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Cene Malovrh : 

Porast Ljubljane in okoliških krajev 
od 1825 do 1931 

v luči statistike hiš 

Prostor, v katerem sem izvršil svoja proučevanja, določuje v 

glavnem meja bivšega ljubljanskega okoliškega okraja. To 
politično mejo sem korigiral samo na dveh mestih in sicer s tem, 
da sem privzel še nekaj krajev iz bivšega litijskega in kočev-
skega okraja.* 

Orografsko zastopajo ta prostor ravninski predeli Ljub-
ljanskega barja in Ljubljanskega polja, Šmarsko-grosupeljska 
kotlina ter hriboviti, oziroma planotasti obod, ki obkroža te pre-
dele. Ta obod sestavljajo zapadni odrastki Posavskega hribovja, 
ostanki ravnika v porečju Želimeljšoice, del Rakitniške planote 
ter del škofjeloško-polhograjskega hribovja. Večina tega pro-
stora južno od Save pripada površinskemu porečju Ljubljanice. 
Izjeme predstavljajo samo Grosupeljska kotlina, v kateri se vrši 
podzemeljski odtok proti Krki, severni rob Posavskega hribovja 
in severovzhodni del Polhograjskega hribovja, odkoder se 
vode odtekajo proti Savi. Vode, ki teko proti Ljubljanici, so 
ustvarile relief, ki z ozirom na ravnino, ugodno vpliva na centrie-
talno usmerjenost. 

Antropogeografske stanje tega ozemlja se nnjno podreja 
prirodnim pogojem. S tega vidika se zdi tudi opravičena zgoraj 
omenjena dopolnitev, s katero sem priključil naselja, ki z ozirom 
na prirodne faktorje teže v smeri proti Ljubljanski kotlini, ozi-
roma Barju (razvodje med Besnico in Reko, zgornji del Želimelj-
ske doline). 

Manj izrazito določena je meja tega prostora severno od 
Save in Sore. Ne bilo bi povsem napačno postaviti jo enostavno 
ob Savi, ki predstavlja v prometno-geografskem oziru bariero. 
katero prerežejo le redke komunikacije, navezane v glavnem na 
tri večje mostove, pri Tacnu, Črnučah in Sv. Jakobu. Y zvezi s 
tem je značilno, da je n. pr. bivša občina Dol pripadala vse do 
novejšega časa kamniškemu okraju. Vendar moramo vpoštevati, 

* Betsnica, Dolgo Brdo, Gaberje, Gozd—Reka, Jainčje, Mali vrh,' Malo in 
Veliko Trebel jevo, Ravno Brdo—Laze, Tujii grm, Vnanjarje, Volavi je; Bleči 
Vrh, Gorenja in Dolenja vas, Mali konec, Trošoine, Pol'ica, Peč, òretez, Gradež, 
Laporje, Mali Ločniik, Slaka gora. ščurki. Turjak, Veliki Ločnik. 
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da je ravno bližina Ljubljane, katere vplivna področja segajo 
najmočneje v severni, severno vzhodni in severnozapadni smeri 
povzročila vise večjo oslabitev te bariere. Onstran Save pa je 
deloval še en prirodno-geo grafski činitelj, ki nam dovoljuje po-
staviti mejno črto v sedanji obliki. Tukaj opazimo namreč, da je 
nastali na robovih teras levega savskega brega niz naselij, ki se 
vleče v razmeroma ozkem paisu vzdolž Save. Na severni strani 
meji ta pas na slabše poseljeni predel osamelcev in vmesnega 
gozdnega, odnosno zamočvirjenega površja. Ne moremo trditi, 
da bi vplivno območje Ljubljane tega pasu ne moglo prerezati, 
toda dejstvo, da so severno od tod nastali samostojni, četudi 
slabši naselbinski centri (Domžale, Jarše) nedvomno poudarja 
vlogo tega predela. 

Orografsko sliko celotnega prostora karakteriziralo še sle-
deča dejstva. Prvo je to, da tvori zvezo med dnom Barske kotline 
in Ljubljanskim poljem razmeroma ozek prehod, izražen v gor-
ski preponi, katera veže Posavsko in Polhograjsiko-škofjeloško 
hribovje. Ta prehod predstavljajo tri ozke prečne doline in si-
cer dolina med Utiškimi brdi ter šišenskim hribom, ki ima za-
močvirjeno dno, dalje prečna dolina Ljubljanice in pa nekdaj 
suha dolina, v katero je danes vrezan Gruberjev kanal (7). Na-
dalje je potrebno podčrtati pomembne orografske vrzeli, ki 
predstavljajo v hribovitem obodu Barja in Ljubi jamskega polja 
izhode v razne smeri. Te so razmeroma ozka dolinska globel na 
črti Vrhnika—Logatec, ki se v nizu kraških polj nadaljuje proti 
jugu, nadalje široka vrzel, katero tvori Šmarsko—grosupeljska 
kotlina; na Ljubljanskem polju pa spadajo semkaj dolina Save 
ter široka plana dolina Kamniške Bistrice, ki odpira pot proti 
severu. V smeri teh orografskih vrzeli so se razrvile važne pro-
metne poti, katere se križajo prav na stiku med Barsko kotlino 
in Ljubljanskim poljem. 

S karte je razvidna topografska situacija obravnavanih na-
selij. Pripomniti pa moram že tukaj, da predstavljajo ta naselja 
dejansko nekoliko shematizirano sliko, ker sem se moral ozirati 
na podatke, katere nudi na razpolago politično-upravna stati-
stika. Pojem naselja v politično-upravnem pogledu nikakor ni 
ekvivalenten geografskemu pojmovanju. Geografija se ozira na 
individualni izraz naselja, zato loči tipe naselij, česar uradna 
statistika navadno ne vrši ali pa vsaj ne dosledno, ter pojmuje 
pod naseljem samo glavno selišče, ki mu pripadajo še sosednji 
zaselki in samotne kmetije. Taki primeri so zlasti pogosti v hri-
bovju. V obravnavanem področju se jasno kažejo v Polhograj-
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sko-škof jeloških hribih, kjer prevladujejo izrazita razkropljena 
naselja, predvsem samotne kmetije. Karta, sestavljena na osnovi 
statističnih podatkov, pa pokaže ravno obratno sliko; primer 
Črnega vrha je dovolj izrazit. Vendar za namen pričujoče študije 
taki geografski nesmisli nimajo kvarnega pomena v onem ob-
segu, kot bi ga imeli, ako bi podrobneje obravnavali naselbin-
sko-geografske probleme nekega določenega sektorja. V glavnem 
je situacij ska karakteristika naslednja. Ravnino, oziroma dna 
dolin označujeta na obrobju Barja in na vzhodnem obrobju Ljub-
ljanskega polja izohipsa 300 m, v ostalih predelih pa izohipsa 
400 m nekoliko manj točno. Vrisana orografska meja poteka med 
obema izohipsama. Večinoma ležijo naselja v višinah do 400 m, 
torej v ravnini, odnosno v dolinah voda, ki teko s hribovitega 
obrobja proti Ljubljanici in Savi. Lončar (18) navaja, da znaša 
v ljubljanskem okoliškem okraju delež krajev, ki ležijo v višini 
do 400 m 81 "4%. V višinah od 400—500 m je 97% vseh krajev; do 
600 m se število zopet skrči in relativno naraste v višini nad 
600 m (57%). 

