji nivo, k i sprem lja Črni G raben na 
obeli straneh in p reh a ja  zapadno od Lim barske G ore na m orav
sko, pri Zlatem Polju  pa na tuh in jsko  stran, je  šele nivo v višini 
520—540 m. Ta pa je  v vsem predelu  severno nad dolino za na
selitev prvenstvene važnosti; na  n jem  leže D upel jne , Čepi je, 
Obrše, Trnovce, Podgora p ri Zlatem  Polju , Koreno nad Krašno, 
Jevnik  in P revo je nad Blagovico, Log pod Šipkom itd. Tudi ta 
nudi najugodnejše pogoje ondi, k je r  je  razvit ob m eji perm okar- 
bonske form acije in apniških grud. N jegovo vlogo ob te j m eji 
prevzam ejo mestoma v išji n ivoji (630—660 m), ki so zlasti lepo 
razviti in zato močno poseljeni na zapadu (Palovče, V ran ja  Peč, 
Velika Lasna), pa tudi nad K rašno (Lisičje, K rajno  Brdo), pod 
Šipkom in osobito nad T rojanam i (Šemtgotard). Ta dva nivoja 
sta, kakor smo že omenili, odločilna tudi za naselja na južn i strani 
Čemšeniške Velike Planine.

Severno nad Črnim G rabnom  segajo nase lja  razm erom a zelo 
visoko. Celo naslednji nivo v višini preko 700 m21 je  neposeljen 
le, k je r  je  zapadel sk rševan ju  (v Tolsti gori in nad  Palovčami), v 
ostalem  pa dopušča še dokaj šitevilna naselja (Mala Lašna, Češ
njice, G aberje). P rav  posebno značilno pa  je, da im am o še celo 
na pontskem  nivoju  v višini mnogo preko 800 m k u ltu re  in dokaj

20 Rakovec, o. c., str. 48.
21 R akovec (o. c., str. 26) p rišteva  ta  nivo k  onemu pontske starosti.
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veliko naselje Rakitovec, ki je  poleg Sv. Ambroža pod K rvav
cem n a jv išje  stalno naselje na vzhodnem  G orenjskem .

Na severu odtod je  za sinklinalno T u h i n j s k o  d o l i n o  
(z dolino Motniščice) zopet značilna prisotnost te rc ija rn ih  plasti 
in severno nad njim i m eja med te rc ija rom  in triado, k i poteka 
ob že om enjeni tektonski črti. Dno T uhin jske doline je  v glavnem 
dovolj široko, da je  skoro v vsej dolžini poseljeno. Izjemo tvorijo  
tesni N evljice v apnencu nad V rhpoljem  in pa go rn ja  N evljica 
nad Šmartnom, k je r  so se naselja zatekla ra jš i v ugodnejšo do
lino Tuhinjščice. K je r je  razvita rečna terasa, leže naselja  na 
n je j (Laze v Zg. T uhin ju , Selišče pri Šmartnu, Brezovica pri 
Buču). D olina Motniščice onstran razvodja na K ozjaku je  pa ra 
zen nekdan jega hospitala (Špitaliča) in trga  M otnika itak  bore 
malo poseljena.

Za naselja izven dna T uhin jske doline je  važno, da je  še vsa 
n jena južna  stran  apniška s strm im i pobočji in malo razvitim i 
nivoji. V to smer g rav itira  vrh  tega erozija  Nevljice. Severna, 
p riso jna  stran  doline pa  sestoji v velik i večini iz te rc ija rn ih  in 
t. zv. psevdoziljskih skladov. Tu so razviti obširni nivoji, k i so 
sicer radi nepropustne osnove močno razrezani, vendar nudijo  — 
zlasti zopet v obm očju m eje p ro ti apniški form aciji — ugodnejšo 
lego za naselja, kakor pa tesne doline in grape med njim i. Zlasti 
važen je  nivo v višini 540—560 m, v zapadnem  delu 510—530 m 
visok, ohran jen  v obliki položnih kop in zložnih pobočij v vznož
ju  Menine. Na njem  leži velik del tuh in jsk ih  naselij (n. pr. Ro- 
žično, Sela, H ruševka, K ostanj, S tebljevek). Skoro p rav  tako va
žen je  naslednji, 630—640 m visoki nivo (Brezje nad Stahovico, 
H rib, Poreber, Znojile, H rib v Zg. T uhin ju , na jugu  P išajnovica 
te r že om enjeni V ranja Peč in Velika Lasna). N aselitev je  po
segla tu tudi še na višji nivo (ca. 740—760 m), dočim je  njegov 
ekvivalent južno od N evljice — k rašk a  planota nad Palovčami in 
Tolsta gora — ostal neposeljen. Nivo te višine je  zlasti lepo 
ohran jen  v obliki široke suhe doline v višini 740—760 m med 
V ovarjem  (941 m) in Grebenom  (925 m). V n jenem dnu, ki je  raz 
gibano po številnih „ku ltu rn ih“ vrtačah, leži zaselek Laze (srenja 
Gozd), dočim so ostale vasi te sren je  pom aknjene bolj v pobočja, 
da si p rih ran ijo  zem ljišče v suhi dolini za kulture . Ta nivo jc  
oh ran jen  tudi še d ru g je  nad T uhinjem ; neposeljen je  nad Brez
jem  zapadno od V ovarja, nadalje  nad zaselkom Zubejevo (nad 
Lokami) itd., a poseljen je  blizu tam  pri Trobelnem , p ri Sv. Mi
klavžu in P raprečah  nad H ruševko in posebno izrazito na Ravnah 
pod Menino. Brez dvoma je  bistveno soodločevala prisojnost in 
položaj v zavetju  še v išjih  vzpetin, da so n ivoji te višine, ki so
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sicer — kakor smo videli — že p rav  borno poseljeni, v tuh in jskem  
ozem lju dokaj ku ltiv iran i.

Geološko n adaljevan je  T uh in jske  doline zapadno od Kamni
ške Bistrice tvo rijo  miocenske T u n j i š k e  D o b r a v e ,  k i so 
razm erom a slabo poseljene. N aselja  leže večinoma na ozkih sle
menih, k i ločijo številne, malone vzporedne doline, v slednjih  
imamo km etije  le v zgornjih, bo lj suhih sektorjih . N ajgosteje je  
obljuden cen traln i predel D obrav — prave T unjice — v povr
šinah 400—420 m. D rugi, v D obravah prevladujoči nivo višine 
450—470 m, ki pa rad i živahne razrezanosti gričevja  nim a n ik je r 
značaja enakom erne planote, je  poseljen le v vzhodnem  delu 
(Vinski Vrh, Sv. Ana, Zg. Žale, Ravne, Košiše, Stovnik), dočim 
so odgovarja joča slemena onstran Bistrice nad M ekinjam i in 
Godičem še skoro v vsem obsegu pod gozdom. Tudi južn i del D o
brav je  — izvzemši Komendsko in C erk ljansko  D obravo — po
vsem brez naselij. Vzroka te j razlik i ne moremo n a jti v p rirodnih  
momentih, pač pa se zdi, da  tudi tu možnosti naselitve niti od 
daleč niso izčrpane. Iz kasnejših  izv a jan j bo razvidno, da so tudi 
obstoječa naselja  v D obravah m lajšega izvora.

Nad T unjišk im i D obravam i je  razvit zopet nivo višine 
ca. 520 m, n adaljevan je  enako visokih tuh in jsk ih  površin. Na 
njem  leže onstran Bistrice Briše in Tučna nad M ekinjam i, to
stran  n je  pa G radišče nad S tranjam i. Morda p ripada te j etaži tudi 
preval, k i leži na n jem  Sidraž. Na prostranem , še višjem  nivoju 
je  šen tu rška  G ora (673 m) in sosednja naselja  Apno in Ravne. 
D alje  na zapad je  p rav  na široko razvita prostrana, po C erk ljan 
ski 'Reki razdvojena, močno ukraševana p lanota; v njenem  
področju  leže Stiška Vas, Štefan j a  G ora in M ožjanica in sicer 
p rva  na n jen i višji, ca. 720 m visoki, a drugi dve na n jen i nižji 
etaži (ca. 680 m).

Tudi R a š i c a  je  geološko n adaljevan je  litijske  in tro ja n 
ske an tik linale , p rav  tako Smledniški Hrib, ki pa je  docela brez 
naselij. Tudi morfološko sliči Rašica ozem lju vzhodno od Bi
strice, k a jti razv iti so tudi tu onim odgovarjajoči n ivoji.22 N a j
v išji in najobsežnejši so sicer povsem ukraševani in neposeljeni. 
N ajznatnejše  naselje (Rašica) leži tudi tu  ob terenski stopnji na 
m eji med karbonom  in triado  v n ivoju  430 m. Poleg tega so še 
deloma naseljen i nivoji v višini 380—390 m (Sp. Dobeno), ca 480 m 
(Srednje Dobeno) in 530 m (Zgornje Dobeno).

Če pregledam o še en k ra t vse, ka r smo v gorn jih  odstavkih 
ugotovili glede razprostran jenosti km etskih naselij v hribovitih

22 Podrobno jili n av a ja  Rakovec, K razvo ju  osam elcev str. 45 sl.
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predelih, zasledimo naslednje značilnosti. N aselja  se ogibajo do
lin; nastala so le v glavnih dolinah, ka terih  dno je  kolikor toliko 
široko in suho ali k je r  so celo v večji m eri razvite terase in vršaji. 
O stala naselja v dolinah pretežno niso povsem ru ralnega zna
čaja, temveč so p ri njihovem  razvoju  soodločevali drugi mo
m enti, n. pr. prom etne ceste, m linarstvo, obrt in industrija , cer
kvene in politične institucije  itd. R uralna naselja  so raztresena 
više gori po pliocenskih nivojih, k je r  da je jo  prednost prisojnim  
legam in položajem  ob m eji odpornejših  in m ehkejših  hribin. Med 
nivoji so na jbo lj poseljeni oni sredn jih  višin (420—450 m, 520 
do 560 m, 620—660 m), dočim so n iž ji le mestoma razviti, v išji pa 
poleg tega večinoma vrezani v apnenec, močno ukraševani in že 
rad i višje lege same po sebi naselitvi m anj prijazni.

Prom etni momenti to re j p ri izberi po ložaja za čisto kmetsko 
naselje ne ig ra jo  vloge. O dločilnega pomena pa so bili za naselja 
ob vseh štirih velikih prom etnih črtali, k i preko vzhodnogorenj- 
skega h ribov ja vežejo L jub ljansko  in C eljsko kotlino. Te stare 
prom etne žile so dolina Save (brodarska in rib iška naselja, n. pr. 
Ribče in Vernek), dolina Črne s Črnivcem, osobito pa T uhin jska 
dolina in Črni graben. Te prom etne črte so seveda tudi same po 
sebi posledica p rirodn ih  predpogojev. Večina teh naselij je  z 
zgradbo železnice po savski dolini izgubila glavno svrho in do
b ila  v večji m eri ru ra ln i značaj kakor pa ga je  imela prvotno. 
Ta naselja se raz lik u je jo  še danes od ostalih km etskih selišč ne 
samo po svoji zunanji fizijognom iji, tem več tud i po svojem  po
ložaju, za katerega niso bili m erodajni isti momenti kot za prava 
km etska naselja, temveč včasih ravno nasprotni, ki pa so seveda 
sami po sebi bili tudi odvisni od prirodnih , za razvo j prom eta 
važnih fak to rjev  (dolinskih črt). Še posebej je  poudariti, da je  v 
prirodnih  momentih iskati osnovo veliki važnosti, ki jo  je  imel 
tro jan sk i prelaz v prom etnem  oziru do naj novejše dobe. V oko
lici T ro jan  je  nam reč karbonsko jed ro  tro janske an tik linale  n a j
obsežnejše razgaljeno, dočim je  triadn i pas n jenega severnega 
k rila  p rek in jen  vse t ja  do Čemšeniške Velike Planine, apnenci 
južnega k rila  pa so razkosani v več blokov, ki so izraženi še da
nes v terenskih  oblikah (nad Kolovratom, nad Šentjurjem , od 
G am perka proti T rbovlju). V ta karbonski predel so z naglo re 
gresivno erozijo posegle vode s treh  stran i: Radom lja, Boljska in 
Orehovica. V karbonski osnovi je  n jihova eroz ija  še h itre je  na
predovala te r u stvarila  nizko tro jansko  razvodje in ž njim  po
membno prom etno točko.

î*
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m» • i • •lipi naselij.
I. Določanje tipov naselij.

N ajvažnejše poglavje geografskega proučevan ja naselij je  
določanje posam eznih lipov in n jih  geografske razp rostran jeno
sti. Dočim pa je  stare jša  geografija  proučevala skoro izključno 
le m estna naselja, je  za sodobno geografijo značilno, da polaga 
enako važnost tudi na problem e km etskih naselij. Osnovo 
za to je  dal koncem  pretek lega sto le tja  ag rarn i h istorik  
A. M e i t z e n ,23 k i je  določil glavne tipe km etskih naselij in 
njihove zem ljiške razdelitve, določil n jih  geografsko razš irje 
nost in skušal razložiti tud i n jih  genezo. Dasi zlasti v slednjem  
pogledu njegovi nazori ne v e lja jo  več, je  vendar njegovo delo 
postalo osnova za p roučevan je  teh problemov. Med nemškimi 
geografi sta pričela s sistem atičnim  delom na po lju  geografije 
naselij O. S c h l ü t e r  in R. G r  a d m a n n ,24 med agrarn im i in 
socijalnim i h istorik i pa so razp rav ljan je  o problem ih, k i jih  je  
postavil Meitzen, nadaljeva li I n a m a - S t e r n e g g ,  J. P e i - 
s k e r  , У 1. L e v e c  in A. D o p s c h ,25 in sicer ravno z ozirom 
na slovensko ozem lje. Z geografskega stališča je  posegel prv i na 
slovensko ozem lje M. S i d a r  i t s c h ,20 k i so mu sledile podrob
nejše štud ije  A. M e 1 i k  a , F  r. V a t o v c a in Р. В 1 a z n i k a ,27 
ki pa posvečajo glavno pažnjo  zgodovini kolonizacije. V posled
njem  času je  naraste l interes za te problem e med francoskim i

23 A. M eitzen, Siedelung und A grarw esen  der W estgerm anen und  O st
germ anen, der K elten, Röm er, F innen  und Slaven. — 3 zvezki in  atlas. — 
B erlin  1895.

24 О. Schlüter, D ie S iedlungen im  nordöstlichen T hüringen, B erlin  1903.
R. G radm ann, o. c.
25 K. T. Inam a-S ternegg, In teressan te  Form en der F lu rverfassung  in 

Ö sterreich. M itteilungen der A nthropologischen G esellschaft in W ien, 
Bd. XXVI., Nr. 3., 18%.

J. Peisiker, D ie ä lte ren  Beziehungen der Slaw en zu T u rk o ta ta ren  und 
ih re  sozialgeschichtliche Bedeutung, S tu ttg a rt 1905. — D ie ä lte re  Sozial- und 
W irtschaftsverfassung d er A lpenslaw en (Slowenen), S tu ttga rt 1909.

V ladim ir Levee, P e ttau er Studien. Mitt. der A nthropol. Ges. Bd. XXVIII. 
(1898), .XXIX. (1899), XXXV. (1905).

A. Dopscli, D ie ä lte re  Sozial- und W irtschaftsverfassung  der A lpen
slawen, W eim ar 1909.

28 M. S idaritsch  o. c.
27 A. M elik, K olonizacija L ju b ljan sk eg a  Bairja, L ju b ljan a  1927.
F r. Vatovec, K s ta re jš i up ravn i in  gospodarski zgodovini laškega o k ra ja . 

L ju b ljan a  1927.
P. Blaznik, K olonizacija Selške doline, L ju b ljan a  1928. — Isti, B itenj, 

h istorično-geografska štud ija . G eografski vestn ik  IV. 1928.
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geografi (D e m a n g e o n , L e f è v r e28) z metodično dokaj raz
ličnim pojmovanjem nalog, ki naj jih  reši geografija kmetskih 
naselij. Proučevanje naselij je  postalo eden glavnih predmetov 
razpravljan ja na poslednjih mednarodnih geografskih kongresih; 
poročila kongresov donašajo rezultate sličnih študij iz najrazlič
nejših predelov.29

Tipe kmetskih naselij določa predvsem tro je značilnosti: 
m e r a  s k l e n j e n o  s t i  naselja, to se pravi, ali tvori naselje 
koncentrirano edinico ali pa je  več ali m anj na daleč raztreseno. 
Nadalje t a l n i  n a č r t  naselja in pa način z e m l j i š k e  r a z 
d e l i t v e .  Pri vsakem naselju je glede vsakega od teh kriterijev  
izražena določena oblika; običajno se ponavljajo iste kombina
cije posameznih značilnosti, ki so med seboj v vzročni zvezi in 
tvorijo t i p e  naselij.

Kateremu med temi k riteriji pripada po njegovem pomenu 
prednost, je  težko reči. Zdi se, da vsi dosedanji delavci na tem 
polju soglašajo glede mere sklenjenosti, ki pa jo je vendarle 
šele D e m a n g e o n  s splošnega vidika postavil na prvo mesto 
kot najosnovnejšo in geografsko najznačilnejšo lastnost ter ji 
podredil vse ostale.30 Njegova antiteza med „Г habitat groupé“ in 
„1’ habitat dispersé“ je osnova, ki mora na n je j graditi geografija 
naselij in ki na n je j že gradi, kakor nam pričajo rezultati z vseh 
strani sveta, zbrani v omenjenih kongresnih poročilih. Značilno 
je, da je tudi C v i j  i c postavil za glavno osnovo svoji razdelitvi 
kmetskih naselij na Balkanskem polotoku razliko med „seli 
zbijenog tipa“ in „seli razbijenog tipa“.31 Nasprotno so nemški 
avtorji to antitezo stavili po važnosti večinoma v isto vrsto z raz
likami, ki vladajo med posameznimi tipi sklenjenih vasi, dasi je

28 Dem angeon, o. c.
M. A. Lefèvre, L’h ab ita t ru ra l en Belgique, Étude de géographie hu 

m aine. B ibliothèque du Sém inaire de géographie de l’Univeirsité de Louvain. 
Liège 1926.

28 Union géographique in te rnationa le : R apport de la  commission de 
l’h ab ita t ru ra l. R eport of th e  Commission on Types of R ural settlem ent 1928. 
Published  by  the M ontgom eryshire E xpress Ltd. New<town. Mnt.

U. G. I., D euxièm e rapport de la commission de l’h ab ita t ru ra l. B ureau 
du secréta ire  général, F lorence 1930.

U. G. I., Troisièm e rap p o rt de la commission de l’h ab ita t ru ra l, p rép a ré  
pour la  Congrès in te rna tiona l de géographie, P aris  1931 p ar A. D em angeon. 
B ureau du secréta ire  général, F lorence.

30 Dem angeon, о. c., str. 1 si.
31 J. Cvijić, B alkansko poluostrvo i južnoslovenske zem lje, osnove a n 

tropogeografije . Beograd 1922, str. 331 si.
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treba poudariti, da je že M e i t z e n u vzbudila pozornost ta 
osnovna razlika med „geschlossene D örfer“ in „Einzelhöfe“ in 
da jo je primerno podčrtal.

V nasprotju s francoskimi so nemški avtorji polagali večjo 
važnost na talni načrt naselja; nekateri med njimi so šli v tem 
posebno daleč ( S c h l ü t e r 32) in so često razčlenili posamezne 
tipe v taki meri, da je k ljub  navidezni shematičnosti trpela pre
glednost in enostavnost. Polagali so često važnost na nebistvene, 
slučajne razlike in ker te seveda niso v nikaki zvezi z genezo 
naselij, zavračali’precenjevanje genetične razlage naselij, niso 
pa pri tem vpoštevali, da tudi geografiji kmetskih naselij sama 
deskripcija ne more biti namen, temveč da je treba tudi n je j pod
črtati bistvene momente in jih razložiti.

Važnost z e m l j i š k e  r a z d e l i t v e  za študij kmetskih 
naselij je  poudaril M e i t z e n  že 1. 1881.33 in ji v svojem veli
kem delu tudi prisodil prvo vlogo kot najstanovitnejši značil
nosti kmetskega naselja, ki nam obenem pomaga sklepati o n je
govi genezi in ki je prav često edina odločilna za njegov talni 
načrt iter za mero sklenjenosti, torej za ostali dve značilnosti. 
Važnost tega momenta je priznal tudi S c h l ü t e r  s tem, da je 
povzel po M e i t z e n u  vse za geografijo važne rezultate,34 še 
v večji meri pa je pokazalo delo Gradmannđvo in Sidaritschevo, 
da je  za geografijo kmetskih naselij študij zemljiške razdelitve 
neobhodno potreben. Isto so dokazale študije I n a m a - S t er - 
n e g g a , B i i n i k e r - j a ,  L e v c a 36 in drugih, ki jim  sicer ni bil 
cilj geografsko proučevanje, a je  vendar iz njih razvidna važnost 
zemljiške razdelitve za klasifikacijo ruralnih naselij. Tudi D e  
m a n g e o n36 prisoja zemljiški razdelitvi važno vlogo, dočim jo 
L e f è v r e zavrača, a v glavnem brez prepričevalnega razloga.37

32 Schlüter, o. c., str. 296 sl.
33 A. M eitzen, Das deutsche H aus in seinen volkstüm lichen Farm en. V er

handlungen des ersten  deutschen G eographentages zu Berlin 1881, str. 59 sl.
34 O. Schlüter, D ie Form en der ländlichen  Siedlungen. G eographische 

Zeitschrift Bd. VI. (1900), str. 248 —262.
35 Inam a-Sternegg, Mitt. A nthropol. Ges. XXVI. (1896).
J. R. B unker, W indische F lu ren  und  B auernhäuser aus dem G ailtale in 

K ärn ten , M itt A nthropol. Ges., Bd. XXXV. (1905); isti, Typen von D orfflu ren  
an der d reifachen G renze von N iederösterreich , U ngarn  und S teierm ark, 
Mitt. A nthropol. Ges. Bd. XXX. (1900); isti, D orfflu ren  und B auernhäuser der 
G egend von M urau, Mitt. A nthropol. Ges., Bd. XLIII. (1913).

Levee, o. c.
36 Dem angeon, о. C ., str. 97 sl.
37 Lefèvre, о. с., str. 42.
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N ajkrepkejši razlog za njeno važnost pa je dejstvo, da povsem 
preko nje ni mogel nihče spričo dejstva, da je v pretežni večini 
poglavitni vzrok za to ali ono obliko talnega načrta vasi in celo 
za oblike kmetskega doma.38 Nemški, v glavnem po Meitzenu vpe
ljan i nazivi, kakor „Gewanndorf“, „W aldhufendorf“ itd., sloneči 
na značilnostih zemljiške razdelitve, se zato nujno omenjajo in 
tolmačijo tudi v študijah onih avtorjev, ki zemljiške razdelitve 
sicer ne vpoštevajo. To je  tudi povsem razumljivo, če pomislimo, 
da je n. pr. talni načrt gozdne vasi („W aldhufendorf“) nujna po
sledica njenega posebnega sistema zemljiške razdelitve.

Ne sme se namreč prezreti, da talni načrt v bistvu ni nič 
drugega nego način grupacije kmetskih domov. Pri podrobnem 
opazovanju te grupacije se jasno pokaže, da je položaj in oblika 
posameznega kmetskega doma v glavnem zavisna od položaja in 
oblike onega dela (parcele) pripadajočega zemljišča, ki je  na 
njem zgrajen kmetski dom. To je  soroden pojav onemu, ki mu 
M e l i k  prisoja bistven pomen za odnosa j kozolca do km et
skega doma.39 Y zemljiški razdelitvi nam je torej iskati glavni 
vzrok tudi za talni načrt naselja. Ostali vplivi pridejo pač šele v 
drugi vrsti v poštev, med njimi vpliv terenskih oblik, ki ne
dvomno tudi vpliva na talni načrt, kakor to upravičeno poudarja 
В e r n h a r d.40 Teren pa učinkuje itak tudi posredno, v kolikor 
je merodajen za zunanjo obliko zemljiške razdelitve.

Zakaj bi končno ne mogla biti zemljiška razdelitev sama po 
sebi predmet geografskega proučevanja kakor vsa ostala antropo
geografska in kulturnogeografska fakta? Saj vtisne celo v lice 
pokrajine svoj pečat. Že površno opazovanje v terenu potrdi, 
kako značilna je  včasih parcelacija za pokrajino. Tako tudi v 
tem pogledu njen pomen ne zaostaja za onim talnega načrta in 
sklenjenosti. Pomisleki, ki se izražajo glede vprašanja, v koliko 
nam je dovoljeno po današnjih odnošajih sklepati na p r v o t n o  
zemljiško razdelitev,41 pa pridejo v poštev le za vprašanje ge
netične razlage na osnovi te značilnosti.

38 Izraz „km etski dom“ za pojem , k i ga Nemci označujejo  s „Hof“ , 
uporab ljam  po zgledu A. Melika, Kozolec na Slovenskem. R azprave Znan
stvenega d ruštva  v L ju b ljan i, E tnografsko-G eografski odsek 1., 1931.

39 Melik, Kozolec na Slovenskem , str. 32.

40 H. B ernhard , Die ländlichen Siedlungsformein. G eographische Zeit
schrift XXV. ((919), str. 27.

41 Bolj k ritično  stališče v vp rašan ju  k o n se rv iran ja  prvotne zem ljiške 
razdelitve do danes k ak o r M eitzen je  zavzel G r a d m a n n  (o. c., str. 96).
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II. Osnovna razdelitev kmetskih naselij.

Osnovni moment za delitev kmetskih naselij je  — kakor že 
omenjeno — nasprotje med s k l e n j e n i m i  in r a z t r e s e 
n i m i  naselji. O sklenjenih naseljih govorimo v primerih, k jer 
so kmetski domovi postavljeni v velikih, strnjenih skupinah in 
tvorijo večja zaključena 'naselja, (ki odgovarjajo v glavnem 
pojmu v a s i .  K jer pa so kmetski domovi raz/kropljeni več ali 
m anj daleč vsaksebi in se le mestoma razvijejo  male skupine, 
govorimo o raztresenih naseljih.

Ta delitev pa je enostavna le na prvi pogled. Glede velikih 
sklenjenih naselij je  tudi v resnici prilično enostavna; tu pre
ostaja le še delitev v podrejene tipe. Teže je z raztresenimi na
selji. Zakaj o pravi raztresenosti kmetskih domov moremo govo
riti le tam, k je r imamo prave samotne kmetije, t. j. povsem sa
mostojno in izolirano ležeče domove. Takih primerov v večjem 
obsegu pa je razmeroma malo. Y ostalih primerih, k je r običajno 
govorimo o raztresenih naseljih, gre pogosto za p r e h o d n e  
oblike.

Ena najznačilnejših in najbolj razširjenih prehodnih oblik 
je  takozvani z a s e l e k  (Г hameau, Weiler), mala, toda strnjena 
sikupina kmetskih domov, upravno nesamostojna, a vendar n a j
večkrat z lastnim krajevnim  imenom. Ker jo je često težko ločiti 
od manjše sklenjene vasi, si je  n. pr. nekdanja avstrijska stati
stika pomagala s tem, da je štela k zaselkom vsa naselja, obse
gajoča tri do deset domov. Tako shematiziran je pa ne more za
dovoljiti geografa, ka jti če leže med zaselki posamezna naselja z 
nekaj več nego desetimi kmetijami, je  pač povsem nelogično te 
uvrstiti med sklenjene vasi. Da so lahko zaselki po času in na
činu različnega postanka ter to rej pripadajo podrejenim tipom, 
bo razvidno kasneje. — Poleg zaselkov in samotnih km etij imamo 
še različne prehodne oblike, n. pr. naselja okoli cerkva, aglome
racije raztresenih km etij s skupnim vaškim imenom, nadalje ob 
starih cestah razmeroma daleč vsaksebi razvrščene domove itd.

Ne more se zanikati, da so vsa ta naselja sklenjenim vasem 
tuja in v svojem bistvu bolj sorodna čistim raztresenim naseljeni. 
D e m a n g e o n  n. pr. šteje zaselke izrecno med raztresena na
selja.42 Tudi D e f f o n t a i n e s  poudarja za slovaške „kopanice“, 
da je med njimi težko ločiti čista raztresena naselja in prehodne 
oblike, ker se medsebojno močno prepletajo in so si v svojem

42 Dem angeon, o. c., str. 1.
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bistvu jako  sorodne.43 V endar nam  tak i prim eri jasno predoči jo 
veliko važnost in razp rostran jenost prehodnih tipov. P rav u p ra 
vičeno poudarja  to L e f è v r e in skuša opredeliti te oblike kot 
poseben tip, k i ga im enuje „l’agglom ération“ in ugo tav lja  celo 
posamezne v a rijan te  (dispersion agglom érée, agglom ération avec 
dispersion).44 Tudi G. H u g poudarja  potrebo označbe za mešani 
tip45 in M. A u r o u s s e a u  nam opisuje ta k  „ tre tji“ tip v Ame
rik i.46 P rav  tako označuje R. В i a  s u 11 i ita lijanske zaselke („ca
sali“) kot „l’hab ita t m ix te“,47 V. M i h a i l e s c u  pa rum unske 
zaselke („sat resfira t“) kot „le village dissocié“.48 Še špecijelno 
om enjajo  av to rji naselja  m ešanega tipa  vzdolž cesta: sem spa
dajo  n. pr. „villages rues“ (L e f è v r e)40 s 50—100 m oddalje
nimi hišami, nadalje  В i e r  m a n n - ova „dispersion linéaire“ '° 
i. t. d.

Na vzhodnem Gorenjskem bomo zasledili številne oblike raz
tresenih in prehodnih naselij. Najm anj zastopane so pravzaprav 
še prave samotne kmetije, najbolj razširjena oblika je pa za
selek. Ko govorimo o nasprotju med sklenjenimi vasmi in raz
tresenimi naselji na našem ozemlju, si moramo pod drugoimeno- 
vanim tipom misliti tudi zaselke in druge prehodne oblike.

Poglejmo si geografsko razširjenost obeh teh glavnih kate
gorij na vzhodnem Gorenjskem. Prvi pogled na karto nas pre
priča, da so sklenjena naselja v glavnem lastna ravnini, raz
tresena naselja pa hribovitim predelom na vzhodu in severu. V 
hribovite predele posežejo sklenjena naselja le redko, v glavnih 
dolinah in še to le, k je r so te razmeroma široke in odprte: ob 
Bistrici do Godiča, v Tuhinjski Dolini do Zg. Tuhinja, ob cesti

43 P. D effontaines, Un type de peuplem ent dispersé en Slovaquie. U. 
G. I., II. rapport, str. 9.

44 Lefèvre, о. c., str. 9 si.
Lefèvre, C lassification générale des types d ’hab itat. U. G. I., II. rapport, 

str. 72.
45 G. Hug, L’hab ita t ru ra l dans la  Moyene Egypte. U. G. I., II. rapport, 

str. 51.
46 M. A urousseau, The arrangem en t of ru ra l population. G eographical 

Rewiew X, 1920, str. 225 sl.
47 R. Biasutti, R echerches sur les types d ’établissem ents ru ra u x  en 

Italie. U. G. I., III. rappo rt, s tr . 5.
48 Y. M ihailescu, Une ca rte  de l’hab ita t ru ra l en Roum anie. U. G. I.,

III. rapport, str. 10.
Isti, O h arta  a p rincipale lo r tip u ri de asezari ru ra le  din Rom ania. Bu- 

le tinu l Societatii Regale Rom ane de geografie, XLVI (1927), Bucuresti, 
s tr. 63 sl.

49 Lefèvre, L’hab ita t ru ra l en Belgique, str. 18.
50 K. Bierm ann, L’h ab ita t ru ra l en Suisse. U. G. I., III. rapport, str. 8.
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skozi Črni G raben do Lukovice, dalje  pa le izjemoma (Krasna, 
Blagovica in Trojane) in tudi ob Savi le do Dolskega, niže pa le 
redko (Senožet, Hotič, G orn ji Log). A tudi to so pravzaprav  le 
male aglom eracije, ki pa vendar nudijo  danes v neki m eri sliko 
sklenjenih  vasi. Saj imamo tud i v ostalih predelih  hribovja, ki 
so izključna domena raztresenih  naselij in zaselkov, p rece j ve
like sk lenjene zaselke, k i jih  v resnici že težko prištevam o k 
raztresenim  naseljem , a se nam prav  tako up ira  uvrstiti jih  med 
sklenjene vasi, kakršne imamo v ravnini. Ravnina pa je  v vsem 
obsegu domena velikih sk lenjen ih  vasi; k je r  nastopajo med njimi 
zaselki ali celo samotne km etije , je  dom ala vedno lepo razvidno, 
da so m lajšega izvora. Rašica, T unjiške D obrave in h ribov je nad 
C erk ljam i pa so tudi v tem pogledu bolj sorodni hribovju  
vzhodno od Bistrice kakor sosednji ravnini.

V glavnem pomeni to re j m orfološka m eja tudi m ejo med 
obema kategorijam a naselij. Posamezne izjem e im ajo svoje po
sebne vzroke in le p o tr ju je jo  pravilo. Take izjem e so 11. pr. na
selja  ihanske občine, nadalje  vasi v ravnini pod K rtino in Stu
dencem, ki v svojem  bistvu n ikakor niso sk lenjene vasi.

Razm ere na našem ozem lju se to re j u jem ajo  z odnošaji, ki 
jih  poznamo iz drugih predelov in k i so dali povod načelnem u 
vprašanju , ali so bile p re j poseljene ravnine s sk len jenim i vasmi 
ali g ričevje in h ribov je z malimi naselji. Do tega vprašan ja  
bomo mogli v pričujoči razpravi zavzeti stališče šele v posled
njem  odstavku.

Na tem mestu je  treba le navesti ugotovitve drugih avtorjev , 
ki so opazili isti odnošaj med m orfologijo in mero sklenjenosti 
naselij te r razp rav lja li tudi o njegovi vzročni zvezi. Že M e itz e n  
poudarja , da so zaselki doma na m anj rodovitnem  in neravnem  
svetu.51 P rav  tako podčrtava D e m a n g e o n , da je  neravna, 
razgibana površina bolj prim erna za raztresena naselja, da pa je  
v ravninah dana možnost za skupno agrarno organizacijo  in s tem 
za naselitev v sk lenjen ih  vaseh.52 P rav  isto u go tav lja  B ie rm a n n  
za Švico.53 L e f è v r e navaja  celo naz iran ja  av torjev , k i trde, da 
so germ anska ljudstva  poznala in upo rab lja la  „Hofsystem “ in 
„D orfsystem “, kakor sta odločala relief in kakovost ta l.54 P ri tem 
pa slabša kakovost ta l ne ig ra  glavne vloge; saj vidimo, da so v 
ravnini tudi na slabših tleh nastale večinoma sk lenjene vasi. V

51 M eitzen, o. c., str. 440.
52 D em angeon, o. c., str. 9.
53 Bierm ann, o. c., str. 8.
54 Lefèvre, L’hab ita t ru ra l en Belgique, str. 44.
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mnogo večji meri povzroča raztresenost — kakor pravilno po
u darja  L e fe b v re 55 — manjši obseg zaključenih, za poljedelstvo 
ugodnih arealov, ki ima svoj vzrok seveda v večji razgibanosti 
terena. Nasprotno so bile v ravnini na razpolago široke površine 
precej enakomerne kakovosti, ki so nudile življensko možnost 
velikim sklenjenim vasem in omogočale prvotno kolektivno ob
delovanje v okviru starih agrarnih zajednic.

V malem se ponavlja ta razlika tudi med zaselki samimi. Na 
apniških površinah in nivojih, ki imajo v večji meri značaj planot 
in nudijo torej obsežnejše sklenjene areale plodnega zemljišča, 
imamo navadno zaselke večjega obsega kakor v propustnem raz
gibanem svetu, k je r so te površine ohranjene bolj v obliki kop 
in slemen. Prav lep prim er za to imamo na področju nivojev med 
Litijo in Sv. Goro, k je r severnovzhodni apniški predel ni le 
gosteje poseljen, temveč ima tudi precej obsežne zaselke, dočim 
obsegajo zaselki na južnozapadnih karbonskih slemenih le malen
kostno število kmetij ali pa jih sploh nadomeščajo samotne kme
tije. Isti pojav opazimo tudi drugod: na obsežnejših nivojih večji, 
na manjših mali zaselki. Zopet naj ob te j priliki poudarim važ
nost mejne zone med karbonom in triado. Tam so nivoji najobsež
nejši, zato so tudi zaselki največji, obsegajoči često do 20 kmetij 
(n. pr. Velika Vas, Palovče, Zlato Polje, Trnovce, Čemšenik itd.), 
dalje na jug pa so karbonska slemena redkeje in z manjšimi 
naselji poseljena ali pa se jih  poselitev sploh ni dotaknila, ludi  
v ravnini so vasi na suhih prodnatih površinah znatno večje in 
kompaktnejše nego tam, k je r je ravan v področju nadzemsko 
tekočih voda bolj razgibana in so tla radi tega močno menjajoče 
se vrednosti. Take primere nam nudi do neke mere zapadno 
vznožje Tunjiških Dobrav, okolica Vodic, vzhodni del Skaručen- 
skega polja ter sovodenj Pšate in Kamniške Bistrice.

Seveda se ne more trditi, da bi za razlike v velikosti in skle- 
njenosti naselij odločevali vedno neposredno prirodni predpogoji. 
Prav pogosto odločajo le posredno, če si je  n. pr. domnevna sta
rejša poselitev v naseljih večjega obsega izbrala pač za to p ri
kladne ugodnejše in obsežnejše površine. Sploh se pojavi v tej 
zvezi vprašanje, ali zavzame istodobna naselitev v morfološko 
različnem svetu — različne oblike, ali pa nastane razlika s tem, 
da naselitev določene dobe in določenega agrarnega sistema fa
vorizira določeno morfološko obliko. Z drugimi besedami, ali so 
se v vseh dobah nasel jevale ravnine in hribovja, le da je priroda

55 Th. Lefebvre, L’hab ita t ru ra l dans ses rapports avec le m ilieu physique 
et hum aine. U. G. I., III. rappo rt, str. 41.
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predpisala v drugačnem svetu drugačne oblike naselij, ali pa so 
se v eni dobi naseljevale skoro le ravnine, v drugi pa zopet gri
čevje in hribovje. Nadalje ali je  velikost zaselkov odvisna le od 
terenskih razmer, ali pa odgovarja morda dvem naselitvenim 
stopnjam. Iz nadaljn jih  izvajanj bo razvidno, da je  resnica 
nekje v sredi, da pa nedvomno pripadajo morfološko in pedo
loško ugodnejše lege tudi relativno starejši poselitvi, tako v 
ravnini kot v hribovju.

III. Sklenjene vasi.

Za podrobnejšo določitev tipov sklenjenih vasi so odločilne 
značilnosti talnega načrta in zemljiške razdelitve.

Za razlikovanje p o  t a l n e m  n a č r t u  je nedvomno treba 
potegniti osnovno črto v smislu kakor sta to storila S c h l ü t e r  
in L e f è v r e.56 Treba nam je  namreč ločiti t i p  v a s i  v v r s t i  
(le village allongé, le village en ligne; Längsdorf, Reihendorf) 
in tip v a s i v g r u č i (le village en tas, Haufendorf). Za prvi tip 
je značilna razporeditev kmetskih domov v eni ali dveh vzpo
rednih vrstah bodisi vzdolž vode ali ceste bodisi vzdolž morfo
loške meje. Drugi tip karakterizira koncentracija domov na do
ločenem (običajno centralnem) mestu vaškega teritorija. Ta dva 
tipa tvorita najočitnejši kontrast v zunanji obliki sklenjenih 
vasi. Vse ostale tipe, k i jih  danes pozna geografija naselij, je 
možno uvrstiti v eno od teh osnovnih kategorij. Seveda so ti se
kundarni tipi prav tako važen predmet zlasti podrobnega pro
učevanja. Nekateri od njih zavzemajo celo nekako prehodno 
stališče med obema osnovnima tipoma; to so oni, k je r so domovi 
sicer koncentrirani na določeno mesto, a so tu razvrščeni v krajši 
in bolj s trn jen i vrsti ob glavni vaški poti. V nemški literaturi 
se ta tip večinoma označuje kot „Straßendorf“, v toliko ne po
vsem točno, ker pot, ki je ob n je j vas razpostavljena, običajno 
nima značaja velike ceste, a v kolikor ga ima, ga je pridobila 
že po obstoju naselja samega. S c h l i i t e r  im enuje ta tip vasi 
„Gassendorf“.57 V slovenščini uporabljamo radi pom anjkanja 
prim ernejšega izraza naziv o b c e s t n a  v a s .

Prave vasi v g r u č i so one, k je r so hiše grupirane brez vsa
kega reda, držeč se le več ali m anj poti, ki vodijo iz vasi na polje. 
Take vasi so močno zastopane na Cerkljanskem  polju, in sicer ob 
Cerkljanski Reki do Nasovič ter ob Pšati do Zaloga (Češnjevek, 
Dvorje, Grad, obe Polici, oba Brnika, Lahoviče, Nasoviče, Pšata,

56 Schlüter, o. c., str. 296. — Lefèvre, o. c., str. 84.
57 Schlüter, o. c., str. 297.
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Poženik, Šmartno), pa tudi drugod v zapadnem delu ravnine in na 
Posavju (del Šenčurja okoli cerkve, Trboje, Moše, Smlednik, 
Hraše, Vodice, Pirniče, Šmartno pod Šmarno Goro, Gameljne itd.), 
v vzhodnem delu ravnine pa so le redke (Križ, Mali Mengeš, 
Studa, Podgorica in Nadgorica). K njim spada nadalje po svojem 
talnem načrtu ogromna večina zaselkov, ki prav tako nimajo v 
razporeditvi domov nikakega reda. Zato se često veliki zaselki 
prištevajo med gručaste vasi. S i d a r i t s c h  n. pr. sledi v tem 
pogledu stari avstrijski uradni statistiki in prišteva zaselke z 
desetimi ali več domovi h gručastim vasem.58 Taka metoda z 
geografskega stališča ni točna. Na vzhodnem Gorenjskem imamo 
med zaselki neredko posamezna naselja, ki obsegajo več nego 
deset kmetij, pa so vendar tipični zaselki ali pa celo le aglome
racije samotnih km etij.59 Pri tem so itak izvzeta ona naselja med 
zaselki in drugimi raztresenimi naselji, k i so si sčasoma pridobila 
značaj pravih sklenjenih vasi kot središča fara in občin ali kot 
prometno važne točke (n. pr. Šmartno v Tuhinju, Zg. Tuhinj, 
Županje Njive, Nevlje, Lukovica, Krasna, Blagovica, Trojane, 
Moravče, Vrhpolje pri Moravčah, Peče, Zagorje itd.). Ta naselja 
je pač nemožno prištevati k zaselkom, dasi leže med njimi in 
so jim  sorodna; n jih  samostojno stališče ali bolje — vodilna 
vloga v okolišu jih  pač odločno uvršča v ono vrsto naselij, ki jo 
razumemo pod pojmom sklenjene vasi. Ta naselja tvorijo ne
kako — če se more tako reči — višjo, vodilno plast med zaselki.

Med njimi so po vnanji sliki osobito značilne s t a r e f a r n e  
v a s i ,  sedeži starih, predjožefinskih fara in vikarijatov. Fara 
je  igrala in še igra v življenju kmetskega prebivalstva važno

58 Sidaritsch, o. c., str. 35.
59 P rim eri za to so: v občini H ruševka v T uh in ju : G radišče (12 domov); 

obč. Loke v T uh in ju : Vel. Lašna (22 dom ov); obč. M ekinje: B rezje z 12 in 
Zduša s 16 domovi; obč. N evlje: O lševk z 11 in  P oreber s 13 domovi; obč. 
Špitalič: Češnjice z 20 in  O krog s 13 dom ovi; obč. Zg. T uh in j: Golice s 15 in 
Vel. H rib  s 13 domovi; obč. P odhruško: Sela z 12 in  Rožično z 10 domovi; 
obč. S tran je : Zagorica z 12 in Stovnik s 13 domovi; Dobeno v obč. Rašica s 
13 domovi; P rap re tn o  v obč. Županje n jive  s 15 domovi; obč. Brezovica pri 
Dobu: G orjuše s 15, K okošne z 11 in  Zalog s 17 domovi; V inje s 15 domovi; 
D rtija  s 13 domovi; obč. Blagovica: Log, Z gornje Loke, S latenik  z 10, 19, 
10 domovi; obč. Zlato P o lje : Brezovica z 11, Zlato Polje  s 14, O brše z 10, Pi- 
ša jnovica s 14 in T rnovce s 27 (!) domovi; Zg. P re k ä r  v obč. V elika Vas s
13 domovi; obč. K rasna: Koreno, K ra jno  Brdo in  V rh z 18, 21 in  11 domovi; 
obč. M oravče: G orica z 10, Im en je  z 10, K rašce s 16, Zg. Javorščica s 13, 
Sp. Javorščica s 16, Stegne s 17, Selo z 12, Soteska z 12, P rek rn ica  s 15, Svine 
z 10 domovi; v obč. Peče: H rastn ik  s 13 domovi; obč. T ro jane : B rezje z 18, 
H rastn ik  z 10, Jesenovo s 15 domovi; obč. Sp. Koseze: G radišče s 30 (!) do
movi itd.
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vlogo. Ni čuda, da je vtisnila svoj pečat tudi v zunanjo sliko 
naselja, k je r ima svoj sedež. Zlasti v področju raztresenih naselij 
in zaselkov pomeni sedež fare dokaj večje in bolj strnjeno, če 
ne sploh edino sklenjeno naselje. Cerkev, farovž, gostilne, trgo
vine, šola itd. vzamejo naselju njegov stari izključno ruralni 
značaj in mu vtisnejo prav posebno fizijognomijo, sorodno že 
oni tržnih naselij. Ne le da so domovi večji in obsežnejši, tudi 
grupirani so tesneje drug poleg drugega v neposredni bližini 
cerkve. Tudi med sklenjenimi vasmi v ravnini so vasi s starimi 
farami pogosto še posebno velike in v navedenem smislu zna
čilne (Cerklje, Šenčur, Vodice, Smlednik, Komenda, Mengeš, 
Dob), toda tu se ravno radi njihove obsežnosti vpliv fare omeji 
na določeni del vasi, zlasti v onih številnih primerih, k je r leži 
farno središče na robu ali celo malo vstran od jedra vasi. kakor 
n. pr. v Mengšu, Dobu, Komendi, Vodicah, Šenčurju in Velesovu. 
A v predelu raztresenih km etij in zaselkov preobleče fara 
prvotno neznatno naselje v povsem novo obleko, da se jasno 
odraža od svoje okolice. Prim eri za to so nam Moravče, Nevlje, 
Šmartno v Tuhinju, Zg. Tuhinj, Krašna, Čemšenik, Zagorje, ki 
sicer niso vse matične fare, a so vsaj že stari v ikarijati.00

Posebno varijanto vasi v gruči tvorijo one vasi, katerih 
prvotno jedro se grupira okoli večjega nezazidanega prostora, ki 
more imeti najrazličnejše oblike in se često naziva z značilnim 
nazivom „na vasi“. Taka s r e d i š č n a  v a s  ni istovetna z 
okroglo vasjo (Rundling, le village circulaire), o kateri v našem 
predelu ni sledu. Pa tudi središčne vasi ne tvorijo pri nas nika- 
kega v bistvu samostojnega tipa, temveč le nekako varijanto vasi 
v gruči ali v nekaterih primerih obcestne vasi. Že S c h l ü t e r  
opozarja na sorodnost tega tipa z običajno gručasto vasjo in po
udarja, da lahko to središče nastane docela slučajno. Če pa se 
prostor v središču pozneje zazida, nastane običajna vas v gruči.61

Najlepši prim er središčne vasi na vzhodnem Gorenjskem je 
pač vas V o g l j e ,  k je r so domala vse prvotne km etije grupi
rane okoli precej velikega prostora z obširno lokvo. Hiše so v 
velikem delu, toda ne dosledno, postavljene z ozko čelno stranjo 
proti temu prostoru. Zdi se pa, da je le omenjena lokva povzro
čila razvrstitev v precej pravilni krožni obliki in da je v bistvu 
ta talni načrt istoveten z onim v Brnikih in Lahovčah, k je r so 
gruntarske hiše razvrščene v bližini potoka na eni ali obeh stra
neh, in sicer navadno ob njegovem zavoju. Na ta način tvorijo

60 G lede starili fa ra  prim . pripom be 152—159!
61 Schlüter, o. c., str. 305.
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n. pr. v Sp. Brniku precej izrazito središče „na vasi“, v Lahov
čah pa nekak talni načrt v obliki polkroga.

O bliko središčne vasi kažejo  tud i nekatere od om enjenih 
farn ih  vasi, posebno izrazito Moravče in Zagorje. V M oravčah 
so vsi večji domovi razvrščeni okrog trga  s farno cerkvijo , ki 
ima obliko nekakega pravokotnika. Na tem prostoru sto ji danes 
le cerkev te r južno od n je  farovž. Mapa iz 1. 1826. nam kaže 
pred  cerkv ijo  še dve m anjši zgradbi, p ripadajoči kap lan iji in 
m ežnariji. T rg je  bil torej ta k ra t m anj izrazit kak o r danes. 
Slično imamo pri farn i cerkvi v Zagorju staro, malone okroglo 
jedro , k i je  še 1. 1825. edina znatna aglom eracija v tem predelu  
povsem raztresenih  naselij.

Med o b c e s t n e  v a s i  moramo uvrstiti pred vsem one 
vasi v vrsti, k i so razporejene le na k ra tko  razdaljo  in v 
bo lj kom paktnem  redu. Hiše so razvrščene večinoma na obeli 
straneh  glavne vaške poti, k i se le redko k r ije  z današnjo 
veliko cesto. Na G orenjskem  je  ta  tip  v toliko m anj izrazit, 
v kolikor poslopja niso obrn jena dosledno s čelno stran jo  na 
ulico, kakor pri n a jb o lj tipičnih vaseh te vrste, temveč se čelne 
in podolžne fronte hiš prav  pogosto m enjavajo , dasi prve ven
darle  p rev ladu jejo . Tem u tipu p ripadajo  n. pr. Voklo, Zapoge, 
skoro vse vasi Skaručenske ravnine, Homec, Smarca, P reserje , 
Jarše, D ragom elj in končno Domžale.

Med vasi v v r s t i  moremo šteti n a jp re j vse one obcestne 
vasi, ki so razporejene sicer že v daljših  vrstah, vendar pa s po
vsem izrazito obcestno zasnovo, n. pr. Šenčur, Dol, Dolsko. 
P rav  tipične vasi v vrsti pa so one, k je r  so domovi razporejen i 
razm erom a daleč vsaksebi domala v vsej dolžini vaškega zem
ljišča; položaj in oblika posam eznega km etskega doma je  lahko 
k a j različna (prim eri te vrste: H rastje  in Prebačevo, Podgorje 
pri Kamniku, Trzin, R epnje itd.). P rav  posebna v a rijan ta  vrstne 
vasi so one dolge o b c e s t n e  vasi, k i so nastale ob starih  velikih 
cestah. Domovi so razpostavljeni p rece j daleč vsaksebi te r so — 
v nasp ro tju  z ostalimi vrstnim i vasmi — okren jen i s podolžno 
fronto proti cesti. Te vrste ta ln i načrt je  v zvezi z zgodovino 
ceste in je  prilago jen  potrebam  nekdanjega vozniškega prom eta. 
Take obcestne vasi so Podsm rečje p ri Blagovici, deloma tudi 
Blagovica sama, p rav  tako  Krašna, osobito pa P revo je (načrt 5.) 
in V rhpolje pri Kamniku.

S tem smo označili zunanje znake, ki karakterizirajo  posa
mezne tipe sklenjenih vasi. Zdaj se je treba ogledati po sred
stvu, ki bi nam omogočilo vpogled v ustroj vasi ter v vzroke, ki 
so povzročili posamezne oblike talnega načrta in s tem posa-
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mezne tipe vasi. Ta vpogled dobimo s pomočjo študija z e m l j i 
š k e  r a z d e l i t v e .  Pri tem nam je  kažipot shema tipov zem
ljiške razdelitve, ki ga je po Meitzenu sestavil G r a d m a n n.62 
Za sklenjene vasi prideta pri tem predvsem v poštev razdelitev 
na delce (Gewannflur) in razdelitev na proge (W aldhufenflur), 
poleg njih pa še takozvana zaselška zemljiška razdelitev (Wei
lerflur).

Zemljiška razdelitev n a  d e l c e  tem elji na gospodarstvu 
starih agrarnih zajednic, ko je  bila vsa zemlja še skupna last 
ter so se obdelovali posamezni kompleksi zemljišča izmenoma, 
a skupno in obvezno po določenem redu. Temelj temu je t. zv. 
sistem treh polj (Dreifelderwirtschaft), k je r ostane vsako leto 
eden od treh poljskih kompleksov neobdelan, dočim se od osta
lih dveh izmenoma poseje eden z jarim  žitom, drugi z ozimino. 
Z individualizacijo gospodarstva je nastopila glavna današnja 
značilnost te razdelitve, namreč razkosanost zemljišča v posa
mezne večje ali manjše komplekse, ki so zopet po določenem 
ključu razdeljeni med upravičence, in sicer v obliki več ali 
manj pravilnih, podolgovatih parcel. Značilna za ta sistem je 
torej močna razkosanost in lahka deljivost zemljišča, zlasti pa 
enakomerna raztresenost deležev posamezne km etije po vsem 
zemljišču. Nujna posledica osnovnega principa tega sistema je 
današnja, za individualno gospodarstvo skrajno nepraktična 
razdrobljenost in razmetanost zemljišča ter temu primerno še 
vedno trajajoča medsebojna odvisnost v obdelovanju posamez
nih deležev (t. zv. „Flurzwang“, „l’assolement forcé“), posledica 
nekdanjega kolektivnega agrarnega sistema, ki se je  v eksten
zivnih kulturah (paši, gozdu) očuval pogosto do novejše dobe, 
v nekaterih prim erih celo do danes.

Pri razdelitvi n a  p r o g e  poteka od vsakega kmetskega 
doma široka in dolga, zaključena proga pripadajočega obdela
nega sveta do meje prvotnega vaškega kulturnega zemljišča. 
Izven te proge km etija prvotno ni posedovala ničesar. Ker po
tekajo proge strogo vzporedno, tvorijo domovi, razvrščeni ob 
njihovih koncéh, dolgo vas v vrsti. Če se proge končujejo na eni 
ali na obeh straneh v gozdu, je to tipična gozdna vas (Wald
hufendorf).

Ta razčlenitev je seveda shematična. Agrarno - historični, 
kolonizacijski ter prirodni momenti, ki se zrcalijo v zemljiški 
razdelitvi, povzročajo, da so se taki povsem čisti tipi ohranili le

62 R. G radm ann, D ie ländlichen  Siedliingsform en W ürttem bergs. Pet. 
Mitt., 1910. I., str. 185.



KMETSKA N A SELJA  NA VZHODNEM GORENJSKEM . 33

redko. Deformirale so jih  kasnejše delitve skupnega zemljišča 
in s tem združeno postopno širjen je kulturnega zemljišča, na
dalje kosanje posameznih posestev, razvoj kajžarstva itd. Vse 
podrobne študije so pokazale, da se m arsikdaj težko ugotovijo 
in .praktično ločijo med seboj posamezni tipi Meitzen-Grad- 
mannove sheme. Zlasti shematično se je pokazalo pojmovanje 
razdelitve na delce, ki jo osobito v alpskih k ra jih  le redko n a j
demo v tisti idealni, regularni obliki, kakor nam jo predočuje 
shema. Radi tega so se avtorji čutili prisiljene označevati po
samezne varijante te vrste s posebnimi nazivi. Tako nam L e v e c  
navaja „gewannähnliche Blöcke“ na eni in „Samtgewanne“ na 
drugi strani.03. S i d a r i t s c h  smatra za potrebno postaviti nove 
nazive za prehodne oblike med delci in progami (Streifen- 
gewannflur).64 V Rožu na Koroškem pa je j. S c h m i d  ugo
tovil sprva „Gewannflur“, pozneje pa jo je uvrstil ravno radi 
njene neregularnosti pod pojem „Streifenweilerflur“.05

Slične težave so se pojavile tudi pri proučevanju zemljiške 
razdelitve na vzhodnem Gorenjskem. Navzlic temu moremo, 
vpoštevajoč ne le zunanjo obliko parcelacije, temveč v prvi 
vrsti bistvene agrarno-gospodarske poteze posameznih sistemov, 
razbrati posamezne tipe zemljiške razdelitve. Tako se predvsem 
ne smemo za klasifikacijo razdelitve na delce omejiti samo na 
oni strogo regularni sistem delcev („Gewannsystem“), kakor si 
ga človek na podlagi sheme predstavlja, namreč na oni sistem z 
jasno izraženimi zemljiškimi kompleksi („Gewanne“), razde
ljenimi zopet na dolge progaste deleže. Saj vendar že M e i t z e n 
poudarja, da je najbolj razširjena in najstarejša oblika raz
delitve na delce ona z navidezno manj pravilno in izrazito obli
kovanimi kompleksi, ki se drže le stare površinske izmere po 
oralih ali ju trih  (Morgen, Lagemorgen). Zeml jiški kompleksi se 
lahko spajajo v najrazličnejših oblikah, v njih pa so posamezni 
deleži sicer podolgovate oblike, kar pač zahteva oranje, pote
kajo pa lahko v različne smeri, povprečno in podolžno, v po* 
ljubni širini in dolžini.00

V tem pogledu razmere na našem ozemlju docela potrju jejo  
Meitzenova izvajanja. Poleg tega nam slovenska označba „delci“ 
dopušča še več svobode nego nemški „Gewann“. Dočim namreč

63 Levec, o. c., III., str. 157 sl.
64 Sidaritsch, o. c., str. 16.
er' J. Schmid, Die F lu r des Rosentales. C arin th ia I., Jhg. 116., 1926, 

str. 66. — Isti, S iedlungsgeographie K ärntens, C arin th ia  I., Jhg. 118., 1928, 
str. 17 sl.

86 M eitzen, S iedelnng und A grarw esen, str. 107, 113, 418 sl.
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razumemo pod pojmom „Gewann“ prvotne velike komplekse 
vaškega zemljišča, pomenijo „delci“ parcele posameznih posest
nikov v teh kompleksih, skratka njihove dežele na razkosanem 
vaškem zemljišču. V tem pomenu nastopa ta izraz kot ledinsko 
ime neštetokrat na vsem Slovenskem (n. pr. Veliki, Mali, Spod
nji, Zgornji, Dolgi, Ozki, Široki, Špikasti, Rogati delci, pogosto 
tudi „deli“ ali „štuki“). Povsem isti pomen imajo češkoslovaški 
izrazi „dil“, „dilec“ in „padelek“.67 — Za razdelitev na delce 
torej ni bistvena stroga pravilnost v zunanji obliki parcelacije. 
Njena glavna značilnost je  velika razdrobljenost zemljišča in 
enakomerna razporeditev deležev sleherne km etije v vseh sek
torjih  vaškega kulturnega zemljišča. Ravno v tej enakomerni 
razporeditvi je  ohranjen bistveni znak nekdanjega kolektivnega 
agrarnega sistema. Vrh tega je  značilen za ta sistem obstoj ob
sežne skupne posesti, ki se je ponekod ohranila do danes, po
nekod pa le zapustila sled v ledinskem imenu („gmajna“, „gmaj- 
nica“, morda tudi „skupence“). Če so izražene te značilnosti, 
potem je razdelitev na delce nedvomna navzlic neregularni zu
nanji obliki parcelacije. Če uvrstimo pod ta pojem nekatere 
razdelitve, ki kažejo na zunaj sličnost z zaselško razdelitvijo 
(Weilerflur), je  to tem razum ljiveje iz razloga, ker je  zemljiška 
razdelitev pri velikih zaselkih — kakor bomo videli — pogosto 
v bistvu jako sorodna razdelitvi na delce in nas nehote navaja 
k misli, da so ti zaselki le razgibanemu svetu prilagojeni tip 
vasi v gruči.

Razdelitev na delce nastopa torej na našem ozemlju v dveh 
oblikah. Neregularno obliko karakterizirajo  neizrazite meje 
med posameznimi kompleksi ter m anj pravilne oblike parcel z 
različno smerjo, širino in dolžino. Neposredno za domom pose
duje km etija običajno le sadovnjak. Druga varijanta zavzema 
bolj regularne oblike, obseg posameznih kompleksov se da točno 
ugotoviti, pa tudi parcele same so strogo pravilne in vzporedne; 
v nekaterih prim erih potekajo na vsem arealu v isti smeri in 
imajo zunanji videz razdelitve na proge. Doma se pogosto drži 
daljša ali k ra jša  proga zemljišča. Radi tega je  tudi talni načrt 
vasi pri te j varijanti pravilnejši, največkrat z obcestno zasnovo, 
dočim je  pri neregularnih delcih vas razvrščena večinoma v 
gruči.07a

87 Prim . L. N ie d e r le -F r . A. S lavik, O sidlem  M oravského Slovenska. 
N ârodopis lidu československelio, dil I., sv. Г., v P raze  1918, str. 49.

e7a Za regu larno  razdelitev  na delce prim . načrte  p ri Levcu (о. с., III.
str. 159 in  Taf. TIT) in p ri S idaritschu (o. c., Taf. 1.). Za neregu larno  razdelitev  
na delce prim . načrt p ri Levcu (o. c., Taf. II.) in priloženi načrt št. 1.
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Nekatere vasi z razdelitvijo na pravilne delce je težko ločiti 
od takih z razdelitvijo na proge, zlasti v onih primerih, k je r 
imamo z ozirom na talni načrt opravka z vasmi v vrsti. Prava, 
prvotna razdelitev na proge je znana največ iz primerov mla
dega, kolonizacijskega tipa gozdne vasi, pri nas po najznačil
nejšem prim eru Bitnju. Toda že za Bitenj se je poudarilo, da 
ni prava dvostranska gozdna vas, ker je razvita le enostransko 
in obsega poleg zaključenih prog tudi skupno vaško posest.68 
Vasi bitenjskega tipa so tudi na vzhodnem Gorenjskem zasto
pane in predstavljajo najčistejši tip razdelitve na proge, ki ga 
je često spoznati že iz topografske karte po poteh, k i te proge 
v vsej dolžini spremljajo. A redki so primeri, k jer bi kmetije 
posedovale le zaključene proge od doma do meje kulturnega 
zemljišča. Ne samo da je zaključenost prog radi delitev in iz 
drugih vzrokov često prekinjena in preoblikovana, temveč k 
prvotnemu zemljišču, ki je bilo ob osnovanju vasi razdeljeno 
na zaključene proge, so se tekom časa pridružili novi, bolj od
daljeni kompleksi, ki pa se niso razdelili več strogo v smislu 
prog. Pa tudi ti kompleksi ne spremene bistva razdelitve v onih 
primerih, k jer so prvotne proge dovolj obširne za samostojno 
gospodarstvo km etij; v teh primerih moremo itak z največjo 
verjetnostjo predpostavljati, da je bilo prvotno vaško zemljišče 
razdeljeno le na proge, saj je  za določitev tipa zemljiške raz
delitve vedno odločilna razdelitev prvotnega, naselju najbliž
jega dela zemljišča. Toda ponekod so zaključene zemljiške 
proge prekratke in preozke, v delce razdeljeni predeli pa p re
obširni, da bi moglo biti sploh govora o prvotni razdelitvi 
na proge. To je pač v bistvu razdelitev na pravilne delce, tudi 
tedaj, če potekajo delci istosmerno kot proge, pa ne pripadajo 
posameznim kmetijam niti od daleč v istem vrstnem redu, 
dasi so na videz njihovo nadaljevanje. Značilen za to varijanto 
je seveda talni načrt, ki ima sicer običajno tudi zasnovo vrstne 
vasi, toda mnogo bolj strnjene in koncentrirane na določeni, 
razmeroma neznatni sektor vaškega ozemlja (obcestna vas!), 
dočim se kot značilnost prave vasi v vrsti ali celo gozdne vasi 
po pravici poudarja njena razvrščenost domala v vsej dolžini 
pripadajočega zemljišča.69

V ozemlju sklenjenih vasi nastopa še en način zemljiške 
razdelitve. Tudi pri njem vlada kot pri delcih razmetanost de
ležev in razdrobljenost zemljišča, toda deleži niso raztreseni

68 Blaznik, B itenj, str. 88 in n ačrt v prilogi.
89 Schlüter, o. c., str. 296. —, D effontam es, U. G. I., II. rappo rt str. 3.
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enakomerno po vseh sektorjih vaškega zemljišča, temveč so za
stopani v mnogo večji meri v onih predelih, ki leže v bližini pri
zadetega kmetskega doma. Posledica tega je, da je določeni areal 
razdeljen mnogokrat le med omejeno število posestnikov. Vsaka 
km etija ima torej svojo posest razkosano, toda v glavnem le v 
določeno smer vaškega zemljišča. To razporeditev zemljišča v 
eno smer navaja že M e i t z e n kot značilnost zaselkov'0 in je 
dejansko bistveni moment, ki loči razdelitev na delce in z a - 
s e l š k o  razdelitev. Tudi pri tem tipu nastopijo lahko pravilne 
progaste oblike parcel in mu vstvarijo videz razdelitve na delce. 
Večinoma pa imajo parcele obliko nepravilnih blokov, ki niso 
dosti večje dolžine kot širine. Ta način razdelitve nam s po- 
edinimi prim eri jasno pokaže, da je najbolj utem eljena ona raz
laga tovrstne razdelitve, ki predpostavlja postopno krčenje go
zda, toda ne individualno kot pri samotnih kmetijah, temveč v 
okviru že obstoječe agrarne zajednice. Prvi moment, ki govori 
za to, je razprostranjenost tega tipa v področjih, ki so še danes 
v velikem obsegu pokrita z gozdom; nadalje nastopa pogosto v 
posameznih sektorjih onih vasi, ki imajo sicer razdelitev na 
proge, k je r pa nekateri periferni sektorji radi terenskih oblik 
ali iz kateregakoli drugega vzroka ne morejo biti razdeljeni po 
zaključenih progah. Pa tudi k je r je vse prvotno zemljišče raz
deljeno na proge, je pozneje izkrčeno, bolj oddaljeno zemljišče 
razdeljeno tako, da leže deleži posamezne km etije približno v 
oni smeri, ki v n je j poteka prvotna zaključena proga in ž njo 
poljska pot. K jer gre le za neznatno število kmetij, je  možno 
tako zemljiško razdelitev razlagati potoni delitve prvotno za
ključenega posestva. Taka razlaga pa izgubi popolnoma ver
jetnost tamkaj, k je r so na ta način razdeljeni obsežni areali v 
območju sklenjenih naselij. O tovrstni razdelitvi pri zaselkih 
pa bo itak še govor v zvezi ž njimi.