Za topografijo so važne še nekatere morfološke značilnosti. 
Predvsem moramo v zvezi s tem vpoštevati najnižje nivoje, ki 
so se ohranili kot preostanki uravnanega površja iz pliocenske 
dobe. Ti nivoji se javljajo na obrobja Barske kotline v višinah 
med 320 in 480 m (8, iO). V naselbinsko-geografskeni pogledu so 
imeli zelo važno vlogo; poleg vršajev v jugovzhodnem delu kot-
line in osameloev, ki se dvigajo iznad zamočvirjene ravnine, 
predstavljajo skoraj edino področje, kjer so nastajale prvotne 
naselbine. Podobni pomen so imeli pliocenski nivoji tudi na 
obodu Grosupeljske kotline. Na Ljubljanskem polju pa so bile v 
zvezi z naselitvijo važne diluvijalne terase, ki potekajo vzdolž 
obeh bregov savske struge. Vasi so nastajale tukaj navadno tik 
nad terasnimi ježami, kar je povzročilo njihovo podolžno razpo-
reditev. V hribovitih predelih so naselja, odgovarjajoče morfolo-
ški razgibanosti, razvrščena mnogo bolj enakomerno. Važnejša 
izjema je le Rakitniška planota, kjer so se zaselki združili na 
Rakitniškem polju. 

Večje strnjene vasi se nahajajo skoraj izključno le v rav-
nini in v stranskih dolinah. Vasi s petdeset in več hišami so v 
hribih že prav redek pojav; v kolikor ise javljajo, so običajno 
primeri razloženih naselij. Tak primer je Rakitna, dočim Črni 
vrh ne predstavlja vasi v geografskem smislu, ker obsega poleg 
malega zaselka številne samotne kmetije, razpostavljene po pre-
cej obsežnem prostoru. 
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Območje razloženih naselij je v glavnem hribovit svet. 
Vendar tudi v ravnini ta tip ni redek pojav; opazimo jih namreč 
na Barju, kjer se mešajo s tipom dolgih in grucastili vasi. Tudi 
nekatere doline, zlasti spodnji del doline Šujice, karakterizira ta 
tip. Dolge, obcestne vasi prevladujejo na Ljubljanskem polju. 
Pravih gručastih vasi je v ravnini manj, pač pa so precej močno 
zastopane v šinarsko-grosupeIjski kotlini. 

Gospodarska osnova vsega predela je agrarna produkcija 
v širšem smislu. Prvotni značaj naselij Ljubljanske okolice je 
torej izrazito ruralen, kar velja še prav posebno za hribovite in 
južno-barske predele. To nam najbolje osvetljuje poklicna sta-
tistika prebivalstva po občinah za leto 1931. (25). Po njej izkazu-
jejo najvišje deleže kmetskega prebivalstva (nad 70%) predeli, 
pripadajoči bivšim občinam Tomišeilj, Ig—Studenec, Rakitna, 
Želimlje, Šenturje, južni del občine Grosuplje in v Posavju 
vzhodni del občin Dobrunje in Dol. V severozapadnem sektorju 
izkazujejo podobni procent bivše občine Črni vrh, Št. Jost in Pol-
hov gradeč. Nad 50% poljedelskega prebivalstva so imele skoraj 
vise ostale občine. Pomembno izjemo so predstavljale samo bivša 
občina Vrhnika in Borovnica, pri katerih pa je imelo zato višji 
delež prebivalstvo, živeče od gozdno-žagarske obrti in industrije: 
vendar smemo, vsaj v tem predelu, smatrati to zaposlovanje za 
gospodarsko panogo s pretežno agrarnim značajem. Končno izka-
zujejo majhen delež poljedelskega prebivalstva tudi vse bivše 
občine na obrobju Ljubljane. 

Nikjer v ljubljanski okolici ni prirodnih pogojev za kako 
drugo panogo gospodarskega udejstvovanja. Večji gozdni areali 
v j u govz hodnem sektorju nudijo sicer pogoje za osnovanje večje 
industrije, toda gozd se je tukaj doslej izkoriščal le bolj na 
agrarni osnovi. V ekonomskem pogledu je ta eksploatacija da-
jala prednost trgovini, ne pa industrijski predelavi. 

Glede agrarnega značaja pokra jine, je potrebna še ena pri-
pomba. Tako v ravnini, še bolj pa v hribovju karakterizira go-
spodarsko stanje primitivni poljedelski obrat. Poljedelsko izko-
riščanje se vrši, s prav neznatnimi izjemami na obrobju Ljublja-
ne, ekstenzivno in ne specializiramo; vrši se skoro izključno le z 
vidika prehrane obdelovalca. Tako negativno stanje podčrtavata 
še razmeroma gosta obljudenost (67 ljudi na km2) in posestna 
struktura. Od 8983 poljedelskih obratov bivšega Ljubljanskega 
okraja je leta 1931. odpadlo 8059 na takšna s pod 20 ha površine. 
Ruralni značaj naselij dobro označuje tudi demografska slika, 
ki se kaže v povprečnem številu prebivalcev na eno hišo. V vsem 
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prostoru prevladujejo naselja s povprečno 4 do 6 prebivalci na 
hišo. Izjeme predstavljajo kraji v neposredni okolici Ljubljane, 
v katerih je večstanovanjska meščanska hiša že pričela izpodri-
vati enodružinski kmetski dom. Naselja z več kot 6 prebivalci na 
hišo so v ostali okolici Ljubljane prav redek pojav. Opazimo jih 
tu in tam v hribih, kjer v saimnah in zaselkih prevladujejo do-
movi z velikimi kmetskima družinami. Podobno stanje izkazujejo 
tudi nekatere vasi v Grosupeljski kotlini. 