Poglejmo si še r a z p r o s t r a n j e n o s t  posameznih z e m 
l j i š k i h  t i p o v  na vzhodnem Gorenjskem! Razdelitev na 
delce nastopa, kakor že omenjeno, v izraziito pravilni in v navidez 
nepravilni varijanti. Glavni predeli njene razprostranjenosti so 
severni del Kranjskega polja (ob kokrski cesti), Cerkljansko 
polje, Posavje in velik del Kamniško-Mengeške ravnine.

Prvi izraziti predel razdelitve na nepravilne delce na zapadu 
tvorijo, kakor se zdi, vasi v področju in v bližini ceste Kranj- 
Preddvor. Ker ne spadajo več v področje pričujoče razprave, 
se nisem podrobno bavil z njih zemljiško razdelitvijo, temveč

70 Meitzen, o. c., str. 450.
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sem sklepal le na osnovi površnega pregleda originalnih map. 
Od kokrske ceste sega ta tip v širokem  sklenjenem  pasu na C er
k ljansko  polje. Izrazito razdelitev  na delce kaže O 1 š e v e k. 
Vas sama je  razpostav ljena na obeh straneh poti nad robom rav 
nine, na vzhoda leži na v išji terasi le neznaten kom pleks njiv, 
ravn ina na zapad je  razdeljena v dosti p ravilne komplekse 
z 12— 14 delci. Tudi L u ž e  im ajo razdelitev na delce v naspro tju  
z niže ob isti vodi ležečim Šenčurjem  in Srednjo  Vasjo. P ri V e 
l e  s o v u sem mogel ugotoviti delcem podobno razdelitev le za 
gorn ji del vasi (severno od današnje ceste), bolj na široko raz
postavljene km etije  na jugu  pa im ajo zaselško razdelitev, po
gosto se m orejo p ri n jih  ugotoviti celo velik i zaokroženi kom
pleksi, če izvzamemo kasneje  ku ltiv irane parcele sredi gozdov 
na jugu . Vsaj ta  južn i del Velesova pripada sigurno drugemu, 
m lajšem u tipu. Če pa vpoštevamo izredno mali areal kulturnega 
zem ljišča v Velesovu, nadalje  pom an jkan je  sledov obsežnejše 
skupne posesti, kakor jih  vidimò pri večini ostalih vasi na K ran j
skem polju , se nam nehote v silju je  misel na relativno m lajše 
naselje ; na to bi kazalo tudi ime, k i se z gotovostjo izvaja  iz 
„Vele salo =  selo“.71

Lepo izražena je  zem ljiška razdelitev v P r a p  r  e t  n i P o 
l i  c i z lepo zaokroženim, na nepravilne delce razdeljenim  zem
ljiščem, ki ga razen perifern ih  leg n ik je r ne p rek in ja jo  gozdne 
parcele kakor v Velesovu in pa z obširno, toda 1. 1826. že raz
deljeno „gm ajno“. Slično razdelitev  im ajo D vor je, Grad, Pšata, 
Poženik in Pšenična Polica. Tudi v Š m a r t n u  pri C erk ljah  
p rev ladu je  k lju b  neznatnem u, zaselkom sličnemu naselju  in 
zem ljišču popolna razkosanost in razm etanost posameznega po
sestva. V zvezi s Šmartnom nam je  tako j omeniti svojevrstne 
razm ere v C e r k l j a h .  C erk lje  so danes velika vas, upravno 
in cerkveno središče okolice. Že mapa iz 1. 1826. nam jo  sicer 
pokaže kot veliko vas, vendar nas zbode tako j v oči neznatni 
obseg prvotnega vaškega zemljišča., ke r kom plekse pašnikov 
in gozdov, ki leže južnozapadno od Vasce, označujejo  že n jih  
im ena („G m ajna“, „Senožet“) in pa n jih  ku ltu rne  vrste kot po
zneje p ridobljeno  zemljišče. Od 76 hišnih številk, ki so jih  obse
gale C erk lje  1. 1826., je  poleg župnišča le 19 g run tarjev , od teh 
jih  leži 7 severnovzhodno od farne cerkve, ostali pa tvorijo  
sk ra jn i južni del vasi, k je r  so razvrščeni na obeh straneh  Reke

71 L. P in tar, V m zilinesteti. ČZN 1912, str. 118. Beseda „selo“ vsebuje 
bržkone pojem  m lajšega naselja , kakor tudi odgovarja joča nem ška beseda 
,,-stetten“. Prim . P in tar, LZ 1912, str. 550 sl; G radm ann, o. c., s t r ’ 101.
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okrog m alega središča. Zemljišče je  razdeljeno sicer v pravilno 
oblikovanih kosih, toda ne po sistemu delcev: zapadni kom 
pleksi so razdeljen i izključno le med 6 km etij, ki leže na zapad
nem bregu potoka, pretežni del zem ljišča na vzhodu pa med
6 vzhodnih km etij. Le m anjši se^ernovzhodni kom pleks je  raz
deljen  med one km etije  pri cerkvi. C erk lje  so to rej v svojem 
prvotnem  jed ru  prav m ajhno, očividno kasneje  nastalo naselje, 
slično sosednji Vasci, ki ima tudi podobno zem ljiško razdelitev. 
D a so se C erk lje  razvile v veliko vas, zato se im ajo zahvaliti 
dejstvu, da so že zgodaj dobile faro  in sicer eno na jsta re jš ih  
k ran jsk ih  fara, k i se om enja že 1. 1154.72 Zanimiva je  trad icija , 
ki pripoveduje, da je  im ela fara  prvotno svoj sedež v Šm artnu.“’
V Šmartnu se še danes velik kom pleks zem ljišča im enuje „na 
Vidmu“ v naspro tju  z ostalim  zem ljiščem „na Selu“. S to trad icijo  
bi se vjem alo dejstvo, da se je  ohranilo staro ime za C erk lje  
„T rnovlje“,74 ki ga je  novo ime moglo izpodriniti šele s postan
kom fare in drugih  cerkvenih institucij( beneficija sv. 1 omaža 
itd.). Ime T rnov lje  samo pa bi — kakor zem ljiška razdelitev  — 
kazalo na razm erom a mlado naselje. C erk lje  (in prav  tako 
Šmartno) to re j prvotno niso bile n ikaka velika vas, temveč prav 
mala gručasta vas z zaselško razdelitv ijo  zemljišča.

Vasi ob C erk ljansk i Reki dalje  na jug  (Z g o r. B r n i k ,  
S p o d .  B r n i k ,  L a h o v i č e ,  N a s o v i č e )  so velike, v glav
nem gručaste vasi, ka terih  prvotna je d ra  leže ob Reki, novejši 
(kajžarski) deli pa ob poteh, k i vodijo iz vasi. Ta u stro j vasi 
je  prav  lepo razviden iz zem ljiške razdelitve, ki je  iz ra
zita razdelitev na nepravilne delce. Posamezni kom pleksi 
(Gewanne) niso toliko razvidni na zunaj, kolikor po svo
jih  značilnih imenih, k i se ponav lja jo  skoro v vseh teh vaseh 
(n. pr. v Delih, v Štukih, na Vapovcah, na Stegnah, na Rosulah), 
dočim se pozneje ku ltiv irane in razde ljene  p artije  m orejo spo
znati p rav  tako po poljskih  im enih (n. pr. na Novinah, na P re
logih, na Senožeti, na G m ajni). Radi parcelacije v različnih 
smereh so tudi domovi postavljeni v različnih sm ereh in temu 
prim erno je  ta ln i načrt vasi nepravilen, brez vsakega reda, v 
kolikor niso domovi g rupiran i ob potoku. (Prim. načrt 1.).

Od Nasovič na vzhod preneha domena delcev. Na jug  in 
zapad pa se zopet pojavi, dasi samo v nekaterih  prim erih : Vo
dice, Zapoge, Moše, T rboje in Voglje.

72 Kos, G radivo IV., št. 246.
73 I. Lavrenčič, Zgodovina ce rk ljanske  fare, L ju b ljan a  1890, str. 24.
74 G radivo V., št. 718.
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Načrt 1 Spodnji Brnik. T ip vasi v gruči z zem ljiško razdelitv ijo  n a  neprav ilne 
delce. — Typus eines H aufendorfes m it unregelm ässiger Gewannflur.

1 =  travniške parcele — Wiesenparzellen.
2 =  gozdne parcele — W aldparzellen.
3 =  delci kmetije št. 43 — Die Anteile des Hofes Nr. 43.
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V o g l j e  sličijo tako po razporeditvi domov kakor tudi po 
zemljiški razdelitvi Brnikom in Lahovčam. Kmetije imajo raz
metane svoje deleže po vaškem zemljišču na severu in vzhodu 
(na Ozarah), posedujejo pa večinoma tudi kratko progo za hišo, 
kar spominja že na bolj regularno razdelitev na delce. Manjši, 
južnozapadni del vasi v delcih ni zastopan, temveč ima na za- 
selški način razdeljeno svoje zemljišče; a poljska imena na tej 
strani (na Novinah, v Senožeti) in pa odnošaj do bližnjega gozda, 
ki tu še ne kaže ustaljene, izravnane linije kakor na severu 
in vzhodu, temveč posegajo njive tu bliže, tam dalje v gozd, 
vse to kaže, da se je to zemljišče pritegnilo v obdelovanje kas
neje kakor pa večji del vaških njiv  na severu in vzhodu. Take 
primere obravnavam podrobneje, ker so za vasi na Kranjskem 
polju značilne in ker kažejo, da se je zemljišče krčilo in delilo 
na zaselški način v neki kasnejši dobi kakor pa zemljišče, ki je 
razdeljeno na delce.

Prav izrazito zemljiško razdelitev na delce kažejo T r b o j e .  
Temu primerno je tudi vas sama grupirana v gruči okoli cer
kve. Vzhodni del vasi z obcestno zasnovo sestavljajo kajžarji. 
Na prvi pogled se zdi, kakor da bi bil prostor okoli cerkve kas
neje zazidan in bi bile Trboje potemtakem prvotno središčna 
vas. Toda zemljiška razdelitev ne govori za to, kajti domovi pri 
cerkvi so prav tako gruntarski ter so zastopani s svojimi delci 
po vsem vaškem zemljišču. Povsem slične po talnem načrtu in 
po zemljiški razdelitvi so Mo š e .  Primera Moš in Trboj sta tem 
značilnejša, ker prevladujejo onstran Save kakor tudi tostran 
nje severno od Trboj vasi v vrsti z zemljiško razdelitvijo na 
proge.

Onstran Save pripadajo, kakor se zdi, tipu vrstnih vasi z 
zemljiško razdelitvijo na proge skoro vse vasi. Le za Breg na 
severu ter za Podrečo in Zbilje na jugu bi mogel odločiti šele 
podrobni študij. Na vzhodni strani Save mu pripadajo predvsem 
Ž e r j a v k a , P r e b a č e v o  i n  H r a s t j e .  Poslednji dve tvo
rita prav za prav skupno dolgo naselje v vrsti, ki pa ima tri 
sestavne dele: na severu je H rastje postavljeno okoli cerkve, 
slično južni del Prebačevega pri cerkvi Sv. Križa, v sredi pa je 
severni del Prebačevega z dolgo, pravilno vrsto hiš, obrnjenih 
s čelno stranjo proti Savi. Ta srednji del ima izrazito razdelitev 
na dolge in široke proge, ki se vleqejo od doma do gozda. So 
sicer že m arsikje deformirane, razdeljene, ali pa ne pripadajo 
več prvotnim kmetijam, vendar je v glavnem še lepo razviden 
sistem razdelitve. Le blizu gozdne meje v mlajših krčevinah (z 
imeni kakor Prelogi, Mala Gmajna, Senožet) proge niso več skle



KMETSKA N A SELJA  NA VZHODNEM GORENJSKEM . 41

njene, temveč je  zem ljišče razdeljeno v velikih blokih, toda tu 
se da zaslediti princip, da so posamezne km etije  zastopane bolj 
v ono smer, ki pomeni nadaljevan je  sm eri prvotne proge. Pojav, 
ki smo ga omenili že zgoraj in pomeni pač postopno nadaljevan je  
k rčen ja  gozda, dočim si moremo sistem prog zamisliti le na 
skupno in istočasno skrčenem  ter sistem atsko odm erjenem  te ri
to riju . У H rastju  je  razdelitev  p rav  taka, vendar stoji tu le del 
hiš ob zak ljučku  pripadajočih  prog proti Savi. D ruga skupina 
hiš je  ločena od tega svojega najobsežnejšega zem ljiškega kom 
pleksa in razpostavljena še bliže Savi p ri cerkvi; zdi se, da ta 
ta ln i načrt ni prvoten, temveč da so sprva stali vsi domovi ob 
zak ljučku  svojih prog, prav  kakor stoje še danes v Prebačevem  
in deloma tudi v H rastju . Južno od cerkve Sv. Križa v P rebače
vem se pojavi zopet drugačna zem ljiška razdelitev: dve skupini 
po 4 km etije  posedujeta  vse zem ljišče južno odtod, toda ne v 
zaključenih  progah, temveč v razm etanih progastih parcelah. 
N astane vprašanje, je  li ta  del vasi m orda starejši ali m lajši od 
ostalih. N a jv e rje tn e je  je  zopet, da je  sicer to zem ljišče razde
ljeno istočasno z onim na severu, da pa je  moralo biti razkosano 
v nezaključene deleže iz razloga, ker se tu  celotni vaški zem
ljišk i te rito rij znatno zoži (poljsko ime „na Ozkem po lju “ !) in 
ni bilo prostora za dolge sklenjene proge proti vzhodu. Saj so 
tud i tu  imena, ki kažejo  na m lajšo u rbarizacijo  (na Prelogu, 
na Pistotah), om ejena le na bolj obrobne zem ljiške komplekse.

Tudi V o k l o  je  imelo m enda v prvotnem  stan ju  razdelitev 
na proge. Prvotne km etije  so razpostavljene ob obeh straneh 
ceste med cerkvijo  in lokvo, po ka teri je  vas dobila svoje im e." 
Severno in zapadno od cerkve so kajže. K m etije posedujejo  za
k ljučene proge do gozda na sever in na jugozapad. Poleg tega 
im ajo svoje deleže še v nekaterih  perifern ih  sek to rjih  te r v ve
likem  kom pleksu n jiv  zapadno od vasi (Pri sredn ji poti in Pri 
k ran jsk i poti). Ta kom pleks je  parceliran  v tako praviln ih  in 
obsežnih progah, da na prvi pogled pokaže novejšo razdelitev, 
ker tako obsežnih in širokih delcev prava razdelitev  na delce 
ne pozna.76 Na vsak način kaže Voklo po talnem  načrtu  in po 
zem ljiški razdelitv i m lajši, kolonizacijski tip vasi, dočim pri 
V ogljah k lju b  nekaterim  sorodnim znakom tega ne moremo 
trd iti. Da bi tudi k a tastra lna  podrejenost Vokla (spada nam reč 
v katastrsko  občino Voglje) kazala na kasnejši nastanek, kar v

75 Ime Voklo se izvaja iz „lokve“ : Koblar, IMD 1892, str. 151.
76 Meitzen, o. c., str. 119, 419.
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mnogih prim erih brez dvoma odgovarja resnici,77 je  v tem p ri
m eru m anj verjetno , ker ima Voklo povsem sam ostojno in te ri
to rija lno  ločeno vaško zem ljišče s svojo „gm ajno“ in je  bržkone 
le slučajno podrejeno sosednji ka tastra ln i občini.

P rav zanimivo naselje je  nadalje  Š e n č u r .  Že njegova 
zunanja slika je  svojevrstna: južn i del je  razpostavljen v gruči 
okoli cerkve; ob poteh, k i vodijo iz tega dela vasi, so g rupiran i 
k a jž a rji; severni del vasi pa je  razvrščen v strogem vrstnem  redu 
na obeh straneh potoka, k i p ritek a  od severne strani. Ta raz
lika se očitu je tudi v zem ljiški razdelitvi. N ajb liž ji kom pleksi 
južno od vasi (Na ozarah, V polju) so razdeljen i na nepravilne 
delce, v n jih  pa so zastopani domala izključno posestniki iz 
gručastega dela vasi p ri cerkvi. Šele dalje  na jugozapad in jugo
vzhod v deloma še danes z gozdom poraslih kom pleksih (z ime
nom „G m ajna“) so udeleženi tud i posestniki iz severnega dela 
Šenčurja. Severni sek to rji vaškega ozem lja, k je r  sega gozd še 
mnogo bliže vasi te r posegata po lje  in gozd še m arsik je  daleč 
drug v drugega, so razdeljen i izključno med posestnike sever
nega dela vasi. Po talnem  načrtu  sodeč bi tu  pričakovali raz
delitev na proge. To pa moremo zaslediti le vzhodno od potoka, 
pa še tam  ni povsem izrazita. Zapadno od potoka so zaključene 
proge le k ra tke , ostalo zem ljišče pa je  parcelirano v različnih 
smereh in oblikah, vendar pretežno le med km etije  zapadne po
lovice tega vaškega dela. Imamo to re j opraviti zopet z neko p re
hodno kom binacijo razdelitve na proge in zaselške razdelitve, ki 
pa v Šenčurju vendar kaže bolj sistem atično obliko. K akor priča 
ime Šenčur (in zem ljiška razdelitev), nam je  sm atrati za s ta re j
šega oni del vasi okoli farne cerkve, ki je  posvečena sv. Ju riju . 
Ta del vasi ima poleg tega značilno fizijognom ijo starega cer
kvenega središča. O blika severnega vaškega dela se ponavlja, 
a dosti m anj izrazito, v S rednji Vasi.

Pozornost vzbu ja nadalje  prav posebna oblika S m l e d 
n i k a  s sosednjim i naselji Š e n t o m p e r g a  in H r a š e .  
Sm lednik je  danes velika vas v gruči. Š tudij zem ljiške razdeli
tve pa nam pokaže, da imamo tu — podobno kot v C erk ljah  — 
prvotno le prav m ajhno naselje. Prvotnih  velikih km etij je  nam 
reč le pet (s farovžem  šest) in te leže v neposredni bližini cer
kve. Samo te km etije  posedujejo  nam reč svoje deleže v obsežnih 
n jivah  „Pri Savi“, razdeljen ih  v velike bloke. Vse ostale hišne 
številke — in Smlednik iz 1. 1827. jih  obsega 57 — so pravzaprav

77 Prim . F r. Kovačič, G ospodarska zgodovina dom inikanskega sam ostana 
v P tu ju . ČZN 1913, str. 73,
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kasnejši kajžarji, ki se sicer označujejo kot „Уз - Hiibler“ ali 
kot „Va - Hiibler“, toda njih zemljiška posest leži, v kolikor 
sploh zavzema znatnejši obseg, izključno le v oddaljenih kom
pleksih na jugu (v področju gozda) in pa severno od Kodrino- 
vega mlina ter seve rn o vzh od n o od Šentomperge skupno s ka jžarji 
iz te vasi. Tudi v Šentompergi ima večjo posest le šest kmetij, 
ostalo so vse kajžarji. Pri Šentompergi se v ostalem iz zem lji
ške razdelitve prav lepo vidi, kako se je vas razvila na domini- 
kalnem zemljišču smledniškega gospodstva, ki zavzema še danes 
velik del kulturnega zemljišča. Smlednik z bližnjimi naselji je 
torej zopet prim er razmeroma mladega naselja, ki mu je šele 
sedež fare, deželskega sodišča in zemljiškega gospodstva pri
pomogel k razvoju do velike vasi.78 Tudi razlaga imena govori 
morda za relativno mlajši nastanek.79 Da je nastanek in razvoj 
Smlednika v tesni zvezi z zgodovino smledniškega gradu, nam 
priča dejstvo, da se je vas imenovala Spodnji Smlednik v 
nasprotju z gradom, ki je ležal na hribu nad vasjo.8" Takoj naj 
pripomnim, da kažejo presenetljivo sličnost s Smlednikom tudi 
še druga naselja, ki nosijo z bližnjim gradom skupno ime; ta 
sličnost se jav lja  v majhnem obsegu naselja, v razvitem kajžar- 
stvu, v zemljiški razdelitvi na bloke in celo v imenih. Taka pri
mera sta Čemšenik pri Dobu in Križ. Od teh se razlikujejo pri
meri, v katerih je očividno grad dobil ime po že obstoječi vasi 
(n. pr. Volčji Potok, Perovo). Po pretežno kajžarskem  značaju 
so Smledniku in sosednjim naseljem močno sorodna tudi nase
lja  kakor Adrgaz (nastal poleg velesovskega samostana), nadalje 
Mlaka, Gora, Gmajnica in Podboršt pri Komendi, Rodica pri 
Domžalah, Gmajnica in Dolenja Vas pri Krtini itd.

Različne od Smlednika so V o d i c e ,  k je r moremo iz po
datkov franciscejskega katastra razbrati tri sestavne dele vasi. 
N ajprej je  prvotno ruralno jedro vasi pod ježo lokarske terase 
z izrazito razdelitvijo na delce, potem manjše naselje okoli stare 
farne cerkve81 z zemljiščem v obliki blokov kot v Cerkljah in

78 Sm lednik se kot s ta ln i v ik a rija t om enja 1. 1341. (Koblar, D robtin ice 
iz fu rlansk ih  arhivov, IMD 1892, str. 92.). O  deželskem  sodišču v Sm ledniku 
in o zem ljiškem  gospodstvu prim .: VI. Levec, Schloss und H errschaft F lödnig 
in O berkra in . MMVK 1895—1897.

79 Po prof. Ramovšu iz korena m lëd — (kot v besedi „om leden“), po 
pom enu n a jb rže  „slabo porasel gozd“. P in ta r  (LZ 1915, str. 322) je  tolm ačil 
to ime kot „svetel, lis tnat gozd“. Nemogoča je  Levčeva raz laga iz „ lçdm ikü“ =  
„R odeland“ (Pettauer Studien III., str. 163.).

80 Levec, MMYK 1896, str. 132.
81 V odiška fara  se om enja že 1. 125?,: Schumi, U rkunden  und Regesten

buch II., str. 197.
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Smledniku. T retji sestavni del (Zaprice, Pustince, Lokarje) pa 
ima že značaj raztresenih km etij z večinoma zaključenimi zem
ljišči; nastal je  očividno na precej kasneje izkrčenem arealu.

Zemljiško razdelitev na delce imajo tudi Z a p o g e ,  po ta l
nem načrtu obcestna vas. Zdi se sicer, kot da bi v tej vasi prvotno 
vsaka km etija posedovala zaključeno progo na obe strani, ven
dar prevladuje na pretežnem delu vaškega areala razdrobljenost 
posesti in precej pravilna parcelacija na delce, južno od Vodic 
in Zapog nastopi ta tip šele na Posavju ( P i r n i č e ,  Š m a r t n o  
pod Šmarno Goro, Gameljne), k je r nastopa talni načrt vasi v 
gruči ali pa so domovi brez strogega reda razpostavljeni ob va
ški ulici (Zg. Pirniče) ali ob potoku (Gameljne).

V vaseh Skaručenskega polja imamo skoro izključno le raz
delitev na proge, dasi ne smemo prezreti, da posedujejo te vasi 
izven prog tudi precej na delce razdeljenih kompleksov (torej 
v smislu Sidaritsch-eve „Streifengewannflur“). Vendar so proge 
dovolj obsežne, da moremo le v njih videti prvotno vaško zemlji- 
ljišče. Tipična prim era sta R e p n je  in B u k o v ic a , izraziti eno
stranski vrstni vasi, naslonjeni v vznožje Smledniškega odnosno 
Bukovskega Hriba, obe z izrazitimi zemljiškimi progami na vzhod 
odnosno na zapad do gozda, ki še danes le z malim presledkom 
loči repenjske in bukovske njive. V obeh vaseh je razdelitev 
nekaterih km etij drugačna, razkosana, o čemer velja isto, kar 
smo navedli p ri Vogljah, Prebačevem itd. V Bukovici je na ta 
način nastal celo nekak središčni talni načrt v južnem delu. 
K ajžarji se v Repnjah nahajajo na jugu pod Sv. Tilnom, v Bu
kovici pa na vzhodu pod Hribom. Tudi v U t i k u  imamo kom
binacijo prog in razdrobljenega zemljišča. Večji južni del vasi 
ima proge. Prav isto velja za male vasi ob Dobravi (Selo, Vesce, 
Vojsko), ki imajo navzlic majhnemu obsegu izrazito obcestno 
zasnovo talnega načrta. Naselja v vzhodnem zatoku ravnine pri 
Sinkovem Turnu pa so po svojem bistvu že raztresena naselja, 
kakor tudi Dobruša, Torovo in Dornike pri Zapogah. Zato jih 
bomo obravnavali v prihodnjem poglavju. Pač pa je prav tipično 
P o l j e  z dvostransko vrsto hiš in pripadajočih prog. Tu je tudi 
lepo razviden kasnejši izvor razkosanega zemljišča izven prog: 
na tem zemljišču so močno udeležene km etije iz sosednjih vasi, 
a sredi teh kompleksov zaznamuje originalna mapa tudi še po
samezne otoke skupne paše. Istemu tipu pripada S k a r u č n a ,  
le da leži tu vsaka km etija ob poti, ki prečka proge v njih sre
dini in poseduje torej ista km etija zemljiško progo na obe
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strani. K ajžarska skupina s cerkvijo sv. Lucije pa je  povsem 
mladega datuma.82

Razen na Skaručenski ravnini p rev ladu je jo  vasi v vrsti z 
odgovarjajočo zem ljiško razdelitv ijo  ob Pšati od Šm artna pri 
C erk ljah  pa do D epalje  Vasi; še niže doli p ripada tem u tipu 
vas Pšata. Razdelitve na delce ne opazimo na vzhod od črte 
Šmartno—Nasoviče—Vodice vse t ja  do vasi ob Kam niški Bistrici 
z redkim i izjemami.

Ta vrsta  vasi z razdelitv ijo  na proge se prične z Z a l o g o m .  
K er je  t ja  do Komende in Most ravn ina še močno razgibana radi 
nadzem ske hidrografske mreže, je  povsem razum ljivo, da so mo
gle tu  nastati le razm erom a m ajhne vasi s prav tako malo obsež
nimi polji, k i so om ejena le na svet zapadno od Pšate, dočim so 
m očvirni predeli onstran Pšate v glavnem  predel travnikov in 
deloma 1. 1825. še skupna posest. Vasi same leže na desnem bregu 
Pšate (Zgornji, S rednji in Spodnji Zalog) ali pa že na razvodni 
višini — visoki terasi — med Pšato in Reko (Klanec). Vsem tem 
naseljem  seveda terenske oblike in močno se m enjajoča kako
vost ta l p redp isu je jo  m anj pravilno obliko talnega načrta, km et
skih domov, pa tudi zem ljiških parcel. V endar moremo ugoto
viti povsod zem ljiško razdelitev na proge; proge so segale p rvo t
no vse do gozdnih kom pleksov („Log“), k i tvorijo  še danes mejo 
p ro ti lahovškem u in brniškem u polju. Ta „Log“ nam s svojim  
imenom priča o relativno m lajšem  nastanku „Zaloga“, ki je  pač 
dobil to ime s stališča s tarejših  vasi na zapadu. Pozneje se je  
k u ltu rno  zem ljišče Založanov močno razširilo na škodo Loga, 
k a r nam kažejo  v zem ljiški karti na bloke razdeljen i kom pleksi 
v obližju gozdne meje. Med Klancem in Nasovičami je  gozd 
sploh izginil.

Brez dvoma še kasneje kot te vasi so nastala naselja na le
vem bregu Pšate. Tudi za one vasi, k i niso le ka jžarske  skupine 
(kot n. pr. v Srednjem  Zalogu), kažejo  vsi znaki, da so nastale 
na skupnem  zem ljišču, tako tudi zaselek G line p ri Zalogu. Zna
čilno je  ime „pri G m ajn a rju “ za km etijo  ob Pšati p ri Klancu. 
P rav  lepo je  razviden m lajši nastanek teh naselij dalje  na vzhod 
pri Komendi, k je r  zavzem ajo mnogo večji obseg (Podboršt, 
M laka, G m ajnica, Gora). Značilna so n jihova imena, njihov p re 
težno k a jžarsk i značaj, pa tud i njihovo zemljišče, ki je  razde
ljeno deloma na zaselški način, deloma pa sploh v zaključenih 
blokih. Zemljišča teh naselij itak  niso prostrana, zlasti n jiv  je

82 C erkev Sv. L ucije se  je  zgradila šele po 1. 1661. Prim . Stele, Politični 
o k ra j Kam nik, str. 476.
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malo, zato je domača obrt (lončarstvo) za te vasi značilna. Njihov 
posebni značaj sem vpošteval tudi na priloženi karti, k je r so 
označena s posebno signaturo.

Njihovo matično naselje je očividno K a p l j a  V a s ,  k jer 
so posebno v južnem delu (v Spodnjem Koncu) proge jako izra
zite, dočim je severni del grupiran bolj y gruči in je  zemljišče 
četvorice najdalje  na severu ležečih kmetij razdeljeno med se
boj, prav kot smo opazili v Prebačevem, Bukovici in drugod. K aj
žarji so razvrščeni ob poti v Komendo; postanek naselja z da
našnjim imenom Komenda je v zvezi s staro faro Sv. Peter, ki 
je  šele kasneje s križarsko komendo dobila novo ime.83 Še da
nes ima le značaj naselja s cerkvenim središčem. Na zapadu sta 
Potok in Breg mlajši naselji s pretežno zaokroženimi kmetijami.

V M o s t a h  kaže današnji talni načrt v severnem delu (pri 
mostu) središčno zasnovo: hiše se grupirajo okoli večjega trga 
in sicer na obeh straneh levega rokava Tunjiškega potoka, ki 
tod priteka v Pšato. Ker je ta rokav umetnega izvora — pri
rodna struga Tunjiškega potoka priteka malo više zgoraj —, si 
moremo predstavljati prvotno središče še izraziteje. Zemljišče 
tega dela Most je  razmeroma malo obsežno (na sever in na seve
rovzhod) z razmetano lego posameznih deležev. Pripomniti je  še, 
da so hiše, ki obdajajo južno stran središčnega prostora, v glav
nem kajže. Zdi se, da je ta del Most starejši, ker se more vaško 
ime v prvi vrsti nanašati le nanj. Drugi, bržkone mlajši del vasi 
je razpostavljen ob cesti proti Mengšu, pretežno na njeni vzhodni 
strani. Kmetijam iz tega dela vasi pripadajo dolge zemljiške 
proge na vzhod. Nekaj kmetij leži tudi na zapadni strani ceste, 
toda zdi se, da so prestavljene semkaj kasneje, ker njim pripa
dajoče proge se vrste normalno dalje na jug od omenjenih 
vzhodnih hiš. Bržkone so bile prestavljene semkaj v dobi, ko se 
je speljala današnja direktna cesta v Mengeš, ki se prav na tem 
mestu loči od stare poljske poti, držeče v Suhadole, ob kateri 
je bila prvotno razpostavljena vas. Da je  ta cesta mlajša kot 
prvotna kmetska naselja, kaže — kot drugod — lega večine 
poslednjih izven nje (n. pr. Topole, Suhadole). Ta cesta je torej 
v spodnjem delu Most prekinila tik  za hišami stik domov s 
pripadajočimi progami in povzročila, da so se domovi iz prak

83 F a ra  sv. Petim v dan ašn ji Komendi se om enja že v 12. stol. (Gradivo
IV., št. 246.). Za Komendo se je  še mnogo pozneje uporab lja lo  v glavnem  le 
im e Sv. Peter. Prim . Levec, MMVK 1896, str. 129, 144. Prim . tudi Valvasor, 
E hre des H erzogtum s K rain VIII., str. 785. in  XI., str. 439.
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tičnih ozirov prestav ili više gori na zapadno stran ceste, in sicer 
s podolžnimi frontam i pro ti cesti.

K akor v K aplji Vasi, se je  tud i v Mostah ku ltu rno  zem ljišče 
razširilo daleč proti zapadu na m anj ugodna, deloma m očvirna 
te r še danes v veliki m eri z gozdom pokrita tla. Tu so nastale 
n a jp re j Ž e j e  (z izrazitim i progami), še dalje  na zapad pa so 
raztegnile u rb ariz iran je  Moste same. Na jugu  p ripadajo  S u h a 
d o l e  povsem istemu tipu kot južn i del Most, a enostranski 
v rstn i red  je  tu  še lepo ohranjen , lepo pa so iz zem ljiške mape 
razvidne tudi proge, označene z ledinskim  imenom Dolge N jive, 
ki pogosto nastopa p ri zem ljiški razdelitvi tega tipa.

Tudi ostali zapadni del Kamniško-M engeške ravnine je  do
m ena vasi v vrsti z zem ljiško razdelitv ijo  na proge. Posebno zna
čilna je  dolga vas P o d g o r j e ,  k i je  razpostav ljena v vznožju 
D obrav z m alim i presledki skoro od K am nika pa do Križa. K a
rak teristična slika zem ljiških prog se more spoznati že na prvi 
pogled tako na topografski k arti po značilni razporeditvi p o lj
skih poti ko t na mestu po sadovnjak ih  in kozolcih, ki so postav
ljen i pod vsakim  domom v smeri pripadajoče proge. Prvotni 
g run ti so seveda tudi tu močno razkosani in deform irani. Vpogled 
v no tran ji u stro j vasi nam nudijo  odnošaji v gozdnih kompleksih 
na D obravi, k i so bili še 1. 1825. skupna last, a 1. 1840. že parce
lirani. Iz tam ošnjih posestnih odnošajev z lahkoto razberem o 
tri sestavne dele vasi, ki so imeli prvotno vsak posebej svoj 
kom pleks skupnega gozda na D obravah. Ti tr i je  sestavni deli 
so izraženi deloma tudi v grupaciji hiš, v kolikor niso tega zabri
sali k a jža rji, naseljeni v presledkih med temi skupinam i in pa 
na severu p ri cerkvi.

Ista slika se ponavlja  na jugu  ob Pšati od Mengša navzdol 
( M e n g e š ,  L o k a ,  T r z i n ) ,  le s to razliko, da tu vasi ne stoje 
v vznožju hribovja, temveč ob bregu Pšate. Tudi tu  je  današnja 
cesta T rzin—Mengeš m lajšega izvora. Zakaj le v Vel. Mengšu 
in v spodnjem  delu T rzina je  uporabila staro pot, ki je  prvotno 
vezala vse te vasi, sicer pa danes v vsej širini reže proge, sega
joče od vasi p roti vzhodu. O nstran  Pšate so le travnik i, večjidel 
nekdan ja gm ajna; na n je j so se tu, tam  razvila sekundarna na
selja  (na G m ajnah p ri Loki, samotne km etije  H rastar, Oražem , 
Vokar p ri Mengšu). — Po talnem  načrtu  je  ohranila najčistejšo  
obliko Loka, dočim so T rzin močno deform irale hiše ob novi 
cesti te r ka jžarsk a  naselbina na Mlakah. V Mengšu pripada temu 
tipu le Veliki Mengeš, Mali Mengeš s farno cerkvijo  pa nam je  
sm atrati za na jsta re jše  jed ro  Mengša, k je r  je  bil sedež ene n a j
starejših  k ran jsk ih  fara  in k je r  so se našli staroslovenski gro-
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bovi.84 Mali Mengeš se loči od sosednjih vasi po talnem  načrtu, 
k i ne kaže nikakega sistema, za zem ljiško razdelitev pa je  zna
čilna pomešana lega deležev, ki bi se mogla označiti le kot raz
delitev na delce, dočim so v Vel. Mengšu — izvzemši n a jbo lj se
verni del, k je r  imamo tud i delce — proge za vzhodno vrsto hiš 
prav izrazite, hiše na zapadni stran i ceste (odnosno trga) pa so 
1. 1825. skoro brez zem ljiške posesti in bržkone kasnejšega na
stanka; od 1. 1867. je  Mengeš trg  in si je  s tem še bolj u trd il 
svoje ne docela km etsko lice, ki ga je  imel kot središče fare 
že dotlej.

Zelo lep prim er enostranske vasi v vrsti je  tud i D e p a 1 j  a 
V a s ,  k i leži sredi ravnine, pom aknjena na rob m očvirnega sveta 
in prav  lepo očituje kolonizacijski značaj tega tipa vasi. D anes 
je  v te j vasi vrsta hiš, razporejen ih  nad bregom  D epaljskega po
toka, p resekana po kam niški železnici na dva dela.

V nasp ro tju  z vasmi ob Pšati im ajo vasi tik  na desnem bregu 
Kamniške Bistrice skoro brez izjem e drugačno obliko. Dasi 
im ajo soroden položaj, nam reč ob m eji poplavnega ozem lja, ven
dar nim ajo značaja vasi v dolgih vrstah, tem več so po talnem  
načrtu  več ali m anj pravilne obcestne vasi, kakor pač odgovarja 
njihovi več ali m anj regu larn i zem ljiški razdelitvi na delce. Po
sebno značilen je  H o m e c .  Hiše ima ta vas razpostav ljene de
loma s končno, deloma s podolžno stran jo  pro ti poti, k a te re  smer 
d ivergira i s sm erjo Bistrice i s sm erjo današnje ceste K am nik— 
Domžale. V zem ljiški razdelitv i se kažejo  vsi znaki regularne 
razdelitve na delce: za vsakim  domom k ra tk a  proga zem ljišča, 
ostala posest razm etana enakom erno po vseh kom pleksih, ki so 
parceliran i skoro izključno izmenoma v dveh, m edsebojno pravo
kotnih smereh. Gozd in pašnik ob Bistrici tvorita  „gm ajno“, 
danes deloma že parcelirano. „G m ajna“ ob Bistrici je  za vse vasi 
ob te j reki značilna in jo tudi skoro povsod im enujejo  z istim 
značilnim  imenom „Roje“, k i ga imamo tud i na Posavju.85 Od 
Homca navzdol loči Roje od poljedelskega area la  umetno izpe
ljana struga Mlinščice; v rsta mlinov ob n je j, združena v moderni 
dobi z industrijsk im i pod je tji, d a je  licu vasi prav  poseben izraz. 
Homcu slična je  S m a r c a  z nekoliko m anj regularn im i obli
kam i in pa P r e s e r j e ,  razpostavl jeno ob poti sicer vzporedno

84 M engeška fa ra  se om enja 1. 1215. (Gradivo V., št. 236.). O najdbah  
staroslovenskih grobov: W. Schmid, A ltslowenische G räber K rains, C ar- 
niola 1908, str. 33.

85 R oje pom enijo po P le te ršn iku  v S avinjski dolini „das bereits aus- 
getrocknette Bett eines W assergrabens oder Baches“, na K ran jskem  pa „taka 
mesta, koder ob deževju  voda v sta ja  kvišku iz ta l“ .



Tipi razdelitve zemljišča na vzhodnem Gorenjskem. —
1. Zem ljiška razdelitev na delce. — D ie G ewannflur.
2. Zem ljiška razdelitev na proge. — D ie Streifen- und W aldhufenflur.
3. Zem ljiška razdelitev pri prvotnih zaselkih. — D ie prim äre W eilerflur.
4. N aselja z zaključenim i zem ljišči. — D ie Einodflur.
5. Na b lok e razdeljeno zem ljišče obcestnih aglom eracij. —  D ie b lockartig  ver

teilte Flur der Strassensiedlimgen.

Die Typen der Flurverfassung im östlichen Oberkrain.
6. Na b loke razdeljeno zem ljišče  pri slabo kom paktnih, pretežno ka jžarsk ih  na 

seljih . —  D ie b lockartig  verteilte Flur der K euschlersiedlim gen.
7. K asneje kultivirano zem ljišče, delom a še danes v travnikih in pašnikih. — 

D ie später kultivierten Gebiete, teils noch heute W iesen- und W eideland.
8. G ozdni kom pleksi. —  D ie W aldflächen.
9. P red jožefin ske fare. — D ie vorjosefin ischen  Pfarren.

10. P ređ jožefinski vikarijati. — D ie vorjosefin ischen  Vicariate.
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z današnjo cesto, toda vstran od nje. Zemljiška razdelitev v Pre
serju ima sicer zunanji videz prog, toda o sklenjenosti med do
movi in pripadajočimi njivami ni niti najmanjšega sledu; gre le 
za regularne delce, ki potekajo izključno v eni smeri — od 
vzhoda na zapad. Tudi v J a r š a h ,  katerih prvotno jedro leži 
vstran od današnje ceste ob Mlinščici, vidimo razdelitev na delce, 
izvzemši Zg. Jarše, kjer so imela morda prvotna posestva obliko 
prog na zapad, kakor to še danes vidimo v Nošcah pri Homcu. 
R o d i c a pa je brez dvoma mnogo mlajše naselje; za to govori 
njena neznatna velikost (1. 1827. obsega le 7 kmetij z znatno 
zemljiško posestjo), nadalje so na njenem zemljišču v veliki 
množini udeleženi tudi posestniki iz sosednjih vasi (iz Domžal 
in Stoba). Poleg tega nima vas nikake „gmajne“ , temveč se on
stran Mlinščice neposredno stikajo domžalske in jarške „R oje“ . 
Zdi se, da je  Rodica nastala zelo kasno na dominikalnem zemlji
šču graščine Groblje, katere ime označuje prvotno ves ta kom
pleks pol ja, o čemer nam pričata v mapi iz 1. 182b. imeni Ober- 
Ebensfeld (Ebensfeld je  nemški naziv za Groblje) za njive na 
severozapadu, ki so danes večinoma v posesti Sp. Jarš, in ime 
Unter-Ebensfeld za komplekse na jugu.

D o m ž a l e  so danes že povsem preustrojene v industrij
sko naselje, a I. 1826. so imele še povsem vaški značaj. Mapa iz 
tiste dobe nam pokaže, k je nam je iskati staro vaško jedro Zg. 
in Sp. Domžal. Prvotne kmetije Zg. Domžal so one na polju 
yzliodno od glavnega zavoja velike ceste (ob današnji Industrij
ski cesti), prvotne kmetije v Sp. Domžalah pa so one južno- 
vzliodno od Goričice ob poti proti Dragomlju ob današnji Savski 
cesti. Zemljišče je  razdeljeno na delce, izvzemši kratke proge 
neposredno za hišami. V Zg. Domžalah je posamezen kompleks 
razdeljen v približno 20 delcev, kar odgovarja približno 20 kme
tijam, ki jih moremo dognati v vasi. Z lahkoto se more po zem
ljiški razdelitvi dognati, da so kmetije ob veliki (trojanski) cesti 
mlajše, ker niso domala nič zastopane v delcih ter imajo večji 
del svoje posesti bodisi arondirane bodisi razkosane, a v nepo
sredni bližini. V Sp. Domžalah so povsem slični odnošaji, le v 
mnogo manjšem obsegu (le 12 prvotnih kmetij). Tudi S t o b  ima 
slično razdelitev — 15 delcev v vsakem kompleksu in 15 prvotnih 
kmetij — a vas sama leži ob glavni cesti. Vzhodni del (tik za
padno pod Goričico) je  starejši, povsem kmetski del. Danes je 
seveda več ali manj sestavni del trga Domžale. — S t u d a  kaže 
nepravilno zasnovo talnega načrta in tudi zemljiška razdelitev 
na delce ni več tako izrazita.
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Na jugu imata razdelitev na delce D r a g o m e l j  (z ob
cestno obliko talnega načrta) in pa P o d g o r i c a ,  ki je  zani
miv primer, ker ločimo v njenem talnem načrtu dva dela: prvi je 
razpostavljen vzdolž glavne ceste, gornji del vasi pa leži ob 
vzporedni potif že nekoliko naslonjen ob pobočje Soteškega 
Hriba. Na osnovi tega bi se moglo prenagljeno sklepati na ustroj 
vasi, n. pr. spodnji del smatrati za prvotne kmetije, zgornji pa za 
kajžarje in kasneje nastale kmetije. A ravno študij zemljiške 
razdelitve nam pokaže, da poteka neka meja povsem v drugem 
smislu, ki loči vzhodni in zapadni del celotne vasi. Kmetije 
vzhodno od te linije so dosledno zastopane le v delcih vzhodno 
od nje, zapadne pa v zapadnih kompleksih. Zapadni del vasi je 
manjši, tudi obseg posameznih posestev je manjši, poleg tega 
je tu več bajtarjev, zato je  verjetno, da je  mlajšega postanka, 
prav kakor bližnja zaselka Soteska in Sv. jakob. Ta dva sta tuj 
pojav v področju sklenjenih vasi. Tudi njihova zemljiška razde
litev ima zaselški značaj, deloma so celo očuvani sigurni znaki 
nekdaj arondiranih kmetij, kakršne opazimo 1. 1825. še v bližini 
Save (Pečnik). Podgorici odgovarja onstran Soteškega Hriba 
N a d g o r i ‘c a,  pa tudi Č r n u č e  spadajo, kolikor pokaže po
vršen pregled mape, v to kategorijo vasi, dočim je J e ž a  lepa 
vrstna vas s progami, prav tako P š a t a , ki je  ena najizrazi
tejših takih vasi.

Prav interesantno sliko nudijo vasi, ki leže na Posavju 
vzhodno od Kamniške Bistrice. To so vasi D o l ,  K l e č e ,  
D o l s k o ,  Z a j e l  še  in P o  d g o r  a. Pri njih se prepletajo 
značilnosti razdelitve na delce in one na proge v toliki meri, da 
je  v posameznih primerih težko ugotoviti, kakšen sistem zemlji
ške razdelitve imamo pred seboj. Vasi same so izrazite vasi v 
vrsti, postavljene tik nad ježo savske terase ali pa v vznožju 
hribovja na vršaje in lokalne ostanke višjih teras. Najbližje 
vaško zemljišče je  dosledno razdeljeno na proge, ostali areal pa 
je razdeljen na delce, ki imajo večinoma isto smer kot proge. 
Značilno je, da so izredno ozke tudi proge, ki slede neposredno 
za hišo. V Podgori pa kmetije, izvzemši sadni vrt, sploh ne po
sedajo v neposrednem stiku z domom nikakega zemljišča in tudi 
v Dolskem so proge tako kratke in ozke, ostali na delce razde
ljeni kompleksi pa tako obsežni, da si je  nemogoče misliti prvot
no vaško zemljišče le v področju teh prog. Res je sicer, da se 
more neznatnost teh prog v neki meri razlagati iz očitne velike 
razkosanosti prvotnih kmetij, ki se zrcali v neznatni izmeri posa
meznih posestev (v Dolskem povprečno 3 orale, v Klečah še 
manj), vendar ravno glede tega ne smemo pozabiti važne raz
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like, ki obstoja med sistemom delcev in sistemom prog: pri prvem 
velika nagnjenost k drobljenju posestev, pri drugem stremljenje 
za ohranitvijo celotnih gruntov.86

Kam nam je torej uvrstiti te vasi? Mislim, da najbolj odgo
varja dejanskemu stanju, če označimo njih zemljiško razdelitev 
kot razdelitev na delce,87 to tem bolj, ker imamo med njimi iz
jemo (Zajelše), ki kaže prav izrazito razdelitev na proge; v tej 
vasi namreč zavzemajo proge z neznatnimi izjemami vse kul
turno zemljišče ter so dovolj obsežne za samostojno gospodar
stvo. Zaboršt dokazuje s svojo zaselško parcelacijo po principu 
deležev v bližnjih sektorjih, da je  ta razdelitvi na proge sorodna 
v toliko, v kolikor označujeta obe relativno mlajša naselja. Da 
sta obe te dve naselji (Zajelše in Zaboršt) mlajši od ostalih, nam 
kažeta njih imeni, ki jih ni možno razlagati drugače kakor s sta
lišča že obstoječih vasi oli Savi. Za to govori morda tudi njih 
podrejenost sosednjima katastralnima občinama Podgora in Dol. 
Kakor smo že zgoraj (str. 42) omenili, sicer ta podrejenost ne 
more biti nujen dokaz za kasnejši postanek v vseh primerih, 
ker so se katastralne občine pogosto sestavile iz več prvotno sa
mostojnih agrarnih občin.88 A v glavnem se zdi, da zlasti med 
sklenjenimi vasmi predstavlja v katastralni občini podrejeno 
naselje tudi po postanku sekundarno naselje. У tem našem pri
meru je to jako verjetno, ker imamo v nasprotju z Zajelšami in 
Zaborštom v bližini nekatere vasi, katerih kulturno zemljišče 
ni po obsegu nič kaj znatnejše, pa vendar tvori samostojno ka- 
tastralno občino (n. pr. Kleče). Podrejenost teh drugotnih nase
l i j  se v poedinih primerih prav lepo spozna iz dejstva, da nimajo 
nikake samostojne skupne posesti, temveč participirajo na 
„gmajni“ matične vasi. Tako je stališče Zaboršta in Vidma v ka
tastralni občini Dol. V i d e m  je videti tudi sicer s svojimi 
arondiranimi posestvi mlajše naselje, nastalo v zvezi s starim 
dolskim vikarijatom mengeške fare;89 o postanku na cerkvenem 
zemljišču priča njegovo ime.

Nasprotno pa je treba poudariti, da je  ponekod katastralna 
razdelitev izločila sekundarno naselbino in jo  uvrstila v samo
stojno katastralno občino. Tak primer so P e t e l i n e ,  ki so 
pravzaprav le majhen zaselek z zemljiščem, očividno vrinjenim

86 Prim. G radinano, o. c., str. 42.
87 Izredno regularna oblika delcev je  m orda posledica kasnejših  regu

lacij. Prim. opom bo 131.
88 J. Redlich, G eschichte der österreichischen Gem eindegesetzgebung. 

Schriften des Vereines für Sozialpolitik, Bd. 122., str. 53.
89 V ikarija t v D olu  se om en ja  1. 1452. (IMD 1900, str. 123).
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med zemljiške areale Dolskega, Kleč in Podgore. Pa tudi gozdovi 
nad Petelinami so v velikem delu danes posest Dolščanov (oči- 
vidno nekdanja „gmajna“ matične vasi Dolsko), pa vendar tvo
rijo danes sestavni del katastralne občine Peteline.

Nismo se še dotaknili sklenjenih vasi, ležečih vzhodno od 
Bistrice ter med njo in spodnjo Radomljo. Največji vasi Radom
lje  in Dob sta tu hkrati najbolj značilna primera. V R a d o m 
l j a h  ni zaslediti regularnega talnega načrta. V kolikor se do
movi drže današnjih cest, so celo mlajšega datuma. Prvotne kme
tije pa leže dokaj daleč vsaksebi ob potoku, ki priteka od Rud
nika sem. Zemljiška razdelitev kaže zopet ono tipično zmes med 
progami in zaselško razdelitvijo. Nekatere kmetije posedujejo 
namreč sklenjene proge na vzhod do pregiba nizke diluvijalne 
terase, potekajoče od cerkve na severovzhod. To teraso pokri
vajo skupni pašniki in gozdovi (Dobrave). Kmetije na jugu po
sedujejo proge na jug, a pri severnih se proge nadaljujejo na 
sever. Predeli med temi kompleksi prog pa so razdeljeni med 
najbližje kmetije. Neregularni obliki prog je brez dvoma deloma 
vzrok v značilnostih tal, ki jim tu bližnji potek diluvijalne terase 
in pa nadzemsko tekoče vode odvzamejo ono enakomernost in 
izravnanost, ki je  značilna za ravninske predele, kjer imamo re
gularno razdelitev na proge. Saj smo že pri Zalogu in Klancu vi
deli, kako dobi v takih primerih zemljiška razdelitev in talni 
načrt manj pravilne oblike. Podobno obliko kot Radomlje kaže 
Volčji Potok, dočim je H u d o  s strogo pravilnimi zemljiškimi 
progami brez dvoma sekundarna naselbina, ležeča še danes v ob
močju radomeljske „gmajne“ . Za to govori tudi njeno ime.90

Za odnošaj Radomelj do vasi onstran Bistrice je  značilno, da 
je  celotni teritorij ob reki sami v posesti one strani. Tako sega 
Homška Gmajna pri Radomljah daleč preko Bistrice ter dovo
lju je sklepati na relativno višjo starost Homca. S kasnejšo iz- 
premembo bistriške struge si je  ta pojav težko razlagati, ker bi 
v tem primeru ležale Radomlje prvotno tik ob Bistrici, kar pa 
je z ozirom na nemirni značaj reke v tem predelu kaj malo 
verjetno.

Na jugu imamo v katastralnih občinah Podreče in Dob zopet 
vasi z zemljiško razdelitvijo na delce. Značilno je, da leže tu 
stare matične vasi vstran od glavne, bržkone na rimski osnovi 
potekajoče trojanske ceste. Posebno značilen je  D o b ,  ki je

90 „H ud“  v kra jevnih  imenih znači po P in ta r ju . (ČZN 1912, str. 119) to
liko kot „m ajhen , slaboten, neznaten, zanikaren“ , V našem primeru bi se 
m oglo „h u do“ nanašati na mali obseg naselja  ali — verje tn e je  — na slabšo 
kakovost zem ljišča.
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videti danes velika gručasta vas. Študij originalne mape pa nam 
pokaže več dokaj različnih sestavnih delov vasi. Prvotno jedro 
je orijentirano — večinoma s končnimi hišnimi frontami — proti 
poti, ki poteka vzporedno z glavno cesto ob Dobskem potoku 
ondi, kjer ta zavije proti zapadu. To so prvotne kmetije, ki so 
zastopane s svojimi delci po vsem vaškem zemljišču, tudi severno 
od glavne ceste, poleg tega pa imajo za domom kratko, do glavne 
ceste segajočo zemljiško progo. Ob glavni cesti so na nekaterih 
od teh prog nastali novi domovi, ki so nam zanesljiva priča, da 
je  ta obcestni del vasi mlajšega nastanka in da je prvotno kmet
sko naselje ležalo vstran od stare trojanske ceste. Iz zemljiške 
razdelitve je  namreč povsem jasno razvidno, da so te hiše ob 
cesti, v kolikor sploh imajo zemljiško posest, nastale na račun 
prvotnih kmetij; še 1. 1825. moremo ugotoviti več primerov, v 
katerih odgovarja hiši ob cesti hiša ob potoku z istim posestni
kom, ki je  tudi formalna lastnica vseh pripadajočih zemljiških 
parcel. Večinoma pa itak sega še posest prvotnih kmetij tik do 
gradbenih parcel, na katerih so zgrajene hiše ob glavni cesti. 
Kakor bomo videli, nam tudi za druga naselja ob trojanski cesti 
številni znaki kažejo, da so razmeroma zelo mladega nastanka.

Dob sestoji poleg tega še iz skupine pri farni cerkvi, nastale 
v zvezi s staro faro,91 in pa na vzhodu iz raztresenih kmetij ve
činoma z arondirano zemljiško posestjo; te kmetije pomenijo 
najmlajšo etapo v prodiranju kolonizacije v močvirne predele 
Želodnika, ki so bili sprva brez pravega lastnika in še 1. 1825. 
sporni med kolovško gosposko in 12 najbližjimi srenjami. Še da
nes so poseljeni le v nekaterih obrobnih sektorjih. Poleg ome
njenih kmetij pri Dobu imamo v tej močvirni ravnini na vzhodu 
naselja, pravzaprav skupine samotnih kmetij, ki se od starejših 
naselij Krtine in Brezja ostro odražajo po svoji legi v ravnini 
(na zemljišču slabše kakovosti), po svojih imenih (Gmajnica, 
Dolenja Vas), zlasti pa po svojem deloma arondiranem, deloma 
pa na velike bloke razdeljenem zemljišču, slično kot smo videli 
v naseljih pri Smledniku in pri Komendi. Kakor tam, imamo tudi 
tu opraviti v pretežni večini s kajžarji.

Onstran močvirnih predelov ob Radomlji in Rači se pri
čenja že predel zaselkov in raztresenih kmetij. V zvezi s skle
njenimi vasmi nam je obravnavati le še ona naselja v teh pre
delih, ki so iz posebnih razlogov dobila značaj sklenjenih vasi. 
To so sporadične aglomeracije v farnih središčih ter naselja ob 
starih prometnih črtah.

01 G lede fare v D obu gl. prip. 152.



54 SV E T O ZA R  ILE ŠIČ:

S t a r e  f a r n e  a g l o m e r a c i j e  v predelih raztresenih 
in mešanih naselij se ne ločijo od svoje okolice toliko po agrarno- 
gospodarskih svojstvih, kolikor po svoji zunanji obliki ter go
spodarski in socijalni strukturi. V slednjem pogledu vplivajo 
odločilno obrtniki in pa kajžarji, ki so sicer v raztresenih na
seljih mnogo redkejši kot pa v sklenjenih vaseh. V agrarnem 
sistemu se te aglomeracije le v neznatni meri razlikujejo od oko
liških naselij. O tem nam pričajo tipični primeri te vrste: Mo
ravče, Zagorje in Vače. Moravče imajo prav tako zaselško zem
ljiško razdelitev kot drugi bližnji zaselki, v Zagorju, kjer 
imamo opravka s samotnimi kmetijami in z zaključenimi po
sestvi, so tudi v farnem središču posestva arondirana v velikih 
kompleksih za domovi. Tudi Vače se v zemljiških razmerah ne 
ločijo prav nič od zaselkov svoje okolice.

A g l o m e r a c i j e  ob p r o m e t n i h  ž i l a h  tvorijo po 
svoji fizijognomiji in po svoji genezi prav poseben tip. Razvile 
so se ob starih cestah z ozirom na posebne potrebe tedanjega 
prometa in vozništva. Označili smo jih že z ozirom na njih talni 
načrt kot obcestne vasi ter ugotovili na podlagi tipičnega pri
mera pri Dobu njihov mladi izvor. Velik del teh obcestnih „vasi“ 
itak ne spada med sklenjene vasi, ker so v svojem bistvu le prav 
mali zaselki ali rahle aglomeracije samotnih kmetij, ki jim pa 
pozneje na dolgo ob cesti prirasli deli dajejo danes značaj skle
njenih vasi. Zemljiška karta iz 1. 1827. nam kaže n. pr. L u k o 
v i c o  kot skupino ne več kot petero kmetij, pa še te posedu
je jo  prav malo zemljišča, v pretežni večini sploh le travnike v 
ozkem pasu ob cesti. Ti momenti kakor tudi zunanja oblika ve
likih „furmanskih“ domov nam dovolj jasno pričajo, da to po 
postanku sploh niso poljedelska naselja; vloga Lukovice in bliž
nje P o d p e č i  je  itak v zvezi z institucijami v prometne svrhe 
(pošte in mitnice), ki so predstavljale tu, ob vhodu v Črni Gra
ben, jako važen faktor.02 Stara poljedelska naselja pa leže vstran 
od ceste (Vrba, Imovica, Krtina, Šentvid).

Najznačilnejše tovrstno obcestno naselje so P r e v o j e  s 
svojimi na dolgo ob cesti razvrščenimi hišami (gl. načrt). Vasi 
pripada na jugu sploh le prav ozek pas zemljišča ob cesti; ko
ličkaj bolj oddaljeni kompleksi pripadajo v celoti že Vrbi. Kul
turno vaško zemljišče — razdeljeno na velike bloke — tudi na 
severu kaj kmalu meji z gozdom. Večjo zemljiško — deloma 
arondirano — posest ima itak le pet, šest velikih „furmanskih“

92 Prim. I. Vrhovnik, Carinska in poštna postaja P odpečjo  pri Brdu, 
IMD 1895.
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domov. Ostali domovi posedujejo le neznatne parcele poleg hiše 
in še tu in tam po vaškem zemljišču. Vsi ti momenti pričajo o 
razmeroma kasnem razvoju tega naselja ob cesti, ki je  tu sprva 
nedvomno vodila skozi gozd, segajoč nepretrgoma od Dobrav 
doli do Krtine. Za kasnejši nastanek govori tudi razlaga imena/3

Prav takšno razporeditev hiš, samo da še neznatnejšo zem
ljiško posest kažejo V r h p o 1 j  e ob tuhinjski cesti, nadalje 
zapadni del Krasne in Podsmrečje pri Blagovici, kjer pa Stoje 
hiše že tako daleč vsaksebi, da je  nemogoče govoriti o sklenjeni 
vasi. K r a š n a in B l a g o v i c a  pomenita le lokalno aglome
racijo. N jiju  postanek ima posebne vzroke; predjožefinski vi
karijat dobske fare v prvoimenovani in grad, kaplanija ter jože- 
finska fara v drugi vasi so pri tem odločilno vplivali.04 Zemljiška 
razdelitev je  v vzhodnem delu Krašne zaselškega tipa brez sle
dov arondacije, v Blagovici pa ima obliko velikih arondiranih 
blokov; na njih stikališču so postavljeni domovi, ki so aglome- 
rirani pri cerkvi. O kaki prvotni sklenjeni vasi torej ni govora.

Tudi v Tuhinjski dolini pravih sklenjenih vasi ni. Kraji ka
kor Zg. Tuhinj, Šmartno (oba cerkveni središči iz predjožefinske 
dobe),95 Buč, Srednja Vas itd. imajo sicer danes tak videz, neka
tere imajo celo precej pravilno obcestno zasnovo v talnem načrtu 
(n. pr. Buč). Zemljiška razdelitev na povsem nepravilne parcele 
ter po principu deležev v bližnjih kompleksih pa pokaže, da jih 
ne moremo staviti v isto vrsto s pravimi sklenjenimi vasmi v 
ravnini. Tudi nekatera imena (Laze, Loke) kažejo na relativno 
mlada naselja. Prav isto velja za naselja ob Bistrici nad Kamni
kom. Edino N e v l j e  in G o d i č  kažeta nekatere tipične 
znake razdelitve na delce. Tako imamo n. pr. v Nevljah dva 
dosti pravilno parcelirana zemljiška kompleksa z značilnimi 
imeni Gornje polje in Spodnje polje. Vsekakor pa nas te vrste 
naselja silijo, da spregovorimo tudi o ustroju raztresenih naselij, 
zaselkov ter drugih prehodnih oblik.