* 

Raziskovanje razvoja Ljubljane in naselij njene okolice z 
ozirom na število stanovanjskih hiš, sem poizkusil izvesti v dveh 
smereh. Prvo je sintetični prikaz tega razvoja v teku stoletja, ki 
ga najlepše podaja priložena karta. Drugo je njegova analiza, 
katero izvajam predvsem z vidika odnosov med urbanskim na-
seljem ter njegovim naselbinskim zaledjem. V zvezi s tem sku-
šam odgovoriti na vprašanje, ali je pri razvoju teh naselij v teku 
enega stoletja mogoče slediti medsebojni vzročni relaciji in v 
čem se kaže ta relacija. Vprašanje bi mogli postaviti tudi takole: 
ali se je porast Ljubljane vršil samostojno, brez vplivov pode-
želja na mesto, oziroma mesta na podeželje, odnosno, ali so se 
uveljavljali taki vplivi in ako so se, na kakšen način se izražajo? 
Da bi se približal rešitvi tega vprašanja, sem uporabljal i koro-
loško i kronološko metodo raziskovanja, upoštevajoč zraven naj-
važnejše poteze ekonomsko-socialnega razvoja tega predela т 
teku označene dobe. 

Taka analiza je potrebna pri raziskavah problema urbani-
zacije, katera se je v polpretekli dobi začela pri nas uveljavljati 
s sorazmerno nič manjšo silo kot drugod po svetu. Y modernem 
gospodarskem in družbenem življenju bo te vrste problematika 
imela vedno večji pomen, zlasti, alko se bo razvoj vršil v smeri 
pospešene industrializacije. Pri tem ne bosta važna samo prostor-
ninski in populacijski porast mest, ampak bodo nastajali še te-
žavnejši problemi kot sta med drugim zagotovitev potrebnega 
naselbinskega prostora v zaledju in preskrba mesta z živili. 

Viri, na osnovi katerih sem zasledoval razvoj Ljubljane in 
naselij njene okolice od leta 1825. do 1. 1931., so mi bili: parcelni 
protokol francisejiskega katastra, iz katerega je razvidno stanje 
za leto 1825.; za gorenjo časovno mejo pa so mi služili podatki, 
vzeti iz originalnih kontrolnih spiskov popisa prebivalstva iz leta 
1931.; za vmesna razdobja sem uporabljal repertori je krajev za 
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leta 1869., 1890. in 1910. Skrajni časovni meji obsegata približno 
stoletje, vmesna razdobja pa sem razdelil na prvo, ki sega do 
leta 1869. (štiridesetletna doba) in na tri dvajisetletja. 

Predilo preidem naprej, naj omenim še nekatere korekture, 
ki sem jih moral napraviti iz tehničnih razlogov. Y nekaj pri-
merih sem združil po dva''kraja, katere novejše statistike ome-
njajo posebej. Za celo razdobje sem moral izvršiti korekturo pri 
Ljubljani in sicer tako, da sem štel k mestu še predmestja Spod-
nja Šiška in Stari Vodmat. Spodnjo Šiško so namreč že leta 1914. 
priključili Ljubljani in od tedaj niso v statistikah navedeni 
zanjo posebni podatki. Podoben primer predstavlja Vodmat. Ta 
predmestni kraj so 1. 1896. razdelili v Stari Vodmat, ki je pripa-
del Ljubljani in v Novi Vodmat, ki je bil priključen občini Moste. 
КРГ so za 1. 1931. na razpolago samo podatki za Novi Vodmat, 
sem vpošteval posebej le ta del in sicer kot naselje, ki je nastalo 
šele v teku dobe. ( 

Za vso dobo in vsa razdobja sem izvršil korekture še v na-
slednjih primerih. Združil sem Malo in Veliko Trebeljevo, Kla-
nec in Škofljico, Slape in Polje ter Zgornje Pirniče in Virje. Na-
dalje sem združil kraje, ki jih statistike cepijo med dve sosednji 
upravni enoti. Tako sem štel k vasi Planina v občini Št. Jošt tudi 
oni del, kateri spada pod občino Črni vrh, k vasi Butajnova v 
občini Št. Jošt, tisti del, ki je pripadal občini Polhov Gradec in k 
Lesnemu Brdu tudi oni del, ki je pripadal občini Vrhnika. Kot 
eno štejem obe Besnici, od katerih je v novejši dobi ena pripadala 
občini Dobrimje, druga pa občini Trebeljevo, a sta bili prvotno 
en kraj. Končno naj omenim, da sem za centralne barske vasi 
vzel kot zgornjo časovno mejo leto 1926., ker mi niso bili na raz-
polago podatki za leto 1931. 

Naselja ljubljanske okolice delim, z ozirom na porast v teku 
označene dobe, v tri kategorije. Prva obsega one kraje, ki so 
glede na število hiš upadli ali stagnirali (do 10% porasta). V 
drugo štejem tiste kraje, v katerih je v teku dobe zgrajeno šte-
vilo hiš znašalo 11 do 50%, v tretjo pa tiste, ki so močno napre-
dovali, tako, da je bilo število hiš v njih leta 1931. več kot še en-
krat večje nego leta 1825. (50—100% porasta). 

Ta kategorizacija je umetno izvedena in sem jo uporabil 
zato, da bi iz množine individualnih primerov lažje razbrali raz-
vojne naselbinske tipe. V tabeli št. 1. sem statistično ponazoril 
to kategorizacijo. 
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Taibela I. 
Število naselij v pokrajinski enoti.* 

Porast v °/o I. II. III. IV. V. IV. VII. VIII. IX. 
Pod 0 0 Ш 6 6 2 2 4 4 — — 

0— 10 14 7 9 8 4 5 11 — — 

11— 20 3 4 8 6 6 4 12 — — 

21— 30 7 3 9 7 2 8 9 — — 

31— 40 6 5 9 6 6 6 16 — — 

41— 50 1 1 2 4 3 14 12 — — 

51— 60 — 1 1 1 — • 10 15 1 — 

61— 70 — — — — — 8 7 — — 

71— 80 — — — 1 1 7 4 3 — 

81— 90 1 3 2 — 

91—100 — — — 2 — — — 2 6 

33 27 44 37 24 67 93 8 6 

Naselja sem razdelil po pokrajinskih enotah, z izjemo Ljub-
ljane ter njenih predmestnih krajev, katere vpoštevam kot enoto 
za se. Taka razdelitev je popolnoma opravičljiva, ako pomislimo 
na že označeno pokrajinsko nehomogenost raziskanega področja. 
Iz tabele je kategorizacija naselij prav dobro razvidna, Normalni 
razvoj so imela naselja, ki se javljajo v vseh pokrajinskih delih, 
z izjemo neposrednega okolja Ljubljane in centralnega Barja; 
ta so ob enem tudi najštevilnejša, saj odpade nanje 178 krajev 
od skupnega števila 338, in izkazujejo končno še najzmernejši 
ter najmanj presenetljiv porast. Štel sem jih v drugo kategorijo 
v razliko od ostalih dveh tipov, ki zastopata prvo (85 krajev) in 
tretjo kategorijo (75 krajev). 

Za naselja prve kategorije je značilno, da pripadajo hribo-
vitim sektorjem ali pa imajo v nižini izrazito periferni položaj. 
Po večini imajo manjši obseg; oblika je največkrat zaselška, 
vasi pa imajo navadno značaj raztresenega naselja. Nekaj pri-

* Pokrajinska enota I. je Posavsko hribovje, 
II. je Škofjeloško-polhograjsko hribovje, 

„ „ III. so kraške planote, 
IV. je Šniarisko-grosutpel jska kotlina, 

„ V. sta dolini Šujice in Gradaščice, 
„ VI. je obrobje Barja, 

VII. je Ljubljansko polje in njegovo obrobje, 
„ VIII. je Ljubljana 'in predmestni kraji, 

„ „ IX. je centralino Barje. 
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merov večjih, gručastih Tasi s tendenco stagnacije je v nižini (Iška 
Loka, Spodnje Gameljne, Polhov Gradec). Kako se je mali obseg 
teh krajev ohranil skozi vso dobo, vidimo najbolje iz primerjave 
povprečnega števila hiš, ki v posameznih enotah pripadejo ene-
mu naselju. Y tabeli št. II. navajam take povprečke za obe ča-
sovni meji in sicer posebej za celotno področje in posebej za vasi, 
katere štejem v prvo kategorijo. 

Tabela II. 
V pokrajinsiki enoti: 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 
odpade na eno naselje število hiš 

1. 1931. 17 26 18 23 31 43* 43 
1. 1825. 14 19 14 16 22 23* 24 

odpade na eno naselje prve kategorije število hiš 
1. 1931. 14 17 7 16 18** 14 20 
1. 1825. 13 18 8 16 21** 16 20 

Najmočnejši upad števila hiš v stoletju izkazujejo vasi in 
zaselki v Polhograjsko-škof jeloškem hribovju. Med temi so po-
sebno značilne Studenčice, kjer se je znižalo število hiš od 19 
na 10, dalje Tehovec (7—2), Topol (25—18) in Osredek (11—5). 
Tako znatnega upadanja ne opazimo nikjer drugod; v nižinskih 
predelih so v tem oziru značilnejši samo kraji Zgornja Senica 
(26—20), Zavrli (15—11) in Ljubgojna v Horjulski dolini. Šte-
vilčno močneje so zastopana naselja pri katerih je število hiš 
ostalo neizpremenjeno ali pa so porasla kvečjemu za 1—2 hiši: 
teh je največ zopet v Posavskem in Polhograjsko-škofjeloškem 
hribovju, a tudi na južnem planotastem obrobju in v Grosupeljski 
kotlini jih je precej. 

V ravnini so naselja prve kategorije sicer redek, a značilen 
pojav. Nahajajo se namreč navadno le na obrobjih in stran od 
pomembnejših komunikacijskih črt. Semkaj spadajo Zajelše. 
Zaboršt in Dobrava na ravnini onstran Save, tostran pa Ladja, 
Spodnja Senica, Pržanj in Dvor. Na obrobju Barske kotline so 
taki kraji: Glinek, Kremenica, Kot, Iška Loka, Prevalje, Niževec 
in Mirke. V dolinah Šujice in Gradaščice sta v tem oziru, poleg 
nekaterih manjših krajev značilna Polhov Gradec (58—60) in 
Brezje (45—46). V celoti je delež krajev prve kategorije takole 

* lirez Vrhnike. 
** Brez Polhovega Giradca. 
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razporejen po pokrajinskih enotah: Y Posavskem hribovju jih 
je 48%, v Polhograjsko-škof jeiloškem 48%, na kraških planotah 
34%, v Grosupeljski kotlini 27%, v obeh ploskih dolinah 25%, v 
Barski kotlini 13% in na Ljubljanskem polju 17%. 

Zanimivo je prvo kategorijo naselij motriti z demografskih 
vidikov. Pri tem opazimo, da so zlasti tisti kraji, ki segajo v od-
daljenejše in višje predele, relativno močneje obljudeni. To dej-
stvo se ujema z razlago razvoja kmetskih naselij na Slovenskem, 
kakršno podaja prof. Meilik (17, str. 154), ki pravi, da se le-ta 
navadno niso večala tam, kjer ni bilo možnosti za zaslužek; in-
tenzivneje večanje so povzročili seile izgledi za obrtniške, trgov-
ske in dninarske poklice. Ljudje s takim zaposlovanjem so si v 
podeželskih krajih gradili svoje hiše in bajte, pri čemer posest 
zemljišča ni imeila vloge. Kjer pa takih pogojev ni bilo, so ljudje 
ostajali „pri hiši", zaradi česar se je pomnožilo članstvo družin 
na kmetskih domovih. 

V naslednjo kategorijo naselij štejem tiste, v katerih je 
bilo manj kot polovico hiš zgrajenih po letu 1825. Kraji, ki pri-
padajo tej kategoriji, so enakomerneje razporejeni po vsem te-
ritoriju. Nahajajo se v hribovitih sektorjih kot tudi v ravnini. 
V hribovitem Posavju je nad polovico takih (5(2%), v Polhograj-
skem hribovju 48%, v območju kraških planot 64%, v Šmarsko-
grasupeljski kotlini 612%. Prevladujoča so te vrste naselja tudi v 
ravnini; tako zavzemajo v dolinah Šujice in Gradaščice 71% 
vseh krajev, na Barju in njegovem ravninskem obrobju 48%, na 
Ljubljanskem polju pa 54%. Pri tem ne smemo prezreti, da se v 
zadnjih dveh pokrajinskih enotah zvišuje delež naselij, ki spa-
dajo v tretjo kategorijo, kar gre v glavnem na račun odstotka 
krajev iz druge kategorija. 