93 Po prof. Ramovšu P revoje  n a jbrž iz Preloge (prelog  =  Brachland. 
A backer). T o razlago bi podpirala m nogoštevilna p oljsk a  im ena „P re v o je “ , 
k je r  je  pom en jasn ejši (imamo več prim erov na vzhodnem  G orenjskem ).

94 Krašenski vikarijat se om enja 1. 1341. (K oblar, D robtin ice iz fu r
lanskih arhivov, IMD 1891, str. 13), kaplamija v  B lagovici se je  ustanovila 
1. 1345. (prav tam str. 3).

95 Vikarijaita v Zg. in v  Sp. Tuhinju  se om enjata 1. 1526. (Koblar, 
K ranjske cerkvene dragocenosti, IMD 1895).
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IV. Raztresena naselja in prehodne oblike.

Že v poglavju o osnovni razdelitvi kmetskih naselij sem na 
kratko označil nekatere že po zunanjih znakih razvidne vari
jante raztresenih naselij in sem omenil stališča, ki so jih v tem 
pogledu zavzeli posamezni proučevalci kmetskih naselij. Tam 
navedene klasifikacije pa so se opirale domala vse le na zunanja 
svojstva. Od onih značilnosti, ki so utemeljene globlje v genezi 
in strukturi naselij, se običajno poudarjajo le one, ki so že na 
prvi pogled vidne, med njimi zlasti razlika med samotnimi kme
tijami in zaselki. Med zaselke so avtorji pogosto prištevali vse 
one male aglomeracije, ki jih niso mogli uvrstiti niti med samotne 
kmetije niti med sklenjene vasi. In dasiravno so čutili potrebo 
točnejše opredelitve tudi za zaselke, so vendar običajno pustili 
to vprašanje odprto ter uvrstili v isto kategorijo one zaselke, ki 
so nastali potom skupnega krčenja gozda, kakor tudi one, ki so 
se razvili iz samotnih kmetij po delitvi.

Prvi je  De m a n g  e o n skušal opredeliti raztresena naselja 
z ozirom na njih genezo in na njihovo relativno starost v po
samezne kategorije: la dispersion primaire, d’âge ancien: la dis
persion intercalaire; la dispersion secondaire; la dispersion pri
maire, d’âge recente.96 Pri tem je  pustil vnemar zunanje značil
nosti naselij v popolnem nasprotju z delitvijo, ki jo  je postavila 
L e f è v r e.97 Tudi zemljiški razdelitvi ne prisoja za raztresena 
naselja one važnosti kakor za sklenjene vasi.

Prav pri podrobnem študiju raztresenih naselij se pokaže, 
da je  treba tudi tu za določitev posameznih tipov združiti de
skripcijo zunanjih svojstev z razlago za genezo važnih momen
to v, zlasti zemljiških razmer. Konkretni primeri na vzhodnem 
Gorenjskem nam pokažejo,; kako najrazličnejše tipe druži 
široki pojem raztresenih naselij, kako različni morejo biti oso
bito zaselki, zlasti pa njih zemljiška razdelitev. Oni široki pojem 
zaselške zemljiške razdelitve (Weilerflur), ki so mu nekateri 
avtorji pripisovali glavno vlogo v vsem obsegu od najmanjših 
zaselkov do velikih gručastih vasi, je v velikem delu ne povsem 
točna, deloma iz površnega poznavanja porojena generalizacija.
V to vrsto zemljiške razdelitve namreč avtorji pogosto prištevajo 
kratko in malo vsa ona zemljišča, ki so razdeljena v parcelah 
nepravilnih oblik, pri tem pa prezro povsem očitno dejstvo, da 
je  oblika parcel v glavnem odvisna od terenskih oblik: čim bolj 
so tla razgibana, tem nepravilnejše so oblike posameznih polj-

96 Dem angeon, o. c., str. 102 sl.
97 Prim. pripom bo 44!
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skill parcel. Generalizacija v gornjem smislu sledi torej v pre
veliki meri zunanji obliki parcelacije, ki je  sicer pri sklenjenih 
vaseh v ravnini pogosto dokaj zanesljiv kažipot, glede raztre
senih naselij in zaselkov pa more zavesti do pogrešnih sklepov 
in netočnih ояпасЬ.

Prevladujoča oblika naselij v hribovitem svetu na vzhod
nem Gorenjskem so z a s e l k i .  V tem pogledu tvori vzhodna 
Gorenjska nadaljevanje štajerskih krajev južno od Savinje in 
Voglajne, za katere so po S i d a r i t s c h u najznačilnejša oblika 
naselij zaselki, ležeči na starih planotah.98

Na podlagi zemljiške razdelitve nam je omogočena podrob
nejša klasifikacija zaselkov. V glavnem moramo ločiti prvotne 
zaselke, ki so nastali kot skupna tvorba tedaj že obstoječe 
agrarne zajednice in pa drugotne zaselke, ki so nastali z delitvijo 
samotnih kmetij ali pa zaradi grupacije slednjih. Obstoj teh 
dveh genetično različnih vrst zaselka poudarjata že G r a d -  
m a n n in S i d a r i t s c h. "

P r v o t n i  z a s e l k i  so brez dvoma že ob svojem nastanku 
zavzemali malone isti obseg, kakor ga zavzemajo danes. Njih 
nastanek se more tolmačiti le s skupnim krčenjem na še prostem 
zemljišču ali na takem, ki za zemljiškega gospoda ni predstav
ljalo nikake vrednosti. Še danes se ti zaselki ločijo od indivi
dualno nastalih raztresenih naselij po večjem številu kmetij, 
ki pogosto presega povprečen obseg zaselka. Njihovo kulturno 
zemljišče je  razmeroma veliko — razvili so se le na obsežnejših 
planotah in nivojih —, a razdeljeno je  v neštevilne večje in 
manjše parcele. Posamezne kmetije imajo svoje deleže raz
metane, toda ne kot pri delcih povsem enakomerno po vsem 
vaškem zemljišču. V določeno smer je namreč število deležev 
neke kmetije znatnejše, v tisto smer pač, v katero se je  kmetija 
pri postopnem krčenju gozda najbolj udejstvovala. Povsem do
sledna tendenca deležev v bližnjih sektorjih, ki je  za zemljiško 
razdelitev potom delitev nastalih zaselkov naravnost poglavitna 
značilnost, se pri prvotnih zaselkih pojavi le mestoma v bolj 
perifernih, v novejši dobi za kulturo pridobljenih tleh. V osta
lem imajo deleži močno pomešano lego, sledovi delitve se po
javijo le v primerih, kjer gre za delitev posamezne kmetije v 
okviru celotne zajednice in obstoja v tem, da se deleži dotičnih 
dveh (ali več) kmetij ponavljajo povsod drug poleg drugega. 
Ali takih primerov je pri prvotnih zaselkih razmeroma malo.

98 Sidaritsch, o. c., str. 38.
99 Gradmann, o. c., str. 105 sl.; Sidaritsch, o. c., str. 17 sl.
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Tudi če te delitve upoštevamo in jih smatramo kot prvotno 
enotne kmetije, se nam navzlic temu prvotni zaselek pokaže kot 
družabno naselje, ki ob svojem nastanku še ni poznalo strogo 
individualnega gospodarstva.

V dokaz, v kako majhnem obsegu so se pri zaselkih vršila 
drobljenja posestev, naj navedem nekaj konkretnih primerov. 
Že začetkom 13. stol. n. pr. se omenja 12 kmetij na Štefanji Gori 
pri Cerkljah.100 Kataster iz 1. 1827. nam pokaže le 16 kmetij z 
znatnejšo zemljiško posestjo. Od teh sta dve očitno mlajšega 
nastanka, ker ne posedujeta deležev v glavnih poljskih kom
pleksih; dve pa kažeta po svojem medsebojnem položaju in celo 
po svojem rodbinskem imenu na delitev prvotno enotne kmetije. 
Število kmetij se je  torej od 13. do 19. stol. le neznatno povečalo. 
Drug primer je  Podbu-kovje pri Vačah, kjer se 1. 1238. omenja 
8 kmetij,101 prav toliko jih je  še 1. 1826. itd. Prav isto je  razvidno 
iz V a t o v č e v i h  in B l a z n i k o v i h  navedb.102

Še ena važna značilnost nam jasno priča o družabnem na
stanku prvotnih zaselkov. V mnogih primerih moremo namreč 
pri njih zaslediti — če danes ne več, pa vsaj še v dobi franci- 
scejskega katastra — pašnike in gozdove v skupni posesti. Prav 
lepe primere „gmajne“ nam kažejo n. pr. zemljiške mape za 
Štefan jo  in šenturško Goro, za Bistričico, Županje N jive in Stra
nje, za vasi in zaselke v dnu Tuhinjske doline, za Sp. Paloviče 
(kmetija Gmajnar!), za Rafolče, za številne zaselke ob vstopu 
v Črni Graben ter v Moravski kotlini (Vrba, Krtina, Studenec, 
Moravče, Češnjice, Drtija), za Leše in Roviše pod Sv. Goro, za 
Čemšenik itd. V tem pogledu kakor pač tudi v zemljiški raz
delitvi sami bi bili potemtakem ti veliki prvotni zaselki močno 
sorodni sklenjenim vasem v gruči. Ta sorodnost se večkrat od
raža tudi v zunanji obliki parcelacije; na bolj ravnem svetu — 
n. pr. na apniških nivojih — dobe tudi pri zaselkih parcele 
oblike več ali manj pravilnih, podolgovatih „delcev“ in „prog“ , 
tako da dobimo na prvi pogled vtis razdelitve na delce ali na 
proge. Tak vtis napravijo n. pr. zemljišča v moravških Češnji- 
cah in Drtiji, v Krtini, Vrbi, Brezju in Studencu, nadalje v na
seljih na apniških terasah pod Sv. Goro, kjer so posamezne 
ravne površine in suhe doline parcelirane v lepih progastih par
celah, n. pr. suhe doline pri Rovišču in Lešah, prav tako „Ravne

100 G radivo V., št. 488, 490.
101 G radivo V., št. 688.
юг Vatovec, o. c., str. 68 sl.; Blaznik, K olon izacija  Selške doline, 

str, 2i sl.



Načrt 2 Tip prvotnih zaselkov (kat. obč. Rovišče) — Typus der 
primären Weilersiedlungen.

1 =  meja obdelanega zemljišča — D ie Grenze des bebauten Grundes.
2 =  travniške parcele — Wiesenparzellen.
3 =  gozdne parcele —  Waldparzellen.
4 =  deleži po ene kmetije iz Laz, Podbukovja in Široke Seti — Die

Anteile je  eines Hofes von Laze, Podbukovje und Široka Set.

Načrt 3. Ihan. Tip rahle aglomeracije kmetij — Typus 
einer lockeren Agglomeration der Höfe.

1 =  zaključena zemljišča kmetij — D er geschlossene
Grundbesitz der Höfe.

2 =  skupna posest — D er gemeinschaftliche Grundbesitz.



60 SV E T O ZA R  ILE ŠIČ:

njive“ na terasi v Podbukovju. Pa tudi v neapniškili predelih 
je  zavisnost parcelacije od terenskih oblik povsem očitna. Par
cele potekajo največkrat v podolgovati obliki v smeri izohips, 
da je  skladnost terenske in zemljiške karte jjresenetljiva. Široka 
Set pod Sv. Goro leži n. pr. na okroglastem ostanku nivoja, ki 
na vse strani rahlo pada; njena lega je  dobro razvidna iz ka- 
tastralne mape, ker tudi parcelacija njiv poteka v smeri izohips, 
torej v nekaki krožni obliki s središčem v vasi. Tudi v svetu, 
ki je sicer močneje, a enakomerno nagnjen, potekajo poljske 
parcele v pobočjih vzporedno z izohipsami in sicer v nekakih 
terasah, ki se vrste z umetnimi podzidki ena nad drugo; taka 
„kultura v terasah“ je  posebno izrazita v karbonskih predelih 
okoli Zlatega Polja, Čemšenika itd. Povsem nepravilne oblike 
zavzema parcelacija tam, kjer je  svet močno razgiban in raz
členjen ali kjer imamo opraviti s prvotno zaključenimi posestvi 
(samotnimi kmetijami), ki že itak — tudi v ravnem svetu in celo 
v ravnini — nagibajo k manj pravilnim oblikam parcelacije v 
velikih blokih.

Četudi je  torej vnanja oblika zemljiške razdelitve v naj
večji meri odvisna od morfologije, je  treba vendar poudariti, 
da nagibajo k pravilnim oblikam v hribovitem svetu predvsem 
prvotna, velika zaselška zemljišča, kar je  razumljivo, saj gre 
tu za neko delitev prvotno skupnega zemljišča, ki se je  morala 
prej ali slej regulirati, dočim imamo pri prvotno zaključenih 
zemljiščih (samotnih kmetijah) opraviti s postopnim in indivi
dualnim kultiviranjem tal. Da ima slednje za posledico nepra
vilno parcelacijo, vidimo najbolje na kasneje izkrčenih arealih 
tudi pri onih naseljih, ki imajo sicer pravilno jiarcelacijo.

Prvotna zaselška zemljiška razdelitev zavzame brž, ko po
seže v ravnino ali na ravna dolinska tla, pravilne oblike in nam 
ne otežuje samo točnega razlikovanja od gručastih vasi z raz
delitvijo na neregularne delce, temveč ga v nekaterih primerih 
sploh onemogočuje. Že pri obravnavanju sklenjenih vasi smo 
naleteli ob Bistrici nad Kamnikom in v spodnji Tuhinjski dolini 
na take primere, ki imajo sicer na eni strani značaj sklenjenih 
vasi, na drugi strani pa so povsem sorodni sosednjim naseljem 
manjšega obsega, ki pripadajo v vsakem oziru tipu prvotnih za
selkov in ki so razprostranjeni povsod v dnu Tuhinjske doline 
(Srednja Vas, Loke, Laze itd.) in ponekod tudi v višjih legah 
(Zg. Tuhinj, Kostanj, Češnjice). Da smo nekatera naselja te 
vrste (Nevlje, Godič) prišteli k sklenjenim vasem, je  odločilo 
dejstvo, da se tam razdelitev po principu deležev v bližnjih 
sektorjih ne more ugotoviti, temveč so deleži razmetani e n a k o -
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m e rn  o po vaškem zemljišču, kar smo že opetovano označili 
kot bistveno svojstvo razdelitve na delce.

Razen v Tuhinju zavzemajo prvotni zaselki tudi v ostalih 
predelih vzhodne Gorenjske obširne površine, držeč se večinoma 
najugodnejših leg, kar se tiče zložnosti tal, množine in kako
vosti plodne zemlje, pa tudi prisojnosti. Navesti nam je izrazite 
predele njihove razprostranjenosti; pri tem ni naše stremljenje 
usmerjeno k popolni, rekel bi, statistično točni navedbi vseh za
selkov te vrste, kar je  spričo prehodnih in nejasnih oblik ne
mogoče in tudi nima pravega smisla. Njihova razprostranjenost 
je  dobro razvidna na priloženi karti.

O Tuhinju smo že govorili. Ta tip našel j sega tudi na zapad 
od Kamniške Bistrice: Zg. Stranje, Županje Njive, Sidraž, Šen- 
turška Gora, Stiška Vas, Štefan ja Gora, Rašica. Po zemljiški 
razdelitvi in po malem obsegu so jim zelo sorodna nekatera se
kundarna naselja v ravnini, ki smo jih omenili že na drugem 
mestu (prvotni Smlednik, prvotne Cerkije-Trnovlje, Vasca, Vo- 
polje pri Lahovčah itd.). — Močno je zastopana nadalje prvotna 
plast zaselkov v hribovju severno nad Črnim Grabnom1, kjer ji 
pripadajo Sp. Palovče, Vel. Lašna, Čeplje, Obrše, Trnovce, Zlato 
Polje, Koreno, Češnjice, Rakitovec itd., torej malone vsa na
selja na ugodnejših in obsežnejših površinah. Prav tako so si 
izbrala najugodnejše položaje tako z ozirom na višja, bolj strma 
pobočja kakor tudi z ozirom na nižjo močvirno ravnino naselja 
tega tipa na obrobju ravnine ob vstopu v Črni Graben: Rafolče, 
Sp. Prapreče, Šentvid, Vrba, Krtina, Brezje, Studenec, Sp. Ko
seze, Gradišče, Brezovica, Gorjuše. Domena tega tipa je tudi 
Moravška kotlina: tu mu pripadajo poleg Moravč samih Drtija, 
Češnjice, Vrhpolje, Soteska, Prikrnica, Negastern, Svine itd. Iz 
Moravske kotline segajo tovrstni zaselki ob Drtišci do razvodja 
in še preko, toda že v mnogo manjši meri (Zg. Koseze, Peče, 
Žvarulje, Zabava, Breznik, Ravne, Šemnik). V ozkem pasu se
gajo tudi od Trojan proti Sv. Planini (Čemšenik, Jesenovo, Raz
bor, Šentgotard itd.). Prav močno je nadalje zastopan ta tip v 
prisojnih legah nad Savo, in sicer pod Cicljem (Velika Vas in 
sosednja naselja), pod Slivno (Dešen, Ušenišče, Sp. Slivna itd.) 
ter pod Sv. Goro (Vače, Klenik, Široka Set, Roviše, Leše, Pod- 
bukovje, Tirna, Jarše, Jablana, čolnišče itd.). Nastopa tudi v 
širših sektorjih savske doline (Hotič).

Poleg zaselkov tega tipa imamo na našem ozemlju zasto
pane še one, večinoma manjše zaselke, ki nimajo znakov dru
žabnih naselij, namreč pomešane zemljiške razdelitve in pa 
skupne posesti. Ti d r u g o t n i  zaselki se nam prav jasno po
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kažejo kot sekundarna, relativno mlajša naselja v manj ugodnih 
položajih. Skoro povsod se menjavajo s samotnimi kmetijami 
in tvorijo skupno ž njimi nekako, sekundarno plast med raz
tresenimi naselji, torej nekako v smislu D e m a n g e o n  - ove 
„dispersion intercalaire“ , dočim prvotni zaselki odgovarjajo 
njegovi „dispersion primaire, d’âge ancien“ . Razmerje teh dru
gotnih raztresenih naselij do matičnega naselja se pogosto zrcali 
v imenu, ki se prenese od starega naselja na novo, toda z dolo
čenim pridevkom. Tako dobi n. pr. drugotno naselje pridevek 
„mali“ v nasprotju z „veliki“ (n. pr. Mala Lašna poleg Velike, 
Mali Rakitovec poleg Velikega), še večkrat pa pridevek „spod
nji ali „zgornji“ . Slednja označba nastopa osobito pogosto 
in večinoma je možno tudi po drugih znakih dognati mlajši po
stanek enega od obeh naselij. V splošnem so naselja s pridev
kom „zgornji“ mlajša, ker so pač „zgornje“ lege navadno za 
naselitev manj ugodne103 (n. pr. Zg. Palovče poleg Spodnjih, 
Zgornja Javorščica poleg Spodnje, Zgornje Prapreče poleg Spod
njega, Zgornja Slivna poleg Spodnje, morda tudi Gorenje pri 
Sp. Kosezah), imamo pa tudi primere, kjer so „spodnja“ naselja 
očividno mlajša, to zlasti tam, kjer so tla v nižjih legah manj 
ugodna ali celo močvirna (Spodnje Stranje poleg prvotnih Zgor
njih, Dolenja Vas pod Krtino, Dolenje pod starejšimi naselji 
Rafolče in Vrhovi je). Treba pa je  poudariti, da v številnih pri
merih ti pridevki ne morejo imeti nikake zveze s starostjo na
selij, temveč morejo označevati dve sosednji istodobno nastali 
naselji. Saj jih opazimo tudi pri sklenjenih vaseh (Pirniče, Ga
meljne, Brniki, Zalog, Jarše, Domžale), kjer moremo le redko 
(tako v Jaršah) tudi po drugih znakih sklepati na drugotni na
stanek tega ali onega naselja. Kakor „zgornji“ in „spodnji“ , 
more tudi pridevek „srednji“ označevati včasih drugotne, včasih 
pa matične kraje. Srednji Zalog pri Komendi n. pr. je  skupina 
kajžarjev in nekaj samotnih kmetij, nastalih na manj vrednem 
zemljišču (prim. ime „Na travnci“ ) med Zgornjim in Spodnjim 
Zalogom. Tudi Srednja Vas v Tuhinju je brez dvoma mlajša od 
Lok in Nevelj, ker se n. pr. zaselek Vir označuje v franciscej- 
skem katastru kot „bis nun zur Gemeinde Laalke, Hauptge
meinde St. Martin gehörig“ in je  torej to zemljišče — danes v 
okviru srenje Srednja Vas, ležeče med Virom m Lokami — bilo

юз у  splošnem  se pou darja  m lajši nastanek krajev s pridevkom  
„zg orn ji“ . Prim . E. W allner, A ltbairische Siedelungsgeschichte. M ünchen und 
Berlin 1924, str. 104. Še dosledneje so m lajši k ra ji s pridevkom  „m ali“ . So
rodnega izvora so po Pintarjevih  razlagah tudi „H udo“  (prim. prip. 90) in 
„V o p o lje “  (= : m ajhno, stransko p o lje ; LZ 1913, str. 370).



Načrt 4. Tip drugotnih zaselkov in samotnih kmetij (kat. obč. 
Gozd) — Typus der sekundären Weiler- und Einzelsiedlungen.
1 =  zaključena zemljišča kmetij — Der geschlossene Grund

besitz der Höfe.
2 =  gozdne parcele — Waldparzellen.

Načrt 5. Prevoje. Tip naselja ob slari veliki cesti — Typus einer 
Siedlung an der alten Hauptstrasse.

1 =  zaključena zemljišča — Die geschlossenen Grundstücke.
2 =  kasneje razdeljeno zemljišče — Die später verteilten Flächen.
3 =  travniške parcele — Wiesenparzellen.
4 =  gozdne parcele — Waldparzellen.
5 =  meja med zemljiško posestjo Prevoj in Vrbe — Die Grenze

zwischen dem Grundbesitze von Prevoje und jenem von Vrba.
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sprva podrejeno loški srenji, ki je  potemtakem starejšega izvora 
kakor sredin jevaška. Tudi Srednja Vas pri Šenčurju je brž
kone dobila ime z ozirom na starejši naselji Šenčur in Luže. 
Nasprotno n. pr. v Jaršah ni dvoma, da so prav Srednje Jarše 
najstarejše.

Za drugotne zaselke je značilno, da so prav majhnega ob
sega in imajo povprečno le nekako 2—5 kmetij. Pripadajoče zem
ljišče sicer ni razdeljeno med kmetije vedno v zaključenih ko
sih, kakor pri samotnih kmetijah, vendar so parcele posameznih 
kmetij razprostranjene izključno le v eno smer skupno s parce
lami sosednjih kmetij, tako da moremo često rekonstruirati 
prvotno zaključene kmetije ali pa sploh samo eno enotno kme
tijo. V splošnem je v vseh teh primerih predpostavljati sprva 
zaključena posestva v nasprotju s prvotnimi zaselki, k jer ne 
more biti — kakor smo videli — o prvotno zaključenih kmeti
jah niti govora. Veliko število manjših zaselkov na vzhodnem 
Gorenjskem nam nudi prav lepe primere delitve zaključenih 
kmetij. Najbolj tipičen primer je Brdo pri Ihanu, kjer dobimo 
lepo arondiraine zemljiške komplekse, če seštejemo deleže po 
dveh ali po treh kmetij. V isti katastralni občini pokaže zem
ljiška razdelitev za zaselek Voklo le dve prvotni zaključeni 
kmetiji, za zaselek Opaške pa samo eno. Slične primere nam 
nudijo pod Slivno: Cvetež, Golezen, Sela, Zg. Slivna, Štance 
Laze itd.; Katarija pod sv. Miklavžem; pod Sv. Goro: Cve
tež, Ovsiše, Golce, Kobil jek  itd.; pod Vel. Planino: Križe, 
Zaloke itd.; povsod je to izrazita sekundarna kolonizacija 
skupno s samotnimi kmetijami v manj ugodnih legah poleg pri
marnih velikih zaselkov. Imamo jo  prav tako v Moravški ko
tlini, k jer so tipični primeri vsa naselja južnozapadno od Češnjic, 
večji del zaselkov med Vrhpoljem. Moravčami in Sp. Kosezami 
(Sv. Andrej, Dole, Imen je, Selo, Goričica itd.) in domala vsa v 
višjih legah postavljena naselja v območju Limbarske Gore in 
v severnih pobočjih Slivne. V okolici Zlatega Polja naj omenim 
Podgoro, Brezovico, Gabrovnico, Malo Lašno, Zg. Palovče, v 
Tuhinjski dolini Sidol, Vir itd. Skoro povsem prevladuje ta tip 
v zvezi s samotnimi kmetijami in drugimi sekundarnimi raztre
senimi naselji v tuhinjskih hribih ter povsod vzhodno od črte 
Zg. Tuhinj-Blagovica-Kandrše.

V tuhinjskih hribih prevladuje prav posebna varijanta tega 
tipa. To so oni zaselki, pri katerih so še do danes (odnosno do 
1. t825.) ostala zemljišča posameznih kmetij v ogromni večini 
sklenjena in nedeljena. Razlika od drugotnih zaselkov z že raz
kosano zemljiško posestjo je  pravzaprav le v tem, da imamo v
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enem primeru opraviti že z razdeljenim zemljiščem, ki je morda 
sprva pripadalo sploh le eni sami kmetiji, v drugem primeru pa 
gre le za aglomeracijo večjega ali manjšega števila samotnih 
kmetij z arondirano posestjo. Sem spadajo vsa tovrstna naselja 
od razmeroma obsežnih zaselkov z zaključenimi zemljišči pa 
do onih najmanjših aglomeracij dveh ali treh samotnih kmetij, 
ki jih razume S i d a r i t s c h  pod pojmom „Einzelhofgruppe“ , 
V a t o v e c  pa pod izrazom „dvodvorec“ in ki nastopajo povsod 
med samotnimi kmetijami in zaselki.104

Obe dve vrsti drugotnih zaselkov (ona z zaključenimi in ta 
z že razdeljenimi kmetijami) sta torej povsem sorodni in sta 
tudi, kar se tiče njune geografske razprostranjenosti, močno 
prepleteni druga z drugo, ker imamo na eni strani med drugot
nimi zaselki z razkosanimi zemljišči razstresene poleg pravih 
samotnih kmetij tudi aglomeracije samotnih kmetij, na drugi 
strani pa so se tudi v zaselkih s sklenjenimi zemljišči kmetije 
mestoma že delile.

Vendar so v nekaterih predelih zaselki z zaključenimi zem
ljišči domala izključna oblika naselij, k jer je  le redko v neka
terih večjih aglomeracijah (n. pr. okoli cerkve) nastopilo kosa
nje posestev. Izrazit tak predel so — kakor že omenjeno — tu
hinjski hribi, osbito na severni strani doline od Nevelj pa domala 
vse do Zgornjega Tuhinja. Naselja imajo obliko rahlo sklenje
nih, večinoma po dolgem po slemenih in terasah ležečih zaselkov, 
kulturno zemljišče posameznih kmetij pa je  z malimi izjemami 
arondirano in obsega velike sklenjene komplekse od doma do 
gozda. Najbolj značilna je soseska Gozd, sestoječa iz večjega 
števila več ali manj kompaktnih zaselkov, v katerih posedujejo 
posamezni posestniki sklenjene zemljiške bloke. Na dve kme
tiji razkosana posestva nastopajo le redko, na tri ali več pa 
sploh le izjemama (pri cerkvi Sv. Ane, gl. načrt). Naselja tega 
tipa zavzemajo poleg Gozda ves poseljeni teritorij od Črnivca 
in Menine do dna Tuhinjske doline (Tučna, Hrib, Poreber, Zno
jile, Markovo, Studence, Rožično, Sela, Zobejevo, Snovik, Tro- 
belno, Prapreče, Osredek, Ravne, Hruševka itd.), pojavljajo pa 
se tudi južno od doline same (Stebljevek, Pišajnovica) in tvo
rijo povsem jasen prehod k podobnim naseljem v okolici Zlatega 
Polja in drugje nad Črnim Grabnom (Preserje, Podgora, Brezo
vica, Lipa, Jelniki nad Blagovico itd.), ki tvorijo v tem sektorju
— kakor že omenjeno — le drugotno plast naselitve in prevla
dajo zopet šele dalje na vzhodu. Na zapadu je na ta način po

104 Sidaritsch, o. c., str. 32. Vatovec, o. c., str. 74.
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sel jen severni rob Dobrav nad Prevoji: Rova, Žiče, Zagorica, 
Dolenje. Zlasti so značilna Rova, pri katerih je kompaktnost 
naselja prav rahla in spominja že na oni tip, ki ga bomo opazili 
n. pr. v Ihanu. Domovi so raztreseni precej daleč vsaksebi, ve
čino zemljišča pa posedujejo v obsežnem arondiranem kom
pleksu, ki končuje v gozdu. Sličnost z zemljiško razdelitvijo v 
Gozdu je  prav očitna. Ponekod, n. pr. na ravnem svetu ob Rov- 
ščici ali na obsežni terasi pod Žičami, dolbe kompleksi obliko 
pravilnih prog in po vnanjem videzu močno spominjajo na zem
ljiško razdelitev pri gozdnih vaseh.

Večje sklenjeno ozemlje pokrivajo zaselki z zaključeno 
zemljiško posestjo še v hribovju vzhodno od Ihana (v katastral- 
nili občinah Brdo in Sv. Trojica), dočim so v Ihanu samem in 
pa v večini naselij katastralne občine Vinje vezi med kmetijami 
že tako razrahljane, da ne moremo govoriti več o zaselkih, tem
več le o rahlih a g l o m e r a c i j a h  s a m o t n i h  k m e t i j .

Ta tip naselij odgovarja nekako onemu načinu naselitve, 
ki ga je  L e f è v r e nazvala „dispersion agglomérée“ .105 V bistvu 
so to samotne kmetije z zaključeno zemljiško posestjo, v manjši 
meri mali zaselki, nastali potom delitve posestva ali pa potom 
slučajne grupacije domov. Vse te zaključene samotne kmetije 
ne leže izolirano vsaka zase sredi gozdnih ali neobdelanih tal, 
temveč se dotikajo s svojim kulturnim zemljiščem druga druge 
in tvorijo na ta način obširen sklenjen obdelan areal. Take sa
motne kmetije brez dvoma niso povsem individualna tvorba, 
temveč so osnovane na nekaki agrarni skupnosti. O tem priča 
njih krajevno ime za ves kompleks, dočim igrajo posebni nazivi 
posameznih kmetij in zaselkov podrejeno vlogo.

Na vzhodnem Gorenjskem je več značilnih primerov te 
vrste; med njimi so prav očitni Ihan z okolico, naselja Tunji- 
ških Dobrav, Zagorje z okolico in še nekateri neznatnejši pri
meri v področju sklenjenih vasi (Šinkov Turin z bližnjimi na
selji, naselja v okolici Vodic in Zapog).

V I h a n u  so hiše Raztresene ob cesti ter v njeni bližini po
vsem brez reda in daleč vsaksebi; vsakega doma se drži velik 
zaključen blok zemljišča v najrazličnejših oblikah. Te izredno 
velike poljske in travniške parcele so naravnost značilne za po
krajinsko lice. Prav istemu tipu pripada Goričica, pa tudi druga 
naselja, kjer se navzlic številnim delitvam posestev, ki dajejo 
ponekod zemljiški razdelitvi zaselški videz, morejo domala po
vsod rekonstruirati nekdanje arondirane kmetije. Tako v Brdu,

105 Lefèvre, L’habitat rural en Belgique, str. 10 sl.
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Selu, Zajelšju, Bišču, Mali Loki. Sličen je  na severu Prelog, ki 
pa je  — sodeč po imenu in po legi v področju skupnih pašnikov
— prav mlado, pretežno kajžarsko naselje. Samotne kmetije in 
njih aglomeracije segajo od Ihana mimo Sv. Miklavža na Goro- 
peči v Vinje in do Dolskega. (Prim. načnt Ihana.)