Ako primerjamo ravninska in hribovska naselja te razvoj-
ne kategorije, opazimo, da se je relativno večji porast vršil v 
ravnini. Dobro karakterizirata to stanje barsko obrobje, zlasti 
na jugu in zapadu, ter ravninsko Posavje. Iz tabele št. I. je raz-
vidno, da je v prvem primeru izmed 32 krajev 20 takih, ki izka-
zujejo preko 31 % porasta. Tako so se povečale vasi: Pi java gorica 
od 24 hiš v letu 1825. na 41 hiš v letu 1931., Želimlje (35—66), lška 
vas (52—88), Matena (30—45), Brest (29—53), Jezero (23—39), 
Yrbljene (32—59), Podpeč (22—40), Preserje (23—41), Brezovica 
(17—33), Sabočevo (14—26), Vrhnika (237—412), Stara Vrhnika 
(60—88), Podlipa (30—46), Blatna Brezovica (32—51), Drenov grič 
(24—45), Dragomer (26—39), Log (33—61). 
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Podobno sliko nani nudi razvoj na Ljubljanskem polju in 
na ravninskem Posavju. Tu je od 49 krajev 28 takih, pri katerih 
se giblje porast med 31% in 50%. Značilni primeri so: Seničica 
(11—20), Vaše (25—37), Brod (lb—25), Medno (19—29), Št. Vid 
(47—83), Kleče (19—35), Savije (42—75), Tomačevo (37—67), Sp. 
Zadobrova (24—37), Sp. Kašelj (24—44), Studenec (23—43), Sp. 
Hrušica (25—42), Zg. Hrušiica (28—42), Dobrunje (57—94), Bizo-
vik (72—111), Podmolnik (21—35), Dol (17—26), Podgorica (48 na 
72), Videm (16—32), Sv. Jaikdb (12—20), Šmartno pod Šmarno g. 
(41—59), Tacen (54—76), Zg. Gameljne (31^44), Zg. Pirniče (75 
na 113). 

Pri tem pregledu opazimo dvoje značilnih dejstev. Prvo je 
razmestitev naselij; zelo na široko zavzemajo ravninske predele 
in se javljajo še prav posebno na obrobjih. To bi mogli spraviti 
v neko vzročno zvezo z dejstvom, da prevladujejo v hriboviti so-
seščini naselja s tendenco slabšega prostorninskega porasta. Na-
slednjo značilnost pa predstavlja velikost teh krajev. Z večine so 
to prave vasi, ki so že v letu 1825. imele sorazmerno1 znaten obseg. 
Iz tega smemo zaključiti, da nudijo ti kraji obratni primer kot 
naselja prve kategorije. Tako z ozirom na lego kot velikost so 
imeli možnosti razvoja, katere so ustvarjali razni nekmetski go-
spodarski posli (obrtništvo, promet, dninarstvo in dr.). Iz vsega 
tega smemo zaključiti, da predstavljajo kraji, ki jih štejem v 
drugo kategorijo, normalno razvojno obliko, in sicer ne samo za-
radi svoje številčnosti, ampak tudi z ozirom na njihovo funkcij-
sko vlogo v ruralnem zaledju Ljubljane. 

Med naselja tretje kategorije štejem tista, katerih število 
hiš se je v stoletju več kot podvojilo. Iz tabele št. I. je razvidno, 
da hriboviti predeli takih primerov skoraj nimajo. V Šmarsko-
grosupeljski kotlini spadata semkaj samo Grosuplje (27—55) in 
Stranska vas (14—48), v Horjulski dolini pa Lesno brdo (11—43). 
(Primera Zg. in Sp. Dupljice pri Grosupljem sta problematična 
in ju samo formalno prištevam v to kategorijo). Od 75 krajev 
tretje kategorije jih odpade 68 na osrednje ravninske sektorje. 
Na Barju, oziroma njegovem obrobju, je 39% takih naselij, na 
Ljubljanskem polju pa 29%. Izključno tej kategoriji pripadajo 
kraji na neposrednem obrobju Ljubljane in 6 osrednje barskih 
vasi, ki so nastale šele po 1. 1825. 

Ako se ozremo na razporeditev teh naselij, se nam pokaže 
prav zanimiva slika. Najizrazitejše primere močnega porasta za-
stopajo kraji v neposredni okolici Ljubljane, to je Ljubljana sa-
ma s svojimi predmestnimi kraji in pa tista naselja na Ljubljan-
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6 k em polju ter v območju Barske kotline, ki so vzdolž glavnih 
prometnih črt mestu najbližja. O teh primerih bom podrobneje 
razpravljal kasneje. Večjo pozornost zbujajo naselja, ki so se 
močneje večala, a leže v področjih, kjer na splošno prevladuje 
normalni porast. Zgoraj sem že omenil tri posamezne primere iz 
neravninskih predelov. V ravnini nastopajo taki primeri skupin-
sko; značilne so zlasti vasi v območju osamelcev na Ljubljanskem 
barju, ki skoraj v celoti spadajo v tretjo kategorijo. Med terni so 
narasle Vnanje Gorice od 29 na 99 hiš, Notranje Gorice (27—81), 
Plešivica (19—66), Bevke (24—75), Sinja Gorica (16—37). Slični 
razvoj izkazujejo naselja na jugozapadnem obrobju Barja; tu 
so se povečali kraji: Verd od 38 na 116 hiš, Dol (22—58), Laze 
(11—23), Borovnica (59—154), Dražica (4—21), Breg (8—33), Pako 
(14—32), Goričica (15—31), Kamnik (29—70). Očitna je razlika 
med razvojem teh naselij in onih, ki leže na vršajih v jugo-
vzhodnem delu Barske kotline; tu se je namreč znatneje pove-
čala samo vas Tomišelj (23—51). 

Ta močni porast je povzročil, da so nekdaj sorazmerno 
majhni kraji dobilli v teku stoletja prav znaten, nekateri celo 
velik obseg. Vzroki, ki so dovedli do tega, so različni. Med pri-
marnimi moramo vpostevati povečanje agrarne površine, po-
sebno v območju barskih osamelcev. To je omogočilo zvišanje 
števila poljedelskih obratov in sledečo ustvaritev močnejših ru-
ralnih centrov, ki so imeli slične pogoje za svoj nadaljnji razvoj 
kot smo to videli pri naseljih druge kategorije. Na jugozapadnem 
obrobju Barja pa je delovalo kot primarni činitelj izkoriščanje 
gozda v visokem zaledju; tudi stare kamnolome pri Podpeči bi 
mogli prištevati tem činiteljem. Odločilni faktor sekundarnega 
značaja je bila brez dvoma železniška proga, ki je sredi prej-
šnjega stoletja stekla mimo teh naselij. Primerjava porasta po 
posamezmih razdobjih dokazuje, da je imela železnica veliko 
vlogo zlasti pri porastu krajev okrog Borovnice. 

Posebni primer predstavljajo vasi centralnega dela Ljub-
ljanskega barja, ki vse do konca 18. stoletja sploh ni bilo pose-
ljeno. Prvi naseljenci se pojavijo tu šele po začetnih osuševal-
nih delih, ki so se vršila od te dobe dalje. Barski kraji, „te iz-
jeme med selišči Slovenije" (24, str. 53), imajo izrazit pečat mo-
derne kolonizacije in so se tudi razvijali odgovarjajoče takemu 
značaju. 

Nekoliko manjše, a značilno skupinsko jedro te vrste na-
selij opazimo na obrobju Ljubljanskega polja in sicer okrog 
Medvod. Tu so porasli kraji: Medvode od 18 na 28 hiš, Preska (27 
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na 63) in Rakovnik (4—28). To je edini primer v tem delu rav-
ninske okolice Ljubljane. Vzrok njegovega nastanka je bila in-
dustrijska aktivnost v okolici Medvod, kar je pospešilo doselje-
vanje prebivalstva zlasti iz hribovite soseščine. Propadanje na-
selij v zapadnem delu Polhograjsko-škof jeloškega hribovja je 
po vsej verjetnosti v zvezi s tem napredovanjem. 

Oglejmo si sedaj pobližje razvoj Ljubljane in naselij, ka-
terih porast smemo tolmačiti kot posledico bližine večjega uinban-
skega centra. Ljubljana je štela leta 1825., skupaj s Sp. Šiško 
in Starim Vodmatom, 938 hiš, od katerih je na Šiško odpadlo 69, 
na Vodmat pa 21. Leta 1931. je štela brez barskih vasi in skupaj z 
omenjenima krajema 2935 hiš. Za to leto pa ni mogoče določiti 
števila hiš, ki so pripadale Sp. Šiški m Staremu Vodmatu. Oba 
bivša predmestna kraja sta bila namreč že dalje časa spojena z 
mestom samim in ju zato tudi statistika ne obravnava posebej. 
Delež porasta Ljubljane znaša torej približno 2/s števila hiš iz 
leta 1931. Za sestavni del ljubljanskega mesta samega smemo da-
nes smatrati še Rožno dolino z Glincami in tisti del Vodmata, ki 
je do leta 1935. pripadal občimi Moste ter ga statistika vodi po-
sebej od leta 1896. pod imenom Novi Vodmat. V Rožni dolini z 
Glincami se je število hiš dvignilo v teku stoletja od 19 na 537, 
Novi Vodmat pa je štel 1. 1931. 390 hiš. V prvem primeru znaša 
delež v stoletju zgrajenih hiš 97%, v drugem pa 100%. Spodnja 
Šiška in zlasti Bežigrad bi nam bržkone pokazala podobni pro-
centualni porast, ako bi imeli na razpolago potrebne statistične 
podatke. Že iz teh primerov lahko ugotovimo, da so tisti deli se-
danjega mesta, ki so na začetku dobe bili še izraziti predmestni 
kraji, rasli intenzivneje kot prvotno mesto. Tak razvoj Ljubljane 
je popolnoma razumljiv, saj se sklada z razvojem mnogih mest, 
ki so v novejšem času doživela znatnejši porast. Še posebej si ga 
moremo razlagati s topografsko situacijo Ljubljane. Mesto je 
stisnjeno v razmeroma ozkem prehodu med Barsko kotlino in 
ravninskim Posavjem, zaradi česar je bilo umljivo, da se je širilo 
na te dve strani še prav posebno intenzivno. Nagli razmah urban-
skega naselja je vplival na priključitev obrobnih ruralnih kra-
jev tako v severnem kot v južnem ravninskem predelu; s časom 
so ti kraji svoj prvotni značaj popolnoma izgubili in so postali 
i v formalnem i v funkcijskem pogledu sestavni deli mesta 
samega. 

Direktni vpliv Ljubljane kot urbanskega naselja, ki se širi 
navzven, pa je segel še dalje. Zasegel je kraje, ki so danes pred-
mestja v pravem pomenu, to je, tisti mestni deli, ki so sicer zve-
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zani z mestom, toda med hišami urbanskega značaja so še otočki 
podeželllske pokrajine (prim. 29). Semkaj smemo šteti Zgornjo 
Šiško, ki je v teku dobe porasla od 54 na 202 hiši, Selo (13—110), 
Moste (43—104), Štepanja vas (28—151) in Vič (44—163). Ti kraji 
pa še ne obsežejo vsega predmestnega oboda sedanje Ljubljane. 
Sem moramo šteti tudi vse naselbinske pomole, ki so se razvili 
bolj ali manj samostojno ob glavnih prometnih črtah, ki vodijo 
iz mesta. V statistikah so navadno upoštevani pri krajih na zu-
nanjem obodu mestnega pomerija. Tipična taka naselja so na-
stala ob glavni cesti, ki vodi na Gorenjsko (sestavni del Dravelj), 
ob Dunajski cesti (del Stožic), vzdolž cest, ki vodijo na Posavje 
(deli Tomačevega, Jarš, Obrij, Šmartnega in Hrastij). Na jugu 
imamo take primere ob Dolenjski ter Ižanski cesti in v Mestnem 
logu. 