Drug primer naselitve v samotnih kmetijah s skupnim ime
nom so naselja v T u n j i š k i h  D o b r a v a h  (Tunjice, Košdše, 
Ravne, Žale, Lanišče). Tu so kmetije raztresene večinoma po 
slemenih ali v dnu širših dolin ter so obdane od kompleksa pri
padajočega zemljišča, ki sega mestoma od slemena do dna so
sednje grape ali obratno in obsega na ta način vse kulture: na 
slemenu njive, v pobočju gozd, v dolinskem dnu travnike in 
ponekod zopet njive. Imena kmetij so podrejena skupnemu 
imlenu; za one primere, kjer je  nastopila grupacija domov, je  
značilno, da se je  za nje pričelo uporabljati podrejeno krajevno 
ime (n. pr. Vrhov je, Olševica, Mlaka, Vinski Vrh), kar nam jasno 
priča, da se z razvojem malih zaselkov iz samotnih kmetij iz
gube tudi imena prvotnih kmetij v prid novih zaselških imen. 
S tem izgubi na verjetnosti eventuelni pomislek proti genetični 
razlagi malih drugotnih zaselkov iz samotnih kmetij, češ, da 
imajo ti zaselki samostojna krajevna imena. Tako ime je pač 
posledica nujne potrebe pri vsaki grupaciji kmetij.

Ihanu in Tunjicam močno sličen tip predstavljajo naselja v 
dolinskih črtah Medije, Orehovice in Kotredešce nad Z a g o r 
j e m.  Originalna mapa nam tu povsod še kaže raztresene sa
motne kmetije in male zaselke s skupnimi imeni (Toplice, Loke, 
Potoška Vas, Rove itd.). Pri podrobnem opazovanju redkih za
selkov je tudi tu povsem razvidna delitev prvotno arondiranih 
posestev, v kolikor sploh ne gre le za grupacijo dveh ali več 
samotnih kmetij. Sledov prometnih zvez proti Savi še ni nikakih. 
Edina večja aglomeracija je pri farni cerkvi v Zagorju. Ta tip 
naselitve sega tudi v hribovje, na vzhod vse do Trbovlja, na 
zapadu proti Kandršam, a na severu do predela prvotnih zasel
kov v pasu Trojane-Čemšenik.

H rahlim anglomeracijam samotnih kmetij nam je  prišteti 
tudi še nekatera naselja v vodiški in skaručenski okolici. To so 
samo v majhni meri kompaktni zaselki, v pretežni večini so le 
prav rahle skupine kmetij z zaključenimi zemljišči. To velja 
za Lokarje, Zaprce, Pustince v kat. obč. Vodice; za Dornike v 
kat. obč. Zapoge; za Dobrušo v kat. obč. Repnje; za Povodje v 
kat. obč. Skaručna ter za naselja kat. obč. Šinkov Turn (Šinkov 
Turn, Golo, Potok, Kot in Koseze), V neki meri so slična tudi že 
omenjena naselja pri Komendi (Zaboršt, Mlaka, Gmajnica, Po
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tok, Breg, Gora), pri Črnučah (Gmajna, Dobrava) in pri Pirni
čah (Virje, Zavrh). Ponekod je sicer glasom franciscejskega ka
tastra zemljišče tudi v teh naseljih že razkosano, vendar so do
ločeni sektorji razdeljeni dosledno le med določene kmetije, kar 
kaže zopet posledice delitve. Vsa ta naselja imajo izrazit videz 
sekundarnih naselij v področju starejših sklenjenih vasi. Že iz 
imen se često zrcali njihov nastanek na manj vrednem zemljišču 
ob vodah in potokih (Mlaka pri Komendi in pri Trzinu, Potok 
pri Komendi in pri Sinkovem Turnu, Povodje) ali celo na nek
danjem skupnem zemljišču matične vasi (Gmajnica pri Komendi 
in pri Črnučah).

Kot rahle aglomeracije samotnih kmetij nam je končno 
smatrati one na daleč raztresene skupine hiš ob starih prometnih 
cestah, ki smo jih mimogrede omenili v zvezi s sklenjenimi 
vasmi prav zato, ker so v nekaterih primerih narastle do kom
paktnosti, ki jim daje videz sklenjenih vasi, dasi smo v veliki 
večini mogli ugotoviti, da je zemljišče razdeljeno v obliki večjih 
ali manjših arondiranih kompleksov. Velik del teh naselij je  še 
danes v tako neznatni meri kompakten, da jih navzlic njihovemu 
skupnemu imenu ne moremo prištevati k sklenjenim vasem 
(n. pr. Želodnik, Loke in Žirovše, Podsmrečje in Podmilj ob 
trojanski — ter Jastroblje in Špitalič ob tuhinjski cesti).

Kakor je  iz vseh teh izvajanj razvidno, je sicer tip zaklju
čenih (samotnih) kmetij na vzhodnem Gorenjskem precej raz
širjen, toda le redko nastopa v obliki p r a v i h ,  izoliranih s a - 
m o t n i h  k m e t i j .  Te prave samotne kmetije so naselja po
vsem individualnega značaja ter leže večinoma vsaka zase s 
svojim kulturnim zemljiščem sredi gozdnih kompleksov. Posle
dica tega pa je  popolna zaključenost in individualnost gospo
darstva. Vsaka kmetija ima svoje staro ime, ki je po pomenu v 
zvezi z njenim položajem ali kako drugo značilnostjo, a važnost 
skupnega imena — v kolikor v narodu sploh obstoja — stopi 
povsem v ozadje. Te prave samotne kmetije nastopajo na vzhod
nem Gorenjskem v večjem obsegu le v okolici Špitaliča in Mot
nika, v ostalem pa jih opazimo le sporadično v zvezi z ostalimi 
raztresenimi naselji, in sicer v vseh hribovitih predelih. Pa tudi 
te sporadične samotne kmetije so v glavnem le male kmetije 
poznejšega izvora, nikjer pa nimamo onih velikih, mogočnih 
samotnih kmetij, ki so n. pr. na zapadni, severni in vzhodni 
strani Kamniških Alp (v Kokri, na Jezerskem, na področju 
zgornje Savinje z Dreto) prevladujoči tip naselij.

Poudariti je  treba, da imajo tudi te sporadične samotne kme
tije pogosto prav značilna krajevna imena, tako kakor v dru
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gih predelih.106 Da pri njih ne gre za običajna vulgarna imena, 
temveč da so to 'kot pri zaselkih k r a j e v n a  imena, se naj
lepše razvidi iz primerov, kjer se poleg označbe za kmetijo upo
rablja tudi označba za naselje samo, to predvsem tam, kjer se 
je  prvotna kmetija že razdelila (n. pr. Korpe, Zaplečje, Štorovje, 
Stance Laze, Opaške, Topole, Vežnica, Jasno, Planjava, Vidrga 
poleg nazivov Korpar, Zaplečnik, Štorovnik, Štancelaznik, Opa- 
škar, Topolšek, Vežničan, Jasnar, Planjavec, Vidrgar itd.).

Med sklenjenimi vasmi v ravnini so prave samotne kmetije 
redke (n. pr. Planjavšek in Bivje pri Šenčurju, Tičar pri Vog
ljah, Benko pri Repnjah, Hrastar, Oražem in Vokar pri Mengšu), 
večinoma se grupirajo v že omenjenih rahlih aglomeracijah, 
dasi gre v nekaterih primerih le za skupino dveh, treh kmetij 
(n. pr. Lokarje in Torovo pri Vodicah, Povodje pri Skaručni, 
Škrjančevo pri Radomljah).

V. Oblike kmetskega doma.

Ponovno smo že poudarili, da je  oblika kmetskega doma 
ali dvora v tesni zvezi z zemljiško razdelitvijo, da pa je talni 
načrt naselja zopet posledica prevladujoče oblike kmetskega 
doma in s tem posredno tudi zemljiške razdelitve. Strogo je  se
veda razločevati oblike kmetskega doma od tipov kmetske hiše, 
ki so najčešče produkt povsem drugih faktorjev.

Na vzhodnem Gorenjskem so oblike kmetskega doma raz
meroma maloštevilne, vendar pa je  njih obravnavanje v toliko 
otežkočeno, ker se močno križajo in mešajo med seboj. Skoro v 
nobenem naselju ni mogoče ugotoviti niti za prvotno vaško 
jedro povsem enotne oblike kmetskega doma. Že ko smo ob
ravnavali obcestne in vrstne vasi, smo vedno znova opazili, kako

106 N ekaj značilnih prim erov! Kat. obč. M otnik: Zajasovnik, Pečnik ; 
kat. obč. Špitalič: Strmšek, Pestotnik, Jelšnik, Grabnar, H ribar; kat. obč. 
Podhruško: Zaplečnik; kat. obč. Zg. T u h in j: V rhač; kat. obč. P alovče: Čeli, 
G m ajnar, Malnar, Platišnik; kat. obč. Zlato P o lje : Zalokar, O vsenar; kat. 
obč. Č ešnjice: Zalogar; kat. obč. B lagovica: Jasnar, K orpar; kat. obč. Krašna: 
P lan javec; kat. obč. Brdo pri Ihanu: Opaškar, Žabnikair; kat. obč. V in je : 
Lazar, Brajdež; kat. obč. Dritija: Štancelaznik, štorovnik , Ustar; kat. obč. 
Sv. A n d re j: Potokar, Pečar, Klančar, G ričar; kat. obč. Kandrše: Razpotnik, 
Vrtačnik, D rnovec, V idrgar; kat. obč. P eče: T opolšek ; kat. obč. Ržišče: Črno- 
logar, Zabreznik, Bregar, H ribar; kat. obč. K otredež: D rnovšek, D olinšek, 
Poljanšek, Laznik, Podlesnik, G olčnik, G rob lja r; kat. obč. Z agorje : M ejač, 
Savšek; kat. obč. R ovišče: Vrtačnik, T opolar, G ričar, Klanfar, V ežničar; kat. 
obč. K on j: Dragar, Južnik, Lokar, K orpar, Boltijan, Brodnik, Borštnar itd.
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majhna je doslednost v orijentaciji domov proti vaški centralni 
liniji (cesti, trgu, potoku), dasiravno se ne more zanikati, da je 
za prevladujočo obliko smatrati oni način, kjer so domovi raz
porejeni proti tej črti z ožjo, čelno fronto.

Glede oblike kmetskega doma je  na vzhodnem Gorenjskem 
ostro izražena in dosledno razvita sploh le razlika med raztre
senimi naselji, zaselki in vasmi z nepravilnim talnim načrtom 
na eni strani in med vasmi s pravilnim talnim načrtom na drugi 
strani. Pri raztresenih naseljih je  namreč k m e t s k i  d o m  v 
g r u č i  edina oblika, ki je  osobito v hribovitem svetu tudi edino 
mogoča. Hiša in gospodarska poslopja so razporejena brez vsa
kega medsebojnega reda v obliki gruče. Y podrobnem se raz
poreditev ravna le po konfiguraciji terena. Celo pravilna par
celacija, ki nastopa ponekod pri zaselkih, ne vpliva običajno na 
obliko kmetskega doma, ker je  omejena le na pičle ravne po
vršine, dočim so domovi postavljeni že vstran od njih na manj 
ugodnih tleh, kjer izvedba pravilne parcelacije sploh ni mogoča.

Dom v obliki gruče nastopa pogosto tudi v ravnini in sicer 
ne le pri nekompaktnih ravninskih naseljih, marveč tudi v skle
njenih vaseh povsod, kjer je  parcelacija izvedena v obliki manj 
pravilnih blokov ali k jer je  zemljišče razdeljeno na nepravilne 
delce. Y drugem primeru nastopajo mestoma tudi pravilne oblike 
gradbenih parcel, zato v takih vaseh običajno opazimo gručaste 
kmetske domove poleg bolj regularnih oblik (n. pr. v Brnikih, 
Lahovčah, Radomljah).

Pri vaseh z zemljiško razdelitvijo na pravilne delce ali na 
proge pa odločno prevladujejo pravilne oblike kmetskega doma. 
Dom stoji pač v  pričetku pripada jočega, podolgovatega in ozkega 
delca ali proge in najprikladnejša možnost za njegovo razpo
reditev je  pač ta, da so zgrajena poslopja podolgem v smeri par
cele, kar da domu pravilno obliko. V tem leži tudi vzrok, da so 
prvotni kmetski domovi v takih vaseh orijentirani s čelno stra
njo proti centralni vaški črti. K jer pa nastopi razporeditev s po
dolžnimi frontami, gre običajno za kasnejšo pregrupacijo doma, 
v kolikor imamo v takih primerih sploh opravka s prvotnimi 
kmetijami in ne s kajžami ali celo s takimi domovi, ki so v zvezi 
z razvojem drugih gospodarskih panog (obrti, vozniškega pro
meta, industrije itd.). Posebno značilne so v tem oziru one ob 
starih cestah vzrasle naselbine, ki smo jih že po drugih znakih 
prepoznali: tu so domovi dosledno obrnjeni s podolžno stranjo 
na cesto, kar je  pač samo ob sebi umevno, če pomislimo, da je 
izostal tu glavni predpogoj za orijentacijo s čelnimi frontami — 
namreč ozke in podolgovate zemljiške ter gradbene parcele.
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Omenil sem že, da je  zemljiška posest pri teh naseljih omejena 
na kratke in široke bloke tik ob cesti. Tudi sicer je  oblika doma 
drugačna kakor pri kmetskih naseljih vstran od glavnih cesta, 
ker je  prilagojena potrebam vozniškega prometa. Značilni so 
zlasti posamezni veliki „furmanski domovi“ z obsežnimi hlevi in 
dvorišči.

Pravilno razporejeni kmetski domovi nastopajo na našem 
ozemlju v treh oblikah: kot stegnjeni domovi, kot vzporedni 
domovi in kot domovi v ključu. Pri prvih dveh potekajo vsi k 
domu spadajoči objekti podolgem v smeri parcele, v isti smeri 
jim  sledi zadaj kozolec (stegnjeni kozolec sam ali skupno s to- 
plarjem), ki daje tem oblikam kmetskega doma pri nas še po
seben značaj.

Bistvo s t e g n j e n e g a  doma obstoji v tem, da je gospo
darsko poslopje prizidano hiši in tvori njeno istosmerno nada
ljevanje v smeri parcele. V nekaterih redkih primerih stoji v 
njenem nadaljevanju, toda povsem zase. Bistvo v z p o r e d n e -  
g a doma pa je, da leži gospodarsko poslopje vzporedno s hišo 
in je  na ta način orijentirano s čelno stranjo proti centralni 
liniji vasi. Prav posebno izobliko vzporednega kmetskega doma 
imamo tam, kjer je  dvorišče med hišo in gospodarskim poslop
jem zagrajeno proti cesti z nizkim zidom; vrata skozi ta zid pa 
tvorijo edini dohod s ceste v dom. Prav pogosto je  gospodarsko 
poslopje, osobito pri vrstnih vaseh v vznožju hribovja (n. pr. v 
Podgorju in Repnjah), pomaknjeno nekoliko višje v ozadje ali 
pa nižje v ospredje, vendar pa stoji še vedno strogo vzporedno 
s hišo. Tudi kozolec leži pri teh vaseh običajno nižje pod hišo 
v smeri pripadajoče zemljiške proge.

D o m  v k l j u č u  na našem ozemlju ne nastopa v obliki, 
ki je  sicer za ta tip (nem. „Hakenhof“ ) značilna: da je namreč 
gospodarsko poslopje prizidano v pravem kotu na stanovanjsko 
hišo, ki je  pa obrnjena s č e l n o  fronto proti cesti, tako da je 
gospodarsko poslopje vzporedno s cesto, toda vstran od nje. Dom 
v ključu ima v vzhodnogorenjski ravnini drugo obliko; hiša je 
zgrajena skoro v vsej širini parcele s podolžno stranjo na ulico, 
a gospodarsko poslopje je  priključeno na njo v pravem kotu, 
torej podolgem v smeri parcele kot pri stegnjenem in vzpored
nem domu. Ta oblika je na Mengeškem polju jako razširjena, 
v nekaterih vaseh nam jo  že franciscejska mapa kaže kot pre
vladujočo obliko (n. pr. v Domžalah, Mengšu, Topolah, Suha
dolah, Kaplji Vasi), nastopa tudi v vaseh na Krainjiskem polju 
(n. pr. v Šenčurju, Vogljah, Lahovčah). V splošnem jo  opazimo 
le p o l e g  bolj razširjenih oblik stegnjenega in vzporednega
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doma, zlasti pri velikih, gospodarsko močnejših kmetijah. Na 
osnovi tega se zdi, da predstavlja le kasnejšo, modernejšo pre- 
obliko kmetskega doma, morda pod vplivom sličnih oblik v me
ščanskih in tržnih naseljih.

Toda ne smemo prezreti, da se tudi obliki stegnjenega in 
vzporednega dvora teritorijalno med seboj močno prepletata. 
Na vzhodnem Gorenjskem skoro ni vasi, kjer bi ena od njih 
absolutno prevladovala. V glavnem se more reči, da je  vzpo
redni dom značilnejši za vrstne vasi z zemljiško razdelitvijo na 
široke proge, stegnjeni dom pa za one z razdelitvijo na delce 
ali že močno razkosane proge. Nadalje se more opaziti, da v 
južnozapadnem delu ravnine (na Kranjskem in Skaručenskem 
polju) bolj prevladuje vzporedni dvor, na vzhodu pa stegnjeni 
dom, kar je  nedvomno zopet posledica dejstva, da so na jugo
zapadu radi slabše kvalitete tal parcele mnogo širše in sploh 
obsežnejše kot pa na vzhodu, kjer so domala povsod nenavadno 
ozke, zlasti na Mengeškem polju in na Posavju.

Iz vsega navedenega je razvidno, da se poglavitna razlika 
v obliki kmetskega doma na vzhodnem Gorenjskem — razlika 
med gručasto in pravilno obliko — krije v glavnem z razliko 
med sklenjenimi vasmi s pravilno parcelacijo in nekompaktnimi 
naselji ter vasmi z nepravilno parcelacijo. Jasno pa je tudi, da 
v veliki meri vpliva morfološki moment. Saj vidimo, da nastopajo 
gručaste oblike doma celo v območju vrstnih vasi, kjerkoli to 
veleva morfologija (n. pr. v Zalogu, v Radomljah, deloma v Pod
gorju), dasiravno so za vasi tega tipa na splošno najbolj zna
čilne regularne oblike domov, v čemer se tudi zrcali sistematski, 
kolonizacijski značaj teh vasi. Na drugi strani moremo opaziti 
pri zaselkih na bolj ravnem svetu stremljenje za regularno raz
poreditvijo domov, pa tudi za bolj pravilne oblike posameznega 
kmetskega doma (n. pr. v Buču in v Lazah v Tuhinjski dolini, 
obcestni deli v Pečah in v Vrhpolju pri Moravčah, v Vrbi pri 
Lukovici itd.).

VI. Pregled ugotovljenih tipov naselij.
V predhodnih poglavjih smo ugotovili v glavnem naslednje 

tipe kmetskih naselij na vzhodnem Gorenjskem:
1. Sklenjene vasi z zemljiško razdelitvijo na delce. Med 

njimi moremo zopet ločiti vasi v gruči z razdelitvijo na delce 
nepravilnih oblik in obcestne vasi z regularno parcelacijo na 
delce. V obeh primerih more nastopiti tudi središčna zasnova 
talnega načrta. V drugem primeru nastopajo izključno pravilne 
oblike kmetskega doma.
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2. Sklenjene vasi v vrsti z zemljiško razdelitvijo na proge. 
Pravilne oblike kmetskega doma, osobito vzporedni dom in dom 
v ključu.

3. Sklenjene, a slabo kompaktne vasi z malo obsežnim, ve
činoma na nepravilne in deloma arondirane bloke razdeljenim 
zemljiščem, pretežno kajžarska naselja, nafctala na ozemlju 
prvotnih matičnih vasi. Oblika doma v pretežni večini gručasta.

4. Veliki prvotni zaselki s tipično zaselško zemljiško raz
delitvijo, pri kateri ne more biti govora o individualni, temveč 
le o skupni, a brez sistematične organizacije izvedeni naselitvi. 
Značilen za nje je  prvotni obstoj skupne posesti. Sem spadajo 
tudi nekatere večje sklenjene vasi, ki jim je  sedež cerkvene 
ali zemljiške gosposke pripomogel do današnjega obsega. Oblika 
kmetskega doma v ogromni večini gručasta.

5. Samotne kmetije in mali drugotni zaselki, nastali potom 
delitev iz samotnih kmetij, nadalje grupacije samotnih kmetij 
v rahlo kompaktne zaselke, ki jih sistem zakl jučenih posestev 
strogo loči od prvotnih zaselkov. Oblika kmetskega doma gru
časta.

6. Rahle aglomeracije samotnih kmetij s skupnim imenom, 
mestoma tudi z ostanki skupne posesti. Na karti sem ta tip na
selij radi lažje preglednosti označil skupno s pod 5. navedenimi 
naselji, vendar jih ne moremo staviti v vsakem oziru v isto vrsto 
ž njimi.

7. Aglomeracije ob starih prometnih žilah. Večja ali manjša 
kompaktnost jim daje danes značaj bodisi sklenjenih vasi bodisi 
raztresenih naselij. Njih značilnosti so: izbera položaja z ozirom 
na prometne prilike in šele v drugi vrsti z ozirom na poljedelske 
momente, neznatna zemljiška posest, omejena na ozek pas ob 
cesti ter končno prav posebne oblike doma („furmanski domovi“ ).

O geografski razprostranjenosti teh tipov smo podrobno že 
govorili, poleg tega je  razvidna iz priložene karte.

K problemu poselitve.
O genezi in relativni starosti posameznih naselij smo v mar

sikaterem konkretnem primeru že govorili. Preostaja nam še, 
da se dotaknemo problema, v koliko posamezni tipi naselij in 
zemljiške razdelitve niso le neposredni produkt prirodnih fak
torjev, temveč tudi agrarne in kolonizacijske zgodovine. Pri tem 
je treba takoj poudariti, da gre le za hipotetična domnevanja, 
ker v tem pogledu znanost še nikakor ni dospela do zanesljivih 
zaključkov. Saj tudi ni namen pričujoče razprave podati siste
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matično zgodovino kolonizacije na vzhodnem Gorenjskem. Pač 
pa je naloga geografskega proučevanja kmetskih naselij, da 
skuša doprinesti svoj delež k razjasnitvi teh problemov in da po
kaže, v koliko se morejo spraviti rezultati geografskega prouče
vanja v sklad z dejstvi, ki jih je  v drugih predelih ali po drugih 
metodah skušala znanost ugotoviti.

Eden poglavitnih problemov je pri tem vprašanje, katera 
oblika naselij je  starejša — ali sklenjene vasi ali raztresena 
naselja — in kam spadajo po svojem nastanku zaselki. Razliko 
med posameznimi tipi naselij je  skušal genetično razložiti že 
M e i t z e n ,  ki je  iskal za to etničnih osnov.107 Proti njegovemu 
naziranju, po katerem bi vsaki etnični grupi odgovarjal poseben 
tip socijalne organizacije, naselij in zemljiške razdelitve, so 
odločno nastopili kasnejši avtorji, osobito G r a d  m a n n ,  ki 
poudarja, da ni nikakega razloga, ki bi govoril za Meitzenovo 
trditev, da so samotne kmetije keltska, sklenjene vasi pa ger
manska oblika. Pač pa je z odlično jasnostjo za svoje področje 
ugotovil, da so sklenjene vasi z zemljiško razdelitvijo na delce 
najstarejša oblika, odgovarjajoča prvi naselitvi na že planem 
svetu, da pa so zaselki in samotne kmetije posledica kasnejšega, 
srednjeveškega krčenja gozda. S tem je potrdil Meitzenova iz
vajanja v toliko, v kolikor nam je  v sklenjenih vaseh z zemlji
ško razdelitvijo na delce iskati najstarejšo obliko kmetske na
selitve na nemškem ozemlju.108 Prav tako je D e m a n g e o n  
odločno zavrnil etnično teorijo o postanku tipov naselij in pod
črtal, da se v njih zrcalijo predvsem razlike med kolonizacij
skimi epohami in glede agrarne ekonomije. Poudaril je, da je  vse
kakor starejša oblika kmetskih naselij sklenjena vas, odnosno 
vsaj naselje s prvotno skupno organizacijo in s kolektivnim 
agrarnim sistemom.109 In dočim je prevladujoče poljedelstvo v 
zvezi z dovolj obsežnimi rodovitnimi površinami ter prvotna 
skupna posest ustvarila sklenjena naselja, so raztresena naselja 
nastala na osnovi prevladovanja živinoreje na manj plodni 
zemlji na eni ter na osnovi individualne zemljiške posesti na 
drugi strani.110 Zato pripisuje Demangeon zemljiškemu sistemu 
delcev („champs assolés“ ) veliko starost, domneva ponekod celo

107 Meitzen, Siedelung und Agrarw esen, I. Bd.
108 Gradmann, о. с., str. 95.
109 Dem angeon, о. с., str. 14 sl.
110 Prim. D em angeonovo naziran je v diskusiji o tem problem u na m ed

narodnem  geografskem  kongresu v Kairu 1925. (U. G. I., Rapport de la C om 
mission de l’habitat rural 1928, str. 1—8: A gricultural systems, W estern 
Europe).
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kontinuiteto s predsrednjeveškiini agrarnimi razmerami ter opo
zarja, da se morejo osnove temu sistemu v Angliji slediti tja 
do neolitika.111

Gradmannovo in Demangeonovo pojmovanje se z novimi 
proučevanji vedno bolj potrjuje. Tudi L e f è v r e zavrača 
Meitzenovo etnično teorijo in ugotavlja, da so planim, rodovit
nim predelom lastne sklenjene vasi, dočim je za kasnejšo kolo
nizacijo (11.— 14. stol.) značilna „tendance dissociante“ .112 Na 
Slovaškem sta ugotovila N i e d e r l e  in S l a v i k  kot najsta
rejšo obliko kmetskih naiselij vrstne ali obcestne vasi („typ vsi 
radovÿch nebo ulicovych“ ) v ravnini, dočim so ona tipična hri
bovska naselja („rozbity typ horsky“ ), zaselki in samotne kme
tije, nazvane „kopanice“ in „paseky“ plod kasnejše naselitve 
sredogorskih predelov.113 Za Švico ugotavlja B i e r m a n n  z go
tovostjo kot najstarejša naselja koncentrirane vasi s sistemom 
delcev in poudarja njihovo kontinuiteto z rimsko dobo.114 Za se
verno Francijo in Flandrijo sta dognala N o r d o n  in T u 
l i  p p e primarno starost sklenjenih vasi, deloma v kontinuiteti 
s keltsko in rimsko naselitvijo.115 Prav lepo smo tudi poučeni o 
višji starosti sistema sklenjenih vasi iz onih pokrajin, k jer so 
se raztresena naselja razvila sploh šele pozneje iz že obstoječih 
sklenjenih vasi, deloma šele v poslednjih stoletjih pod vplivom 
individualizacije in racijonalizacije kmetskega gospodarstva. 
N ajbolj znan je  tak primer iz 16. stol. na zgornjem Švabskem.116 
Slične primere navaja M. W a h l  za Dansko117, P. V o s e 11 e r 
za švicarski Jura v preteklem stoletju118, G. N o r d h o 1 m za 
južno Švedsko119, B. Z a b o r s k i  za Poljsko. Glede Poljske je

111 Dematngeon, La géographie de 1’habitat rural, str. 98 sl.
112 L efèvre, L’habitat rural en Belgique, str. 45, 60, 70 sl.
113 N iederle - Slavik, O sîdlenî M oravského Slòvenska, str. 25, 41, 47. — 

D effontaines, U. G. I., D euxièm e rapport, str. 5, 7.
114 Biermann, Bulletin de la Société N euchâteloise de G éographie 1932, 

str. 29 sl.
115 A  Nordon, Étude cartographique de quelques types d’habitat rural 

eit de leur évolution, U. G. I., Troisièm e rapport, str. 12.
O. Tulippe, L ’habitat rural dans l ’Ouest du départem ent de Seine-et- 

O ise. Istotam, str. 28.
110 Gradmann, о. c., str. 129 sl. (t. zv. „V ereinödung“ ).
117 M. W ahl, Les types d ’habitat rural en Danem ark, U. G. I., Troisièm e 

rapport, str. 32 sl.
118 P. Yosseler, L ’évolution  de l’ habitat rural dans le  Nord-Est du Jura 

suisse, U. G. I., Troisièm e rapport, str. 3.
119 G. Nordholm , Étude sur l'habitat rural dans la Scanie m éridionale. 

Svensk G eografisk A rsbok, Lund 1928, str. 48 sl.
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še omeniti, da se tudi tam smatrajo zaselki in samotne kmetije 
kot razmeroma mlada naselja.120

Sklenjene vasi z zemljiško razdelitvijo na delce se torej 
danes po ogromni večini smatrajo kot najstarejši tip kmetskih 
naselij in tudi domneve o kontinuiteti tega sistema z rimskimi 
in predrimskimi naselji se vedno češče pojavljajo. To je za nas 
tem važnejše, ker je  baš z ozirom na slovensko ozemlje nastala 
teorija, ki je  skušala dokazati, da so bili pri nas najprej poseljeni 
izključno le gričevnati in hriboviti predeli, vse ravnine pa da so 
bile kolonizirane razmeroma pozno po nemških zemljiških go
spodih. Ker imamo pri nas v ravninah domala le sklenjene vasi 
in sicer v velikem delu one z zemljiško razdelitvijo na delce, 
raztresena naselja pa iskoro izključno le v hribih, so se zastopniki 
te teorije s tem posredno dotaknili tudi problema, kateri tip 
naselij je  starejši. To teorijo o prvotni naselitvi hribovja je  prvi 
postavil O. K ä m m e 1 ;121 brezpogojno se ji je pridružil VI. L e 
v e c  in jo  skušal tudi dokazati, opirajoč se na svoja proučevanja 
kmetskih naselij na Ptujskem polju in na Peiskerjeve hipoteze
o prvotni soci jalni strukturi alpskih Slovanov.122 Važnost Levčeve 
hipoteze za geografijo naselij na Slovenskem je zelo narastla z 
dejstvom, da jo  je  prevzel S i d a r i t s c h  ter na tej osnovi po
stavil naziranje, da je  oblika prvotne slovenske naselitve na Šta
jerskem zaselek in da so bile ravnine v celoti kolonizirane 
kasneje.123 Temu naziranju se je  pridružil tudi V a t o v e c.124

Popolna hipotetičnost te teorije je  postala jasno razvidna, 
brž ko je  A. D o p s c h ovrgel povsem nezadostne metode, s 
katerimi je skušal Levec ugotoviti kasnejšo naselitev celotnega 
Dravskega polja,125 Opirajoč se na razširjenost tipičnih slovan
skih krajevnih imen v ravninah in dolinah poudarja Dopsch, 
da je  verjetnejši ravno nasprotni potek naselitve.126 Nadalje 
zavrača tudi Peiskerova izvajanja o primitivni agrarni tehniki

120 B. Zaborski, tlber D orfform en  in Polen und ihre Verbreitung. Über
setzt von Fir. Schm idbauer. Osteuropa-Institut, Breslau 1930, str. 33 in 38 sl.

121 O. Kämmel, D ie Anfänge deutschen Lebens in Ö sterreich  bis zum 
Ausgange der K arolingerzeit, 1879, str. 142 sl., 178 sl.

122 VI. Levee, Pettauer Studien III., str. 68, 74, 84.
123 Sidaritsch, о. C., str. 38 sl., 76.
124 Vatovec, о. с., str. 74.
126 A. D opsch, D ie ältere Sozial- und W irtschafts Verfassung der A lpen 

slawen, str. 52 sl. —  S tem izgine seveda tudi dokazna vrednost Levčevih 
(Pettauer Studien III., str. 62 sl.) računov za vasi na K ranjskem  polju . K ajti 
na ta način b i se dala odm era po kra ljevskih  hubah „izračunati“  tudi za 
vsa druga naselja  tako v ravnini kot v h ribovju .