Na ta predmestni obod Ljubljane se neposredno navezujejo 
naselja, ki sicer ne pripadajo mestnemu pomeriju, a izkazujejo 
nadpovprečno močen porast. Tako so se povečale Koseze od 15 
na 80 hiš, Dravlje (57—149), Zapuže (14—34), Podgora (16—36), 
Vižmarje (40—104); Stožice (31—135), Mala vas (19—56), Ježica 
(38—87), Črnuče (43—97); Hrast je (9—18), Šmartno db Savi (27 
na 60), Sneberje (125—64), Zg. Zadobrova (13—38); Polje—Slape 
(32—148), Vevče (16—98), Zg. Kašelj (48—107), Zalog (29—106); 
Fužine (8—20), Rudnik (17—69), Ilovica (0—66), Ižanska cesta (0 
na 20); Kožarje (21—95), Vrhovci (3—11). Kot vidimo iz tega pre-
gleda, so se posebno močno povečali kraji, ki ležijo ob glavnih 
prometnih črtah, l o dejstvo nam obenem nakazuje vzroke ta-
kega porasta, iposebno, ako imamo v vidiku že zgoraj omenjeno 
cepitev naselij; novi deli so namreč nastajali predvsem v smeri 
proti Ljubljani in so tudi po svoji vnanjosti bolj mestna kot po-
deželska naselja. V teh novozgrajenih delih so se naseljevali 
ljudje nekmetskih poklicev, katerim so bližina Ljubljane in 
dobre prometne zveze omogočale vsakodnevno pot v mesto ali 
vsaj na periferijo. Naslednji vzrok za tako povečanje pa obstoji 
v povečani obrtniško-industrijski aktivnosti nekaterih večjih na-
selij, ki ležijo v tem zunanjem obodu mesta. Tipične primere za 
to nam nudijo okolice Št. Vida, Vevč in Kozarij. Razvoj obrti in 
male industrije, ki sta se nastanili v teh krajih in v njihovi bli-
žini, je imel za posledico aglomeracijo prebivalstva ter odgovar-
jajoči porast naselij. Za Polje in Zalog je bila še posebnega po-
mena ustanovitev železničarskih naselbin. Kako zapadajo ti kraji 
urbanizaciji, nam še posebej priča sorazmerno veliko število pre-
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bivalcev, ki v povprečju odpadejo na eno hišo. Leta 1951. je od-
padlo v krajih okrog Št. Vida povsod 6—7 ljudi na hišo; enako 
v Kožarjih, dočim se je v Vevčah povzpel ta povpreček celo na 
7—8 in v Zalogu na 9—10. Nasprotno pa so imele v istem času 
vasi na Posavju samo 4—6 ljudi na hišo, kar odgovarja povpre-
čku, ki velja za ruralna naselja vseh ravninskih predelov ljub-
ljanske okolice. 

Opisani pregled prostorninskega razvoja Ljubljane in na-
selij njene okolice že kaže na to, da je morala obstojati neka 
vzročna relacija med mestom in ruralno okolico. Posebno jasno 
dokazuje tak odnos izredno močen porast naselij, ki leže v ne-
posredni bližini mesta. Dr. Bohinec je v svoji študiji o ljubijan-
ski mestni aglomeraciji dokazoval vplivno območje mesta na 
osnovi demografskih faktorjev, kot so se uveljavljali od leta 
1880. do leta 1921. (12). Meja tega območja, katero je dognal 
avtor v svoji študiji, se v glavnem sklada z ono, ki sem jo očrtal 
na osnovi porasta števila hiš v teku stoletja. To smemo smatrati 
kot posebni dokaz za pravilnost zgornjega sklepa. Vendar ob-
stoja tukaj še neko drugo dejstvo, ki ga ne smemo prezreti. Nad-
povprečno močen porast števila hiš izkazujejo namreč, kot smo 
videli, tudi nekateri kraji v daljni okolici Ljubljane, pri katerih 
o kakem vplivu mesta nikakor ne moremo govoriti. To dejstvo 
še posebej zahteva, da si ogledamo razvoj naselij tudi po posa-
meznih razdobjih, to je s kronološke strani. 

Potek tega razvoja, ki ga lahko zasledujemo v nekih časov-
nih intervailih, nam mora dokazati vodilno usmerjenost, ki ozna-
čuje ne le posamezna naselja, aimpak cele skupine naselij. Doba 
einega stoletja je že tako velika, da so se razvojne tendence lahko 
uveljavljale ne samo v pogledu porasta, oziroma nazadovanja, 
ampak tudi v pogledu odnosov, ki so se v teku časa javljali med 
obema komponentama. Pričakovati smemo namreč, da razvoj pri 
večini naselij ne poteka enakomerno od spodnje k zgornji ča-
sovni meji, ampak da koleba. Ta spremenljivost v razvoju nam 
pove marsikaj zanimivega: predvsem nam osvetljuje genezo 
novodobnega stanja in deloma tudi funkcijsko karakteristiko 
posameznih selišč. 

Potek razvoja Ljubljane in okoliških naselij sem opazoval 
po dvajsetletnih razdobjih, z izjemo prvega razdobja, ko sem 
moral vpoštevati približno 40 let. Za četrto desetletje prejšnjega 
stoletja nimamo namreč nikakih tovrstnih podatkov. Prvo raz-
dobje je trajalo od 1825.—1869. leta. Drugo od leta 1869. do 1890., 
tretje od 1890. do 1910. 1. in četrto od 1910. do 1931. leta. 
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Natančneje sem proučili skupno 303 kraje; izpustil sem le 
tiste, katerih razvoj ne kaže posebnih značilnosti. Večina pro-
učenih primerov dokazuje, da moremo potek postopnega razvoja 
označiti s črtami, ki so v glavnem aflii vodoravne, oziroma poševne, 
ali pa izbočene, oziroma usločene krivulje. Potek teh linij mi je 
služil za določitev posameznih razvojnih tipov naselij. V svrho 
lažje predstave sem izdelal diagrame, ki prikazujejo razvoj na-
selij, pripadajočih zgoraj označenim trem razvojnim kategorijam. 
V prvem diagramu so prikazani trije razvojni tipi naselij, ki spa-
dajo v prvo kategorijo. V prvem stolpcu so označeni primeri 
krajev, ki so skozi vsa razdobja stalno in bolj ali manj enako-

Mn/gradec 

Šmarje 
/Solata 

Ynalyarje 
Moreno 
6radišče 

M. M/ačevo 
/tepce 
И.Хапес 

Primeri razvojnih tipov naselij. 