126 D opsch, o. c., str. 56,
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prvih slovanskih naseljencev, dokazuje nemožnost požigalništva 
v takem obsegu, kakor si ga zamišljajo predstavniki Peiskerove 
struje in postavlja dobro utemeljeno trditev, da so bila že prvotna 
naselja in njim pripadajoča zemljišča permanentna, da se je 
agrarni sistem delcev (sistem treh polj) vpeljal že pred zem-
1 jiško-gosposko kolonizacijo in se narahlo drzne celo domnevati, 
da so prvi naselniki v Alpah morda prevzeli ta visoko raizviti 
agrarni sistem na zemljiščih, ki so bila obdelana že v rimski dobi, 
ako niso morebiti tedaj že sami stali na tej agrarno-tehnični 
stopnji.127

Ob premotrivanjih historika Dopscha se nam nehote pojavi 
misel, da se njihovi rezultati v marsičem presenetljivo skladajo 
z izsledki sodobnega geografskega proučevanja naselij, ki smo 
jih navedli zgoraj. Njih skupen zaključek bi bil, da so sklenjene 
vasi z zemljiško razdelitvijo na delce jako stara, morda naj sta
rejša oblika kmetskih naselij, ki je morda v kontinuiteti z rim
sko in predrimsko naselitvijo.

Vendar ne smemo pri tem zaiti v drug ekstrem. Dopsch se 
sicer ni postavil na stališče, ki bi predstavljalo docela nasprotno 
skrajnost Kammel-Levčevi toeriji, vendar so njegova izvajanja 
izzvenela v tem smislu in bi mogla lahko privesti do prav tako 
enostranskega zaključka, po katerem bi prvotna naselitev sploh 
ne segla izven ravnine. Res je  sicer nevzdržna trditev, da so bile 
ravnine sprva sploh neposeljene in da so potemtakem velike rav
ninske vasi z zemljiško razdelitvijo na delce plod mlajše kolo
nizacije. Poleg že navedenih rezultatov geografskih in historičnih 
proučevanj, ki ugotavljajo visoko starost teh vasi — pa naj leže 
v ravnini ali v hribovitem svetu — so tudi že prvi poizkusi 
sličnih študij na Slovenskem pokazali nevzdržnost Levčeve 
teorije. Za gornjegrajski okraj n. pr. je  S t e g e n š e k  navedel 
prepričevalne agrarno-historične in toponomastične momente, ki 
govore za staro naselitev v ravnini.128 Tudi K o v a č i č  izraža 
glede Murskega polja pomisleke proti Kämmel-Levcevi do
mnevi.129 Na drugi strani je seveda ravno tako nemogoče trditi, 
da je  prva naselitev na Slovenskem zasedla le  maloštevilne rav
nine. Saj naletimo v nekaterih predelih slovenskega ozemlja na 
izrazit sistem delcev tudi v gričevnatem in hribovitem svetu.

127 Dopsch, o. c. str. 107 sl., 117 sl., 122.
128 A. Stegenšek, O  najstarejši zgodovini gorn jegra jskega  okiraja. Časo

pis za zgodovino in narodopisje 1910, str. 25 sl.
129 Fr. K ovačič, D oneski k  starejši zgodovini M urskega polja . Časopis 

za zgodovino in narodopisje 1919, str. 29.
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Kaj nam v tem pogledu nudijo ugotovitve geografskega pro
učevanja na vzhodnem Gorenjskem? Pokažejo nam predvsem, 
da vzhodnogorenjska ravnina sama ni mogla biti poseljena v 
vsem obsegu šele v neki kasnejši dobi. Videli smo, da zavzema 
velik del ravnine zemljiška razdelitev na delce: skoro vse Cerk
ljansko polje in vasi odtod na zapad proti Kokri in Savi, vasi 
med Vodicami in Smlednikom, velik del posavskih vasi od Pirnič 
do Dolskega ter pretežna večina vasi ob Kamniški Bistrici pod 
Kamnikom in drugje na Kamniški ravnini. Pri podrobnejšem 
motrenju je  zlahka opaziti, da leže vasi z razdelitvijo na delce 
zlasti na ugodnejših suhih, prodnatih površinah ob Savi, Kokri, 
Cerkljanski Reki in Kamniški Bistrici, dočim so vrstne vasi z 
zemljiško razdelitvijo na proge nastale na manj ugodnih, de
loma močvirnih in ilovnatih tleh, n. pr. ob Pšati in njenih do
tokih, na Skaručenskem polju, v vznožju Tunjiških Dobrav itd.

Po Levčevi teoriji bi bile vasi z zemljiško razdelitvijo na 
delce mlade kolonije, toda vsa proučevanja tega agrarnega si
stema od Meitzena dalje kažejo ravno nasprotno. Sicer vidijo 
nekateri avtorji v sistematičnosti te zemljiške razdelitve posle
dico njenega mlajšega, kolonizacijskega izvora.130 Pri tem po
lagajo preveliko važnost na pravilno vnanjo obliko parcelacije. 
Saj smo videli, da nastopa razdelitev na delce le v razmeroma 
maloštevilnih primerih v oni strogo pravilni, tudi kar se tiče 
oblike parcel, sistematični obliki, kakršno zavzema v preglednih 
shemah. Sicer pa že M e i t z e n poudarja, da so nepravilni delci 
starejša, prvotna oblika in razlaga velike regularne delce kot 
plod kasnejše regulacije zemljišč, ki so bila prvotno prav tako 
razdeljena v obliki nepravilnih delcev.131 Tudi L e v e c  je  mne
nja, da so najstarejše vasi na Ptujskem polju one z na videz ne
regularno zemljiško razdelitvijo („gewannähnliche Streifen und 
Blöcke“ ).132 Da je zunanja oblika parcelacije pogosto sekundarne 
važnosti in da pomeni včasih le prilagoditev terenskim oblikam,

130 N. pr. Blaznik, K olon izacija  Selške doline, str. 58.
131 M eitzen, o. c., str. 107, 112 sl.,‘ zlasti pa str. 419. Razlaga pravilne par

ce lacije  na delce s kasnejšo regu lacijo  je  tudi v nekaterih prim erili na našem 
ozem lju  ja k o  verjetna. To v e lja  osobito za vasi na P osavju  pod D olom  (pri
m erja j str. 50.); tam so nam reč potoki, pritek a joči od karbonske A jdovščine 
očitno regulirani, kar kaže že na prvi pogled  n jihov prem očrtni potek in 
nasipi. Da pa ta regu lacija  ni m lajša od današnje p arcelacije  (v oblik i iz
redno pravilnih, ozkih in podolgovatih  delcev), je  razvidno iz dejstva, da 
n ik jer ne reže posameznih parcel ali vsaj kom pleksov parcel, tem več da po 
teka jo  slednje v smeri, ki je  s tem i potoki vzporedna.

132 Levec, Pettauer Studien III.. str. 157, 161.
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smo videli v zemljiški razdelitvi pri prvotnih zaselkih, zavze
majoči ponekod nepravilne, drugod zopet strogo pravilne zunanje 
obrise. Tudi sem glede prvotnih velikih zaselkov, ki imajo često 
značaj vasi, že pripomnil, da so brez dvoma sorodni velikim va
sem z razdelitvijo na delce, zlasti v onih primerih, kjer gre 
sigurno za naselje, ki je  slonelo že od početka na kolektivnem 
agrarnem sistemu, o> čemer še pričajo sledovi in preostanki nek
danje skupne posesti.133 Če primerjamo še geografsko razpro
stranjenost te vrste zaselkov, opisano v enem prejšnjih odstav
kov, ugotovimo z lahkoto, da zavzemajo v prvi vrsti ugodnejše, 
rodovitnejše in obsežnejše površine v nizkih, zložnih ali prisoj
nih legah in nas tudi s tega vidika navajajo k domnevi, da nam 
je  v injîh: iskati najstarejšo naselitveno plast v gričevju lin 
hribovju.

Iz navedenega je  razvidno, da obstoja razlika med velikimi 
prvotnimi zaselki in med vasmi z razdelitvijo na delce pravzaprav 
le v velikosti naselja. V bistvu imamo v obeh primerih oni tip 
agrarnega sistema, ki ga francoska agrarna zgodovina naziva 
„champs ouverts“ in ga razlikuje v „champs ouverts et allongés“ 
s pravilno parcelacijo in v „champs ouverts et irréguliers“ , pri 
tem pa tudi poudarja, da sistem ni nezdružljiv z obliko malega 
naselja (zaselka).134 Tudi Zaborski označuje zemljiško razdelitev 
pri zaselkih kot sorodno oni na delce, le da ji pripisuje drugačen 
nastanek.135

Glede zaselkov torej ne bo moglo splošno obveljati nazi- 
ranje onih avtorjev, ki so mnenja, da je  ta tip naselij vstvarjala 
le kasna srednjeveška kolonizacija, slično kot je  vstvarjala v 
ravninah in dolinah vrstne vasi z zemljiško razdelitvijo na proge. 
Po njihovem mnenju so slednje plod sistematične kolonizacije 
pod vodstvom zemljiškega gospoda, zaselki pa so posledica nesi
stematičnega krčenja na lastno pest bodisi s privoljenjem zem
ljiškega gospoda, bodisi brez njegove vednosti ali pa na ozemlju 
brez zainteresiranega gospodarja.136 Ta genetična razlaga bi 
mogla veljati le za male drugotne zaselke in druga raztresena 
naselja, malo verjetna pa je  za velike, kolektivno organizirane 
zaselke. Nasprotno, vsi omenjeni znaki (delcem sorodna zemlji

133 Seveda ne smemo prezreti, da im ajo  tu in  tam  tudi naselja raztre
senega tipa preostanke skupne posesti. Po franciscejskem  katastru jih  m orem o 
n. pr. ugotoviti za Iham.

134 M arc Bloch, Les caractères originaux de l’h istoire rurale française. 
Paris. Les Belles Lettres, 1931, str. 36 sl.

135 Zaborski, о. c., str. 81.
iso prim , Dem angeon, о. c., str. 100. — Gradmann, о. c., str. 105 sl.
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ška razdelitev, kolektivni agrarni sistem, položaj na najugod
nejšem svetu) nas v mnogo večji meri navajajo k domnevi, da 
je  treba tudi ta tip naselij šteti k starejšim oblikam in ga sma
trati za ekvivalentnega tipu sklenjenih vasi z zemljiško razde
litvijo na delce ter le prilagojenega na raznoličnejše geomorfo- 
loške prilike v gričevju in hribovju. Povsem v tem smislu je 
izpadla tudi primerjava K o s o v i h  historičnih in S c h m i d o 
v i h  geografskih zaključkov glede naselij na Koroškem; pod
ročja najstarejše naselitve so bodisi področja vasi z delci, bodisi
— v gričevnatem in hribovitem svetu — področja zaselkov s 
sorodno zemljiško razdelitvijo („na grude“ ).137

Pač pa moremo neznatne drugotne zaselke in druga raztre
sena naselja z zaključeno zemljiško posestjo smatrati za mlajšo 
naselitveno plast. To velja tudi za ravnino, kjer nastopajo na
selja te vrste kot izrazito sekundarne tvorbe poleg starejših 
sklenjenih vasi (n. pr. okoli Vodic in Skaručne). Previdneje je 
treba sklepati v onih primerih, kjer nastopajo večji strnjeni 
kompleksi raztresenih naselij, zlasti oni s skupnimi krajevnimi 
imeni in s skupno posestjo. Tako je n. pr. zelo nejasna stvar 
glede ihanskega področja raztresenih kmetij. Imena Selo, Za- 
jelše, Prelog, Ost reževa vas itd. sicer govore za relativno mladost 
teh naselij, značilno pa je v nasprotju ž njimi ime Ihana samega, 
ki poteka bržkone od slovanskega osebnega imena;138 tudi raz
meroma rana cerkvena samostojnost (ihanska fara se omenja že 
1. 1296.) je  za te vrste naselja nenavadna. Nadalje je  zanimivo, 
da imajo od vseh naselij „kosezov“ na vzhodnem Gorenjskem le 
Zgornje in Spodnje Koseze pri Moravčah obliko velikih kom
paktnih zaselkov, da pa so nasprotno vsa naselja „kosezov“ v 
Zagorju in okolici („Dedicherperg“ ?, Sv. Urh, P rapirete, Čebine, 
Rove, Loke, Vine)139 tipična raztresena naselja s prvotno zaklju
čenimi zemljišči. Prav tako so tudi Koseze pri Vodicah skupina 
kmetij s prvotno zaključeno zemljiško posestjo. A historiki sma
trajo baš naselja „kosezov“ kot pričo stare slovenske naselitve.140 
Na drugi strani kažejo pri ostalih naseljih sorodnega tipa (n. pr. 
v Tunjicah in v Gozdu) krajevna imena v zvezi z odročno, malo

137 M ilko Kos, Slovenska naselitev na K oroškem . G eografski Vestnik 
VIII., 1932, str. 119 sl.

138 P o razlagi prof. Ramovša morda iz osebnega imena * v o ju ch an b  ?
139 L. Hauptmann, Erläuterungen zum Historischen Atlas der öster

reichischen A lpenländer. I. Abt.: D ie Landgerichtskarte. 4. T eil: Kärnten, 
Krain, G örz und Istrien. W ien 1929, str. 459. ‘„D edich erperg“  je  morda Sveta 
Planina?

140 Kos, G eografski Vestnik 1932, str. 112.
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ugodno lego na kasno srednjeveško, morda ne docela poljedel
sko naselitev.141

Tudi glede obcestnih aglomeracij nam že zemljiška razde
litev in krajevna imena pričajo o njihovem mladem nastanku. 
Za to sem že navedel značilne primere kot n. pr. v Dobu, Pre
vojah, Blagovici itd. Da so ta naselja ob starih cestah mlajša, 
ne le od vasi v ravnini, temveč tudi od zaselkov v hribih, nam 
priča zgodovina tipičnega naselja te vrste — Špitaliča, ki mu je 
zasnova v hospitalu Sv. Antona na Kozjaku, ustanovljenem ob 
tedaj važni tuhinjski cesti pričetkom 13. stol.; ob ustanovitvi tega 
h ospitala pa se nam izrecno navaja že zaselek Češnjice.148

Ali najdemo sploh v najstarejših h i s t o r i č n i h  p o d a t 
k i h  kake direktive za rešitev obravnavanih vprašanj? Tega 
žal ne najdemo, ker se najstarejše listinske omembe teh krajev 
prično šele v 12. stol.,143 torej v času, ko je  bila tudi poznejša 
kolonizacija v polnem teku, deloma pa sploh že zaključena. 
Med tedaj omenjenimi kraji vidimo tako sklenjene vasi v rav
nini, kakor tudi zaselke v hribovju. Med številnejšimi omem
bami prve polovice 13. stol. sicer res prevladujejo sklenjene 
vasi zlasti iz zapadnega dela ravnine,144 vendar se omenjajo 
tekom 13. stol. tudi številni zaselki v hribovju145 in celo že na-

141 T u n jice  (po prof. Ramovšu) od korena * tu n - ( =  prazen, n ičev); 
„tune“  pom eni tudi „ceneno, darovano“ , m oglo b i celo v krajevnem  im enu 
značiti isto kot „v idem “ ( =  cerk v i podarjeno zem ljišče).

142 G radivo Y., št. 507. Zdi se, da nam je  pod  v te j listini om enjenim  na
seljem  Kersteten razumeti Češnjice nad Špitaličem in ne onih nad Krašno, 
s čem er postane tudi opis hospitalu podarjenega ozem lja  jasn ejši in razum 
ljive jš i. Pri tem nas ne sme motiti, da se je  za te Češnjice nad Špitaličem v 
novejšem  času u porablja lo nem ško im e K ersclidorf in ne Karschstetten, kajti 
še franciscejsk i kataster u porablja  tudi za ta kraj izk lju čn o  le ime Kersch- 
stetten.

143 O m en ja jo  se Slivna, Sm lednik, M ekinje, Bitiče, C erk lje , šentpeter v 
Komendi, R epnje, Mengeš, Kamnik, Luže, O lševek, Štefanja Gora, Poženik, 
Utik, Vernek, Lim berk, Tirna (G radivo IV., št. 77, 129, 147, 195, 207, 246, 326, 
338, 426, 755, 116, 335, 339, 366, 411).

144 O b ustanovitvi velesovskega samostana se om en ja jo  Polica, Šenčur, V o 
klo, Pšata, V elesovo, V opolje , Tupaliče, Brnik, češn jev ek  (G radivo V., št. 698).

145 N. pr. Tuhinj, Štefanja Gora, Češnjice, M oravče, P odbuk ov je  pri V a
čah, Rovišče, Tuštanj, V ran ja  Peč (G radivo V., št. 270, 441, 488, 507, 509, 688, 
698, 699). K raj „P ouche“  pri Vačah je  lokalizirati v P odbuk ov je  in ne v  Bu
kovico, kakor je  lokaliziran v G radivu. Za to govori ime B ukovje in Bukve,
ki se za P odbuk ov je  tudi u porablja  (n. pr. v franc, kat.), p o leg  tega pa v 
listini navedeno število km etij (8), ki se u jem a še z današnjim , dočim  imamo
v Bukovici danes le 3 km etije in ni n ikakega sledu o eventuelnem  večjem
številu km etij v p re jšn ji dobi.
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selja z izrazitim sistemom zaključenih zemljišč.146 In dasiravno 
se v urbarju iz 1. 1400. omenja celo že dolga vrsta velikih in 
malih zaselkov tudi v višjih legali v hribovju,147 je  vendar opa
ziti, da se med najstarejšimi omenjenimi kraji nahaja velika 
večina v predelih sklenjenih vasi z delci (Cerkljansko in Kamni- 
ško-Mengeško polje) in v področjih prvotnih zaselkov (dolina 
Bistrice nad Kamnikom in Tuhinjska dolina, prisojne lege nad 
Črnim Grabnom, Moravska kotlina, prisojne lege nad Savo ocj 
Vač do Zagorja). Tudi večina najstarejših gradov je osredor 
točena na Cerkljansko polje (Poženik in Strmol)148, na Kam
niško polje (Stari in Mali Grad v Kamniku, Mengeški Stari 
grad, stari gradovi na Volčjem Potoku, v Mekinjah, na Pero- 
vem),149 na območje Moravške kotline (Zalog pri Moravčah, 
Lilienberg — današnja Limbarska Gora, Tuštanj)150 ter na pod
ročje prisojnih teras v okolici Vač in Čemšenika (Ljubek-Lie- 
beck in Gamperk-Gallenberg).151

Tudi razvoj c e r k v e n e  o r g a n i z a c i j e  na vzhodnem 
Gorenjskem govori v istem smislu. Če si pogledamo sedeže 
starih fara, omenjenih v dobi do I. 1269. (Cerklje, Velesovo,

146 Tako se om en ja  P oreber nad N evljam i že 1. 1209. (G radivo V., št. 156). 
M arkovo 1. 1257. (Schumi, Urkunden- und Regestenbuch II., 169), G ozd šele 
1. 1309. (IMD 1896, str. 131), T u n jice  1. 1397., (IMD 1896, str. 133). Ihan se om e
n ja  že 1. 1228. (G radivo Y., št. 488).

147 O m en ja jo  se m ed drugimi v obm očju  Tuhinjske doline: G olice, Črni 
Vrh, H rib, L ip je , Poljane, Log, Smolnik, D obro jutro, T/robelno, Sovina Peč, 
Znojile, Sidol (Suhi D ol), Brezovica, Snovik, Sinja dolina, (Briše, B rezje, Pi- 
šajnovica, Lipa, Rakitovec, Brezovica, Lasne (LasnitzP); v obm očju  Črnega 
G rabna: Podm ilj, Šentožbalt, Bršljinovec, Prvine, Javorje, Log, Suše, K oreno, 
Hrastnik, Zavrh, Kolovrat, Šentgotard, Lem ovce, Strm ec; nad Savo: čoln išče , 
Prečno, Prekar, Selišče, (MMVK II., str. 23 sl.). Nekateri od teh k ra jev  so 
prav neznatni zaselki, ce lo  le skupine 2— 3 km etij. Med n jim i so tudi nekatere 
rahle obcestne aglom eracije  (n. pr. P odm ilj, B ršljinovec).

148 Poženik se p rv ič  om enja 1. 1160. (G radivo IV., št. 411). Strmol šele
1. 1301. (Schumi, A rch iv  IL, str. 253). Prim. tudi im eni vasi G rad in D vorje  
pri C erk ljah !

149 Kamniška gradova se om enjata 1. 1206. (G radivo V., št. 15). V olčji Po
tok 1. 1220. (G radivo V., št. 310). M ekinje ok o li 1. 1143. (G radivo IV., št. 195), 
Perovo 1. 1241. (G radivo V., št. 765). Mengeš se om enja ok oli 1. 1155. (G ra
divo IV., št. 338) in je  tem  značilnejši, ker kaže n jegovo  prvotno ime (Mein- 
gespurch, M eingospurc, M engozerburc), ohranjeno v nemški oblik i Manns- 
burg do danes, da je  naselje  dobilo  im e po gradu, dočim  je  n. pr. pri M e
k in jah  (nem. M inkendorf) jasno, da je  grad dobil im e po vasi.

150 Zalog se om enja 1. 1206. (G radivo V., št. 11), L ilienberg že v drugi 
po lov ici 12. stol. (G radivo IV., št. 366, 755).

161 G radivo V., št. 487, 489. — G allenberg se om enja 1. 1248. (Schuimi, 
UB II., str. 118).
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Šentpeter v Komendi, Kamnik, Mengeš, Šenčur, Vodice, Ihan, 
Dob, Moravče)152, vidimo, da leže z izjemo Moravč v ravnini. 
Razen Moravč leže izven ravnine le še stari vikarijati mengeške 
fare v Vačah, Čemšeniku in Zagorju.153 Prav ti vikarijati nam 
pričajo o ogromnem prvotnem obsegu mengške fare, ki je  segala 
tja do štajerske meje. Podoba je celo, da so se fare Ihan, Dob, 
Moravče in Kamnik razvile iz prvotne mengeške prafare.154 
Dočim se torej v zapadnem delu ravnine skoro vse današnje 
fare (izvzemši šenturško Goro, Zapoge, Trboje in Smlednik) 
omenjajo že pred 14. stol. in je med njimi sekundarnost jasna 
le pri Velesovu,155 imamo v vzhodnem delu ravnine prafaro 
Mengeš, ki je  sprva obsegala — kakor se zdi — ves hriboviti 
predel na vzhodu. Dočim se torej v ravnini sami cerkvena 
organizacija od 13. stol. do jožefinske dobe ni skoro nič razvijala 
(izvzemši Smlednik)156 in je  tudi v jožefinski dobi potrebovala 
le neznatno izpopolnitev, je  v hribovju z omenjenimi vikarijati 
mengeške fare šele pričela prodirati na vzhod. Ta ugotovitev je 
eden od momentov, ki onemogočajo trditev, da bi bila ravnina 
v celoti poseljena šele kasneje. Tudi v hribovitem svetu vi
dimo, da so se razvila starejša sekundarna cerkvena središča 
skoro povsod v področju velikih prvotnih zaselkov. To so zopet 
isti predeli, ki smo jih že ponovno navedli kot področja prvotne 
naselitve v hribovju: Bistriška dolina nad Kamnikom in Tuhinj
ska dolina (vikarijati kamniške fare v Nevljah, Spodnjem in 
Zgornjem Tuhinju),157 prisojne lege nad Črniim Grabnom (vika-

152 Prvič se om en ja jo  kot fare: C erk lje  1. 1154. (G radivo IV., št. 246). 
V elesovo 1. 1163. (G radivo IV., št. 462). Šentpeter — današnja Kom enda 1. 1154. 
(G radivo IV., št. 246). Kamnik 1. 1207. (G radivo V., št. 123, 124), Mengeš 1. 1215. 
(G radivo V., št. 236), Šenčur 1. 1238., (G radivo V., št. 699), Vodice 1. 1257. 
(Schumi UB II., str. 197). M oravče 1. 1286. (Koblar, IM I), 1892, str. 71). D ob in 
Ihan I. 1296. (Kovač, M itteilungen des Instituts für österreichische Geschichts
forschung XXX., str. 635).

153 O m en ja jo  se že 1. 1252. (IMD X., str. 123).
154 E. K lebel, Zur G eschichte deir Pfarren und Kirchen Kärntens, C arin 

thia I., 116. Jhg., 1926, str. 36.
155 V elesovo je  spadalo k cerk ljanski fari do 1. 1163. (G radivo IV. št. 462).
158 Stalni vikarijat v Sm ledniku se je  ustanovil 1. 1341. (IMD 1892,

štr. 92).
157 V ikarijat v N evljah  se om enja prvič 1. 1498. (Koblar, IMD 1892, 

str. 73). T radicija  smatra cerkev  sv. Jurija v N evljah  za najstarejšo farno 
cerkev  v okolici, torej starejšo od kam niške (prim. H itzinger, Auszug aus dem 
Schriftenregister der Stadt Stein, Mitt. des histor. Vereins für Krain 1865, 
str. 111 in Valvasor, Ehre III., str. 542). V ikarijat v Spodnjem  Tuhinju  (Šmart
no) in oni v Zgornjem  Tuhinju  se om enjata 1. 1526. (Koblar, K ranjske cer
kvene dragocenosti, IMD 1895). Od teh je  bržkone starejši oni v Šmartnu, ker
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ri jat dobske fare v Krasni),168 ozemlje ob vhodu v Črni Graben 
(pretežni del dobske fare), Moravška kotlina in prisojne lege 
nad Savo (moravška fara), ravnina ob Savi (vikarijat mengeške 
fare v Dolu),159 prisojne lege pod Sveto Goro (vikarijat v Vačah) 
in rad Zagorjem (vikarijat na Čemšeniku). Izjemi sta ihanska 
fara in zagorski vikarijat, ki obsegata oba ozemlje z izrazito 
raztresenimi naselji in sta še posebej značilna po svojem, za 
stare fare nenavadno majhnem obsegu; ihanska fara n. pr. ima 
še danes prav isti obseg, od zagorske pa se je  odcepila le lo- 
kalija na Sveti Planini. Vloga teh dveh cerkvenih središč je 
torej morala imeti nek poseben pomen; glede Zagorja je  ome
niti, da se ozemlje tamošnjega vikarijata povsem krije z ozem
ljem zagorskih „kosezov“ .

Že ponovno smo se tekom dosedanjih izvajanj dotaknili 
vprašanja k r a j e v n i h  i me n .  Važni sta predvsem dve vrsti: 
izpeljanke iz osebnih imen in pa imena, ki pričajo o krčenju 
gozda. Zdi se namreč, da nam prva pričajo o razmeroma stari 
naselitvi, dasi se poudarja, da najstarejša naselja nosijo imena 
po krajevnih prirodnih značilnostih in da pripadajo osebna imena 
mlajši naselitveni fazi, ki pa spada vendarle še v zgodnji sred
nji vek.180 Nasprotno nam imena, ki kažejo na krčenje gozda, 
brez dvoma pričajo o mlajši kolonizaciji.

Važna je ugotovitev, da leže na vzhodnem Gorenjskem vsi 
kraji, ki izvajajo svoje nazive iz slovanskih osebnih imen, v 
ravnini ali vsaj v širših rečnih dolinah. Primeri za to so nam: 
Prebačevo,161 Trboje,182 Dragočajna, Nasoviče,163 Skaručna,104

obsega še v 18. stol. vso dolino do M otnika izvzem ši Z gorn ji Tuhinj (V. Ste- 
ska, IMD 1904, str. 50). Tudi tu si tore j slede postopom a m lajša cerkvena 
središča od zapada na vzhod. — Fara v M otniku pa je  nastala iz vikarijata 
štajerske prafare Braslovče (Barle, O bseg lju b ljan sk e šk o fije  pod škofom  H re
nom, IMD 1891, str. 13).

iss V ikarija t v  Krašni se om en ja  1. 1341. (Koblar, IMD 1891. str. 13).
159 V ikarijat v D olu  se om enja I. 1452. (prim. pripom bo 89!).
loo Prim. Schlüter, o. c., str. 42 in M eitzen, o. c., str. 44.
161 Prebačevo od osebnega imena s korenom  * bak- (in form acija  profe 

sorja  Ramovša).
162 Trboje je po tolmačenju prof. Ramovša po sufiksu sodeč najbrže iz

*tiêbon e  k osebnem u imenu Tirêbon ali pa je  od zloženega osebnega imena 
* trêbobod, adj. trêb ob od ’je  (selo), trêboje . S tem bi odpadla Levčeva razlaga 
direktno iz glagola trebiti, ki bi kazala na k rčen je  gozda (Pettauer Studien 
III., str. 163).

163 N asoviče po prof. Ramovšu m orda iz osebnega imena h korenu sbp-.
l e4 Skaručna od slov. osebnega imena Skoruta s sufiksom  -ina (po

prof. Ramovšu).
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Beričevo,165 Dragomelj, Radomlje,168 Domžale,167 Perovo, Nev
lje,168 Tuhinj,169 Godič, Hotič,170 Krasna.171 Zanimivo je poudariti, 
da so med njimi imena s sufiksi -ovo in -ina večinoma lastna 
mlajšim vasem s progami ali z zaselško zemljiško razdelitvijo 
(Prebačevo, Beričevo, Količevo, Skaručna, Dragoeajna, Krašna). 
Tudi v obeh primerih združitve iz osebnega imena izpeljanega 
adjektiva s pojmom „vasi“ imamo opraviti z mlajšimi naselji, 
na kar kaže tudi izvor teh osebnih imen, ki je  neslovenski (De- 
palja Vas, Kaplja Vas).172 Slično kažejo izpeljanke iz nemških 
imen na mlajša naselja, vendar imamo tudi v teh primerih (Pir
niče, Vikrče, Rafolče, Moravče)173 opraviti s sklenjenimi vasmi 
ali pa vsaj z velikimi zaselki. Izpeljanke iz osebnih imen ozna
ču je jo  torej le sklenjena, kolektivno organizirana naselja.

Med imeni, ki so v zvezi z gozdom, moramo ločiti taka, ki so 
v zvezi s krčenjem gozda in pa ona, ki so na splošno v zvezi s 
porastlostjo sveta ali s posameznimi rastlinskimi vrstami. Sledn ja 
imena nastopajo, kakor podčrtava tudi Meitzen,174 že v starejših 
naselitvenih fazah; v njih ni nikakega sledu o krčenju, temveč 
se poudarja le določena posebnost tamošnjega rastja. Te vrste 
imena nastopajo precej redko pri sklenjenih vaseh z delci (taka 
izjema je Dob), češče pri vaseh s progami (Hrastje, Bukovica)

165 Beričevo od osebnega imena Berič.
tee D ragom elj in R adom lje od hipokoristikov slov. osebnih imen Radom 

in D ragom : P. Skok, Časopis za slov. jez ik , kn jiževnost in zgodovino IV. 
(1924), str. 46 in V. (1926), str. 3.

167 D om žale po prof. Ramovšu m orda k osebnem u imenu D om ižal ъ, 
event. D onniželb.

los N evlje  iz osebnega imena N evelja  ali N evolja  (po prof. Ramovšu).
169 Tuhinj k osebnemu imenu od korena * tuch- (po prof. Ramovšu).
170 G odič od osebnega imena h korenu * god- (po prof. Ramovšu). So

roden je  menda Hotič. Prim. Fr. M iklošič, D ie Bildung der slavischen P er
sonen- und Ortsnamen. M anuelabdruck aus D enkschriften der Akadem ie der 
W issenschaften, Phil.-Histor. Klasse, W ien 1860— 1874. Sammlung slavischer 
Lehr- und Handbücher, herausgegeben von A. Leskien und E. Berneker, 
H eidelberg 1927, str. 142, 184.

171 Krašna je  n a jverjetn ejše  iz Krašina in to  k osebnem u imenu od 
korena * kras- (po prof. Ram ovšu).

172 O sebno ime v D epalja  Vas je  najbrže nem škega izvora, kar je  raz
vidno iz starejše oblike D iepoltsdorf (Mitt. des histor. Vereins für Krain 
1862, str. 51). K ap ljo  Vas razlaga Pintar kot „Jakobsdorf“  (LZ 1912, str. 475). 
Po prof. Ramovšu je  ta razlaga m alo verjetna, vendar je  tudi on m nenja, 
da se v „K ap lja “  skriva osebno ime.

173 Prim. P intarjeve razlage: Pirniče iz Pirnat (Bernhard), V ikrče iz 
W ighard, R afolče iz Raghold (LZ 1912, str. 475). M oravče iz M arolt (LZ 1912, 
str. 201, 252, 475).

174 Meitzen, o. c., str. 44,
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in pri manjših ravninskih naseljih (n. pr. Trnovlje, Smlednik,175 
Čemšenik176), a najštevilnejša so med zaselki v hribovitem svetu, 
n. pr. Brezje (večkrat), Brezovica (večkrat), Breznik, Bukovje, 
Podbukovje, Borje, Blagovica,177 Čemšenik, Dobovje, Dobeno, 
Dobrava, Gabrovnica, Gabrje (večkrat), Hrastje (večkrat), Hrast
nik (večkrat), Javorje (večkrat), Javorščica, Jelnik, Jesenje, 
Jelševica, Lipovica, Olševek (večkrat), Prajpreče (večkrat), Pra- 
pretno (večkrat), Rakitovec, Snovik,178 Stebljevek, Stolnik,179
V rba.

Pri vaseh mlajšega datuma, pa tudi pri zaselkih imamo na
dalje imena, ki pričajo, da dotično zemljišče nekoč ni bilo ob
delano in v njivah. Y to vrsto spadajo n. pr. imena Loka, Log, 
Senožet itd., ki nastopajo prav pogosto kot poljska, a ponekod 
tudi kot krajevna imena, in sicer tako med zaselki (Loke v Tu
hinju, Loke v Črnem Grabnu, Loke pri Zagorju, Log pri Šent- 
ožbaltu in Log pri Kandršah, Senožet ob Savi, pri Šentlambertu 
nad Savo in pri Sv. Ambrožu pod Krvavcem), kakor tudi med 
vasmi z zemljiško razdelitvijo na proge (Loka pri Mengšu, Zgor
nji Log pri Hotiču). Y to vrsto spadajo tudi imena Prelog (Pre
loge, Prevoje),180 Praše 181 in morda tudi Trzin.182

Še izrazitejša so imena, ki direktno kažejo na krčenje go
zda. Med njimi je najbolj razširjeno ime Laze, ki pa nastopa iz
ključno le med zaselki v hribovju (pod Sveto Goro, pod Grma- 
čami, pri Vin jem, pri Dobu, v Zg. Tuhinju, v Gozdu nad Kamni

176 Za razlago im ena Smlednik prim . pripom bo 78!
176 Čemšenik od črem še ( =  prunus padus, T raubenkirsche): Pintar, 

LZ 1914, str. 461.
177 B lagovica iz G logovica  (nem. G logow itz) od gloga ( =  W eissdorn- 

gesträuch): Pintar, LZ 1914, str. 460.
178 Snovik iz „sosnovik“  od „sosna“  ( =  bor): Pintar, LZ 1914, str. 461.
179 Stolnik po Pintarju (o. c.) od „stvo l“  ( =  cevasto steblo).
180 Prim. pripom bo 93! K ra ji s tem im enom  so P revoje  pri Lukovici, 

P revoje  pri B lagovici in Prelog  pri Ihanu, povsod izrazito m lajša naselja.
181 Praše je  izrazita vrstna vas s progam i na desnem bregu Save na

sproti T rbo j. Ime Praše je  sorodnega pom ena kot Prelog; Pintar, Primet. 
Časopis za zgod. in narodopisje 1912, str. 125 sl.

182 Po m nenju prof. Ramovša pride poleg  eventuelne razlage iz pred- 
slovenskega * tergena vpoštev le še razlaga od korena v glagolu  ti, rzati in 
adjektivu  tržen (tržna zem lja, trznina =r B.rachland). Ta razlaga bi se skla
dala z m lado kolon izacijsk o  obliko Trzina. Na vzhodnem  G orenjskem  imamo 
poleg tega še dve neznatni naselji s podobnim  im enom (Trzin pri Šentgotardu 
in Tržen pri M oravčah). Značilen je  posebno drugi, ki ni n ikako sam ostojno 
naselje, tem več le skupina hiš, pripadajočih  km etijam  v m atični vasi (Mo
ravčah), zgrajena očividno v vzročni zvezi z obdelovanjem  tam ošnjih razm e
roma oddaljen ih  n jiv , pom aknjenih na rob m očvirnih travnikov ob Drtišci.
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kom ter Stance Laze v Slivni). V ravnini imamo tri naselja, ka
terih imena so v zvezi s požiganjem (Poženik, Žeje, Žerjavka).183 
Med njimi sta Žeje in Žerjavka neznatni, očividno mlajši naselji. 
Problematičen je Poženik, ki pripada po syojem vnanjem licu in 
zemljiški razdelitvi k starim vasem na Cerkljanskem polju. 
Čudno je, da so med zaselki in raztresenimi naselji v hribovju 
te vrste imena razmeroma redka: sem spadajo le Palovče nad 
Kamnikom, Žeje pri Sveti Trojici in Požarje pri Šentlambertu 
nad Savo.

Na mlajši nastanek kaže nadalje ona skupina imen, ki jih 
ni mogoče razlagati drugače kakor s stališča že obstoječih, sta
rejših naselij. To so predvsem imena, tvorjena s predlogom 
„za-“ . Poleg nekaterih izrazitih, že omenjenih primerov pri skle
njenih vaseh (Zaboršt in Zajelše pri Dolu, Zalog pri Komendi) 
imamo še celo vrsto takih imen v primerih, kjer gre za male sku
pine kmetij ali iz samotnih kmetij nastale zaselke. Na ta način 
so dobili imena Zavrh za šmarno Goro, Zagorica pri Stranjah, 
Zagorica pri Rafolčah, Zagorica pod Cicljem, Zalog pod Sv. Mi
klavžem nad Savo, Zalog pri Krtini, Zalog pri Moravčah, Zaboršt 
pri Ihanu, Zajelše pri Ihanu, Zabrezovje v Gozdu nad Kamni
kom, Zaloke pri Čemšeniku, Zavine pri Zagorju (prim. bližnje 
Vine), Zahrib pri Vačah in nad Medijo, Zapleš pri Trojanah itd. 
Pri imenih, tvorjenih s predlogom „pod-“ (n. pr. Podgora, Pod- 
jelše) taka razlaga ni nujna, ker more dobiti tako ime tudi pri
marno naselje z ozirom na svoj odnošaj do določene prirodne 
značilnosti. Saj so vendar ravno imena po prirodnih (morfolo
ških, pedoloških, hidrografskih, klimatskih) značilnostih razšir
jena tako med starimi vasmi (n. pr. Polica, Preserje,184 Homec, 
Nadgorica, Podgorica, Podgorje, Dol. Kleče, Suhadole, Vodice, 
Motnik, Brnik185 itd.), kakor tudi med zaselki in raztresenimi 
naselji (n. pr. Dol, Dole, Dolina, Vrh, Hrib, Goričica, Ravne,188

183 Žeje in Poženik h korenu  * žeg-. Pintar, IMD. 1908, str. 89 sl., 93. P in 
tarjevo  razlago p o trju je  prof. Ramovš in stavi v to vrsto imen tudi Žerjavko.

184 P intarjevo razlago tega im ena (LZ 1913, str. 547) iz „P reso je“  ozna
ču je  prof. Ram ovš za nem ožno. Pač pa gre za izpeljanko iz besede, katere 
koren  je  n. pr. v shrv. „presrt“  ( =  preval) in v glagolu „nasrnuti“ .

385 M otnik in Brnik po pom enu v zvezi s kalno vodo, kot n. pr. Vodm at: 
prim. K. Štrekelj, Slovenska kra jevna im ena po nemškem Štajerju. Časopis
za zgodovino in narodopisje 1904, str. 76.

180 N aselij z im enom Ravne je  na našem ozem lju  znatno število: pri 
šenturški G ori, nad Kamnikom , pod M enino, na Lim barski G ori, pod Sveto 
G oro, pri M otniku; vezana so na izrazite ostanke starih ravnin.
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Brdo, Reber, Poreber, Vrtače, Sidol, Sidraž, Kandrše,187 Zno
jile,188 Vodice, Kal, Kaloi itd.). To so imena, ki ne morejo niti 
najmanj pričati o starosti naselij, saj vidimo n. pr., da ima ime 
Vodice stara farna vas, kakor tudi neznatna zaselka nad Godičem 
in pri Zagorju; prav tako se zove Preserje velika vas pri Homcu, 
a razen nje tudi mala zaselka pri Zlatem Polju in pri Lukovici. 
Ničesar nam tudi ne povedo imena, nanašajoča se na poljedel
stvo in poljedelske kulture (n. pr. Zlato Polje, Široka Set, Jarše, 
Ušenišče, Ržišče, Ovsišče), nadalje imena, ki kažejo na nekdanje 
Specijalne kulture (Vine, Vinski Vrh, Hmeljno, Lanišče) ter ona, 
ki izhajajo iz nazivov sadnega drevja (Češnjice, Hruševka, Pod- 
hruško, Jablana, Slivna, Kostanj).

Vendar imamo še nekatera imena, ki dosledno označujejo 
jako mlado naselje, samotno kmetijo ali skupino samotnih kme
tij. To so zlasti od besede „selo“ izvedena imena. Med njimi je 
le Velesovo sklenjena Vas; v ostalih primerih gre za neznatna 
naselja: Selo pri Sinkovem Turnu, pri Ihanu, pod Slivno, pri 
Zagorju, v Zg. Tuhinju, Selce pri Moravčah, pri Češnjicah, pri 
Tirni, Selišče pod Slivno in v Sp. Tuhinju. Isto velja za naselja 
z imenom Videm (pri Dolu in pri Sp. Kosezah) ter morda tudi 
za Tunjice.180

Omenim naj še ona naselja, ki so dobila ime po cerkvenem 
patrociniju. Pri tem seveda odpadejo naselbine pri hribovskih 
cerkvah, ki obstojajo dejansko le iz cerkve in mežnarije in se 
jim le tu, tam pridruži še kaka kmetija. Značilno je, da pri takih 
skupinah nastopa skoro dosledno ime patrocinija s pridevkom 
„sveti“ , dočim se pri starejših, obsežnejših naseljih, ki so dobila 
po patrociniju ime, uporablja v pretežni večini neslovenski 
„šent“ (Šenčur, Šmartno, Šentvid, Šentomperga, šenturška Gora). 
Tudi so ta naselja dobila imena večinoma po starejših patroci- 
nijih (n. pr. sv. Martina, sv. Jurija, sv. Vida, sv. Petra, sv. Kan- 
cijana), dočim se mala hribovska naselja, pa tudi neznatnejša 
naselja te vrste v ravnini, nazivajo le po mlajših patrocini jih 
(n. pr. Sv. Andrej pri Moravčah, Sv. Križ in Sv. Trojica nad Dol

187 Sidol je  iz Suhi dol, Sidraž bržkone v zvezi s korenom  „drag“  (Pin
tar, LZ 1915, str. 661 sl.). Slično razlaga prof. Ramovš Kandrše iz korena drag- 
s pron. ko- ali predlogom  къ. R azvoj b i izšel od prvotne oblike * K adražice 
(v listinah se k ra j res im enu je  K adrschytz).

188 Znojile  so po Pintarju (LZ 1911, str. 495) prisojni, sončni vročin i iz 
postavljeni kra ji. Razlaga se sklada s položajem  vseh Z nojil na vzhodnem 
G orenjskem  (nad Lukovico, nad Tuhinjem , pri Čemšeniku).

189 Prim. prip. 141!
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skim, Šentgotard, Šentožbald, Šenitlambert, Sv. Miklavž na Goro- 
peči in v Beli, Sv. J akob ob Savi, Sv. Pavel pri Dragomlju, Sv. He
lena pri Dolskem).190 V vseh teh primerih je naselje seveda pra
viloma mlajše od cerkve ali vsaj iste starosti ž njo, dasi ni iz
ključeno, da se je  tu ali tam izgubilo prvotno ime v prid dru
gotnemu, cerkvenemu. Tak primer so morda Cerklje (primerjaj 
str. 38), nadalje Šmartno v Tuhinju, ki je  danes skoro docela 
izpodrinilo stari naziv Sp. Tuhinj. Tudi v primerih Štefanje in 
šenturške Gore gre najbrž le za kasnejši pridevek v svrho lo
čitve dveh naselij „v Gori“ , za kar bi govorilo dejstvo, da se v 
okolici Cerkelj tudi za Sv. Ambroža uporablja naziv „Sv. Ambrož 
v Gori“ . Nadalje je  glede Šmarce, katere ime poteka od patroci- 
nija sv. Mavricija,191 jako malo verjetno, da bi bilo njeno da
našnje ime prvotno; kajti po ustroju je  vas videti staro naselje 
z razdelitvijo na delce, cerkev sv. Mavricija pa stoji na vaški 
periferiji, njen patrocinij vrh tega ne spada med starejše in v 
naših krajih običajne patrocinije.

Iz pregleda krajevnih imen je razvidno, da so vsi starejši 
toponomastični znaki omejeni na sklenjene vasi v ravnini in v 
manjši meri na velike zaselke. Tudi ta moment bi torej potrjeval 
domnevo, da je stara naselitev zasegla velik del vzhodnogorenj- 
ske ravnine, in sicer predvsem v vaseh z zemljiško razdelitvijo 
na delce. Izven ravnine bi prva naselitev odgovarjala velikim 
zaselkom družabnega nastanka na področjih, ki sem jih že po
novno navedel: v Tuhinjski dolini in v Bistriški dolini nad Kam
nikom. v prisojnih legah nad Črnim Grabnom, na obronkih gri
čevja ob vhodu v Črni Graben, na skoro ravnem svetu Moravške 
kotline ter v prisojnih položajih nad Savo, osobito v območju 
Vač in Svete Gore ter pod čemšeniško Veliko Planino.

Kako se nam pokaže ta domnevna slika poselitve z ozirom na 
vprašanje kontinuitete naseljenosti? Žal je  vzhodna Gorenjska 
arheološko še premalo preiskana, da bi bili mogoči kaki zanes
ljivi zaključki. Najdišča iz bronaste dobe (Zagorje, Gornji Log 
pri Litiji)192 so tako redka, da ne moremo iz njih v tem pogledu 
sklepati ničesar. Kasnejša (halstattska) najdišča so sicer števil
nejša (Vače in okolica, Sveta Gora, Rovišče, Strahulje, Zagorje, 
več najdišč v hribovju nad Blagovico in nad Lukovico, A jdov

190 Za starost patrocin ijev  v naših kra jih  prim .: A. Stegenšek, D ekanija 
gorn jegra jska . Cerkveni spom eniki Lavantinske šk o fije  T., M aribor 1905, 
str. 207 sl. — E. K lebel, Carinthia I., 117. Jhg., str. 85 sl.

191 Pintar, LZ 1913, str. 29.
192 W. Schmid, D ie Bronzezeit in Krain, C an n oia  1909, str. 116, 131.
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ščina nad Dolom, Smlednik),193 a če nam dovolju jejo kak sklep, 
bi ta mogel obstojati le v ugotovitvi, da je  bila tedaj naseljenost 
znatnejša v hribovju nego v ravnini, in sicer zlasti na širokih 
prisojnih planotah (okoli Vač in nad Črnim Grabnom!). Na
sprotno leži velika večina najdišč iz rimske dobe (v Lahovčah, 
pri Smledniku, pri Šmartnu pod Šmarno Goro, na Drnovem pri 
Mengšu, nad Ihanom in pri Dolu,194 na Grobljah pri Domžalah195) 
v območju ravnine, prav tako dve staroslovenski najdišči Men
geš in Komenda.19® Osobito kaže torej Mengeško polje znake 
starega naselitvenega središča.

Rimska najdišča segajo iz mengeške ravnine tudi na vzhod 
v smeri velike rimske ceste Aemona-Celeia, ob kateri je  ležala 
važna naselbina Mansio Adrante poleg današnjih Trojan.197 
Značilno je, da imamo sicer ob vsej tej cesti rimske spomenike, 
da pa razen imena Trojane, ki bi kazalo na kontinuiteto z rim
sko naselitvijo,198 in morda še imen Gradišče (nad Lukovico) in 
„v Ajdovšah“ (poljsko ime vzhodno od Krašne) ob tej cesti ni 
nikakih sledov stare slovenske naseljenosti ali momentov, ki bi 
posredno govorili za njo. Videli smo v ostalem, da je v celotnem 
Črnem Grabnu do pod Trojanami edino Krašna — po imenu in 
zemljiški razdelitvi sodeč — morda starejšega datuma, vsa ostala 
naselja ob tej cesti pa so mlajša od kmetskih naselij,, ležečih 
vstran od nje. To smo ugotovili tudi v ravninskem sektorju da
našnje trojanske ceste s primeri pri Dobu in Prevojah. V tem 
sektorju ima sicer S c h m i d  vrisan potek rimske ceste južneje 
od današnje nekako v smeri od Črnuč pod Soteškim Hribom na 
vzhod mimo Ihana ter približno skozi staro jedro Doba;199 ven
dar ni s tem izpremenjenega ničesar bistvenega na ugotovitvi, da 
je  večina naselij ob današnji cesti, zlasti v Črnem Grabnu samem, 
razmeroma zelo mlada. Pozabiti ne smemo tudi, da je  tekom

103 J. Pečnik, Prazgodovinska najd išča na K ranjskem . IMD 1904, 
str. 128 sl.

194 Pečnik, o. c. Pri Lahovčah bi m orda tudi ime, (ki brez dvom a izvira 
od „v la ch “  =  „rom anus“  (prim. 1. 1412. nem ško ob liko „W alch d orf“ : Levec, 
MMYK 1895, str. 8) kazalo na kontinuiteto z rim sko dobo?

195 Za D rn ovo in G rob lje : A. M iillner, Emona, Laibach 1879, str. 86.
196 W . Schmid, A ltslow enische G räber Krains, Carniola 1908, str. 44.
197 M iillner, o. c., str. 81 sl.
198 T rojan e =  prebivalci kra ja  „T r ç d i,“  — Atrante, Adrante (Ramovš, 

Hist. gram. II., str. 264).
199 W . Schmid, Röm ische Forschung in Österreich 1912— 1924, II. D ie süd

lichen Ostalpenländer, A bb. 4. Röm ische Strassen und Befestigungen im Be
reiche der Isonzofront 1 : 500.000. Deutsches Archäologisches Institut, Röm isch- 
Germ anische Kommission, 15. Bericht 1923/24, Frankfurt a. M., 1925.
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srednjega veka ta prometna črta igrala podrejeno vlogo in da 
jo  je tja do 15. stol. po pomenu daleč prekašala pot mimo ande- 
škega Kamnika ter skozi Tuhinjsko dolino,200 ki se je na drugi 
strani nadaljevala proti Škofji Loki in tvorila najbližjo trgovsko 
pot proti Benetkam.201 S tem bi se lepo vjemalo dejstvo, da kaže 
Tuhinjska dolina znake starejše naselitve kot Črni Graben. Pro
metna žila v smeri Kamnik-škofja Loka je  morda pustila sle
dove v imenih Moste in Moše;202 tudi stare vasi Vodice in Za
poge, tvoreče širok pas poseljenega sveta skozi tamošnje obsežne 
gozdne komplekse in pa stari smledniški grad so znabiti v vzroč
ni zvezi ž njo. Nasprotno pa ob stari rimski cesti na zapad od 
Domžal do Save nimamo nikakih sledov njenega vpliva na potek 
naselitve in s tem na današnjo sliko naselij. Večji del tega ozem
lja kaže celo kolonizacijske vasi z zemljiško razdelitvijo na 
proge, deloma pa je še danes neposeljen.

Zusammenfassung.

Die ländlichen Siedlungen im östlichen Oberkrain. — In der vorliegen 
den A rbeit w erden uns teils auf Grund der Beobachtungen an Ort und 
Stelle, teils auf Grund der F lurkartenforsclnm g (nach dem Kataster aus den 
Jahren 1825— 1827) die ländlichen Siedlungen im östlichen O berkrain  (d. h. 
im G ebiete von der Straße K ranj— K okra bis zur ehem aligen steirischen 
G renze ostwärts und bis zur Sava südwärts) geschildert. Dieses G ebiet ist 
in seiner westlichen H älfte größtenteils (mit Ausnahm e der Rašica und der 
tertiären H ügellandschaft T unjiške D obrave) eine Ebene, gegen Osten aber 
bildet es eine gebirgige Landschaft im G ebiete der sogenannten Savefalten. 
W as die L a g e  d e r  S i e d l u n g e n  in diesem G ebiete betrifft, so ist es für 
d ie Ebene bezeichnend, daß die meisten D örfer entw eder entlang dem G ebirgs- 
fuße oder entlang den Flußterirassen und den Grenzen der Überschwem m ungs
zone liegen. D ie zentralen, von dem G ebirgsfuße sow ie vorn den Flüssen 
meli г entfernten G ebiete der Ebene sind schwächer besiedelt, teilw eise b il
den sie sogar noch heute gewaltige W aldflächen (z. B. im Felde von K ranj). 
In der hügeligen und gebirgigen Landschaft des Ostens sind aiber für die 
Lage der Siedlungen besonders die pliozänen Verebnungsreste w ichtig, 
w ählend die Täler von den bäuerlichen Siedlungen meist gemieden w erden; 
nur in den Haupttälern (Savatal, Črni Graben. Tuhinj) sind — meist auf den 
Terrassen und Schuttkegeln — einige größere Siedlungen entstanden, größ
tenteils mit den Einflüssen deis Verkehrs oder mit den politischen und k irch 
lichen Einrichtungen zusammenhängend. Von den pliozänen (jungpliozänen) 
Flächenresten sind besonders jen e in den sonnigen Lagen und jen e an der

200 Luschin, Ein P rotokoll der Stadt Stein in Krain aus den Jahren 
1502/1505. MMVK 1905, str. 40, 45. — Klebel, Carinthia I., 116. Jhg.. str. 35.

201 Fr. Zwitter, Starejša kran jska mesta in meščanstvo. L ju bljana  1929, 
str. 8.

202 Moše razlaga prof. Ramovš iz „m ošče“ , kar b i b ilo  okrajšano stanov 
niško ime iz „m oščane“  k „m ost“ .



92 SV E T O ZA R  ILE ŠIČ:

G renze des Kalksteins und der perm okarbonischen (in den Antiklinalen von 
L itija  und T rojane) oder tertiären (in den Synklinalen von T rbov lje-M oravče 
und Tuhinj) Gesteine von der bäuerlichen Besiedlung bevorzugt geworden. 
D ie  meisten Siedlungen liegen deshalb an den Flächenresten der mittleren 
Höhe (420—450 m, 520—560 m, 620—660 m), während die niedrigeren nur stellen 
w eise entw ickelt, die höheren aber außerdem am meisten im Kalksteine ein 
geschnitten und stark verkarstet sind. Trotzdem  hat die Besiedlung sogar 
auf den höchsten pontischen Niveaus bis zur Höhe 800 m  und darüber 
(Sv. G ora, Slivna, Rakitovec) W urzel gefaßt. D ie  H öhe von 1000 m hat nur 
eine einzige Siedlung (Sv. Am brož) überschritten.

W as die T y p e n  d e r  S i e d l u n g e n  betrifft, kann man auch ini 
östlichen Obenkrain die geschlossenen D örfer einerseits, die zerstreuten 
Siedlungen anderseits, dazwischen aber noch verschiedene Übergangsform en 
(z. B. die W eiler) unterscheiden. In der Ebene überw iegen die geschlossenen 
D örfer, im H ügellande und im G ebirge dagegen die Streu- und Ubergangs- 
siedlungen. Mit Rücksicht auf den G rad der Geschlossenheit, den Grundriß 
und die F lurverfassung konnten die folgenden Siedlungstypen festgestellt 
werden.

1. D i e  g e s c h l o s s e n e n  D ö r f e r  m i t  d e r  G e w a n n f l u r  v e r 
f a s s  u n g. Unter ihnen überw iegen die H aufendörfer mit der u n r e g e l 
m ä ß i g e n  Gewanneinteilung (z. B. Praprotna- und Pšenična Polica, Zgorn ji 
Brnik, Spodnji Brnik, Lahovče, T rboje , Moše, V odice, Zapoge, D om žale, D rago
m elj, Podgorica, der südliche Teil von Šenčur usw.). Statt des H aufendorfes 
tritt stellenweise ein P latzdorf auf (V oglje , M oste). Seltener sind die Straßen
oder Gassendörfer mit der streng r e g e l m ä ß i g e n  G ewanneinteilung, die 
vielleicht nur die F olge einer späteren Regulation -ist (z. B. in Homec, P re
serje, D ol, Podgora, K leče, D olsko). W ährend bei den H aufendörfern die 
unregelm äßige Form  des Bauernhofes (der H aufenhof) überwiegt, kom m en 
bei den regelm äßigen G ewanndörfern  fast ausschließlich die regelm äßigen 
H ofform en vor (der Streck-, Schmal- und H akenhof).

2. D i e  g e s c h l o s s e n e n  D ö r f e r  m i t  d e r  S t r e i f e n f l u r -  
V e r t e i l u n g  (die Reihen- und W aldhufendörfer). Sie kom m en besonders 
auf m inderw ertigem , nässerem oder lehm igem  Boden vor, so an der 
Pšata (Zalog, K lanec, K aplja  Vas, der südliche Teil von Moste, Mengeš, Loka, 
Trzin, D epalja  Vas, Pšata), im Felde von Skaručna (Repnje, Bukovica, P olje  
usw.), teils auch der Save entlang (Hrastje, Prebačevo, Ježa). Fast alle diese 
D örfer sind nur einseitige Reihendörfer, die beiderseitigen sind viel seltener 
festzustellen (Šenčur, P olje , Skaručna). D ie überw iegende H off orni ist die 
des Schmalhofes, daneben kpmmt auch den- Streck- und der H akenhof vor.

3. D ie ziem lich lockeren, schwach geschlossenen D örfer, größten
teils K e u s c h l e r s i e d l u n g e n .  D ie Flur dieser Siedlungen, meist 
kleineren Umfangs, ist in unregelm äßige, teils arrondierte B löcke eingeteilt 
(z. B. Smlednik und die benachbarten Siedlungen, die Siedlungen nördlich 
von Komenda, die Siedlungen in der Ebene unterhalb D ob und Krtina). Der 
H aufenhof ist die vorw iegende H ofform .

4. D ie großen p r i m ä r e n  W e i l e r s i e d l u n g e n ,  oft über 10 
Bauernhöfe umfassend, mit der typischen W eilerflurverfassung, die nicht 
eine individuelle, sondern eine gem einschaftliche, aber nicht systematisch 
ausgeführte Besiedlung vorstellt. O ft kom m en noch Spuren des ursprüng
lichen Gem einbesitzes (der Allm ende) vor. Auch in der 1' lurverteilung, die 
eine ausgesprochene G em englage zeigt, ist viel Ähnlichkeit mit den G ew ann



KMETSKA N ASELJA NA VZHODNEM GORENJSKEM. 95

dörfern  vorhanden. Sie ist aber im höchsten Maße von der M orphologie 
abhängig: sie kann bezüglich  ihrer aiifleiren Form  im flachen G elände (in 
der Ebene oder auf den K alkhochflächen) vollständig gewannartige Form en 
zeigen, im abgedachten G elände aber die Form  einer Terrassenkultu.r (einer 
Parzellierung im Sinne der Höhenlinien) annehmen. Dieser Siedlungstypus 
herrscht im Bistricatal oberhalb Kamnik, im Tuhinjtal, an den sonnigen 
Terrassen und Hängen nördlich  vom  Črni Graben, im  H ügellande am Aus
tritte des Črni Graben in die Ebene, im Becken voti M oravče und in den 
sonnigen Lagen über dem Savatal (in der Um gebung von V elika Vas, von 
V ače und von T ro jan e— Čemšenik). Auch ein ige größere geschlossene Sied
lungen, die als Sitz einer P farre oder einer w eltlichen O brigkeit zu ihrem 
heutigen Um fang em porgew achsen sind, gehören ihrem  W esen nach zu die
sem Siedlungstypus (z. B. Vače, M oravče, Zagorje, Krasna, Blagovica, Zgor
n ji Tuhinj, N evlje  usw.). D er H aufenhof ist die einzige vorkom m ende H of
form .

5. D ie kleinen s e k u n d ä r e n  W e i l e r s i e d l u n g e n ,  teils zerteilte 
Einzelhöfe, teils nur E inzelhofgruppen, ursprünglich überall mit der E inöd
flur verbunden. D iese Siedlungsform  komm t — verbunden mit den gew öhn
lichen Einzelhofsiedlungen — im gebirgigen Teile des Gebietes überall neben 
den prim ären W eilersiedlungen vor. Hauptsächlich ist sie auf die höheren 
und ungünstigeren Flächen beschränkt. Doch ist sie im G ebiete östlich von 
Ilian, in der Um gebung von Zagorje und nördlich  über dem Tuhinjtal (z. B. 
Gozd) die vorherrschende Siedlungsform , w ährend die echten, untereinander 
isolierten E i n z e l h ö f e  nur im G ebiete um Špitalič und M otnik V o r 

kommen.
6. D ie lockeren A g g l o m e r a t i o n e n  d e r  E i n z e l h ö f e  mit ge

m einschaftlichen Ortsnamen, teils auch mit den Spuren des gem einschaft
lichen Grundbesitzes. D ie Einödflur vorhemrschend (Ihan und seine Um ge
bung, Tun j iške D obrave, Zagorje, einige Siedlungen in der Um gebung von 
Vodice).

7. D i e  A g g l o m e r a t i o n e n  an den alten H a u p t s t r a ß e n ,  
meist jüngeren Ursprungs als die alten Agrarsiedlungen abseits der Straße. 
D ie größere oder geringere Geschlossenheit gibt ihnen heute das Aussehen 
entw eder eines geschlossenen D orfes (Prevoje, Lukovica, Blagovica, Krasna, 
V rh polje) oder einer zerstreuten Siedlung (Želodnik, Podsm rečje, P odm ilj, 
Br.šljinovec, Jastroblje, Špitalič). D ie Lage dieser Siedlungen ist mit R ü ck 
sicht auf die Verkehrsverhältnisse gewählt geworden, der Grundbesitz ist 
auf einen kleineren Streifen in der Nähe der Straße beschränkt. D ie H öfe 
sind meist mit der Längsseite und nicht w ie be i den anderen Straßendörfern 
mit der Schm al-(G iebel-)seite der Straße zugekehrt. Charakteristisch sind 
die großen „Fuhrm annshöfe“ .

D iese Verschiedenheit der Siedlungstypen ist teils auf d ie N aturverhält
nisse, teils auf die B e s i e d l u n g s g e s c h i c h t e  zurückzuführen. W as die 
letztere betrifft, ist die von L e v e e  ausgesprochene Ansicht, die Ebenen seien 
später als die Eergabhänge besiedelt geworden, auch für das östliche O ber
krain vollkom m en abzulehnen. Ebenso ist es aber kaum  w ahrscheinlich, daß 
die ältere Besiedlung nur die Ebene bevorzugte. A uf Grund der F lurforschun
gen, urkundlicher Q uellen, der Entw icklung der Pfarren und der O rts
namen, ferner auf Grund der V ergleichung mit den Ergebnissen der histo
rischen und geographischen Forschung in anderen Gebieten, ist für das 
östliche O berkrain  zu verm uten, daß die älteste Besiedlung der Ebene in den
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G ebieten mit überw iegender G ew annflur (den G ebieten von  C erk lje , V o
dice und M engeš— Dom žale), im gebirgigen Osten aber in jenen  der prim ären 
W eilersiedlungen zu suchen ist. D iese gem einschaftlich organisierte W ei- 
leirsiedlungen wären demnach als eine den G ew anndörfern  entsprechende 
und nur dem unebenen Gelände angepaßte Siedlungsform  zu betrachten. W ie 
in der Ebene die G ew anndörfer die besonders günstigen Schotter- und 
Sandböden einnehmen, so gehören im gebirgigen Osten die günstigeren, fla 
chen und sonnigen Flächen den erwähnten W eilersiedlungen an. Die K on
tinuität der ältesten Siedlungen mit der röm ischen und vorröm ischen Be
siedlung ist nur teilw eise (z. B. im  Felde von Mengeš, im G ebiete von Vače) 
festzustellen. Besonders aber überrascht uns die Tatsache, daß der alten 
römischen Straße Em ona—Celeia über Adrante (Trojane) fast keine Spu
ren der älteren slowenischen Besiedlung folgen, daß vielm ehr die Straße 
durch das Tuhinjtal (mit der Verlängerung durch die andechs-m eranische 
Stadt Kamnik gegen Smlednik und Škofja  Loka) im M ittelalter eine viel 
w ichtigere R olle  gespielt und auch auf den Gang und die Intensivität der 
Besiedlung einen starken Einfluß ausgeübt hat.