A. Naselja I. kategorije: tip i (prvi stolpec) 
tip 2 (drugi stolpec) 
tip 3 (tretji stolpec). 

B. Naselja II. kategorije: tip 1 (prvi in drugi stolpec) 
tip 2 (tretji in četrti stolpec) 
tip 3 (peti stolpec). 

C. Naselja III. kategorije: tip I (prvi stolpec) 
tip 2 (drugi in tretji stolpec) 
tip 3 (četrti stolpec) 
tip 4 (peti stolpec). 

merno upadali. Skupaj je teh naselij 12, in sicer so v Polhograj-
skem hribovju 4, v območju kraških planot 1, v Grosupeljski 
kotlini 1, v obeh ploskih dolinah 1, v Barski kotlini 3 in na Ljub-
ljanskem polju 2. Velika večina krajev te kategorije je ohranila 
tudi skozi razdobja konstantno število hiš. Ti zastopajo drugi 
tiip, v diagramu označen v drugem stolpcu. Razporejeni so takole: 
v Posavskem hribovju je 12 takih krajev, v Polliograjskem 2, v 
območju kraških planot 7, v Grosupeljski kotlini 6, v obeh plo-
skih dolinah 1, v Barski kotlini 5 in na Ljubljanskem polju 8. 
Kraji teh dveh tipov kažejo konstantno tendenco upadanja ali 
stagnacije, znamenje, da nikoli niso imeli ugodnih poigojev za 
napredovanje. 
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//rasée 
Lìpef/tav 

Si. Vrbnibi 

- Stoike 

Kamnik 
тШса 

Luiovka • богШса 
eUnka •unire 
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Tretji tip predstavljajo kraji, ki so v začetnih razdobjih 
sicer napredovali, a so kasneje zopet začeli upadati in so ob 
koncu dobe dosegli približno isto število hiš, kakor so jih imeli 
na začetku dobe. V Posavskem hribovju so 4 taki kraji, v Polho-
grajskem 7, v območju kraških planot 5, v Grosupeljski kotlini 
4, v obeh ploskih dolinah 4, v Barski kotlini 1, na Ljubljanskem 
polju 3. 

Zelo zanimivo je opazovati potek razvoja krajev druge in 
tretje kategorije. Tudi tu so razvojne linije nudile osnovo za de-
litev v posamezne tipe, od katerih so trije skupni obema katego-
rijama. Pri prvem tipu prevladuje tendenca stanovitnega nara-
ščanja. Pri drugem sledi začetnemu porastu upadanje v zadnjih 
razdobjih; ta tip naselij se sklada s tretjim tipom iz prve kate-
gorije. Tretji tip predstavljajo kraji, ki so v začetnih razdobjih 
prav neznatno naraščali ali deloma celo upadali, proti koncu pa 
so začeli izredno močno naraščati; ta končni porast se je navadno 
stopnjeval od leta 1910. dalje. Pri prvem in drugem tipu sem 
mogel določiti po eno varianto. Nekatera naselja, ki so stano-
vitno naraščala, so se v srednjih razdobjih, navadno od 1869. do 
1910. leta, nesorazmerno močno večala, ali pa so v podobnem ne-
sorazmerju stagnirala. Posebno prvi slučaji so pogosti; v dia-
gramu se ta varianta lepo izraža v primeru Turjaka. Večji del 
krajev drugega razvojnega tipa pa kaže to posebnost, da iso in-
tenzivneje naraščali v prvih razdobjih, dočim so kasneje stagni-
rali ali upadali. Tretji tip je precej enoten in nima variante. 

Neka posebnost se javlja še pri razvoju naselij tretje kate-
gorije. V petem stolpcu je označen četrti razvojni tip, katerega 
značilnost je v tem, da predstavlja nekako združitev tipa dve in 
tri. Kraji, katere štejem semkaj, so namreč v začetnih razdobjih 
zelo naraščali in začeli v sredi dobe že stagnirati, a so po letu 
1890. in še pogosteje po letu 1910. močno, čestokrat celo izredno 
močno naraščali. 

Na osnovi opisane delitve lahko izvedemo genetično in de-
loma tudi funkcijsko karakteristiko naselij ljubljanske okolice. 

Tabela III. prikazuje številčno stanje posameznih tipov na-
selij druge in tretje kategorije ter njihovo razporedim po po-
krajinskih enotaih. 

Naselja prvega tiipa so močneje zastopana v ravninskih 
predelih. Potek njihovega razvoja ne preseneča, z izjemo neka-
terih krajev, ki pripadajo varianti tega tipa in izkazujejo že 
omenjeni intenzivnejši porast v srednjih razdobjih. Morda bi ta 
razvoj lahko tolmačili s spremembami, ki so nastopile v sredi in 
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v drugi polovici preteklega stoletja, po odpravi kmetskega pod-
ložništva; progresivni razvoj je kasneje zopet prekinila kriza, 
katere izraz je bilo močno izseljevanje podeželskega prebival-
stva, ki je nastopilo proti koncu stoletja. V splošnem pa moremo 
reči, da je razvoj naselij tega tipa najbolj normalen. 

Tabela III Razvojni tipi naselij. 

Pokraj. 
11. k a t e g o r i j a III. k a t e g o r i j a Obe kate-

goriji 

enota tip Tari-
anta 

sku-
paj 

tip 
2 

vari-
anta 

sku-
paj 

tip 
3 

tip 
1 

tip 
2 

vari-
anta 

sku-
paj 

tip 3 tip Skupaj 

I 5 1 6 4 3 4 710) 13 

II 11 11») 11 

III 5 5 2) 6 4 1012) 15 

IV 4 5 9 3) 4 8 1213) 123) 128) 23 

V 2 4 6») 6 4 10») 12») 17 

VI 8 3 11 s> 9 9 1815) 121) 7 ' ) 6 6 1217) 324) 229, 54 

VII 7 14 216) 7 7 1 4 I 6 ) g 22, 4 8) 2 1 318) I32S) 7ЗО 70 

VIII 926) 9 

IX 29) 2 1 S") 1«) 6 

Skupaj 26 32 58 35 47 82 10 13 10 8 18 27 10 218 

1) Dolenja vas, Troščine, Dole, Polica in Javor; Mali Lipoglav. 
2) Vel. Lipljene, Vrbičje, Mali Ločnik, Rožnik in Turjak. 
3) Mali vrh, Hraistje, Vel. Mllačevo in Predole; Perovo, Po,nova vas, Sp. 

Slivnica, Mala in Vel. Račna. 
4) Stramsika vas in Po d sme rek a; Podolnica, Gub rije, Šujica, Razori. 
5) Tlake, Želim!je, Iška, Brest, Blatna Brezovica, Vel. Ligojna in Log; 

Pijava gorica, Podpeč in Dragoimer. 
6) Goričane, Sp. H.riišioa, Dotbrunje, Studenec, Sp. Kašelj, Dolsko in 

Tacen; Svet je, Vaše, Stanežiče, Kleče, Obrje, Sp. Zadobrova, Bizovik, Pod-
molnik, Podgoira, Dol, Videm, Zig. C arnei j ri e, Šmartno in Zg, Piirniče. 

7) Rudnik, Srednja vas, Klanec—Škofljica, Borovnica, Dražica, Sinja 
gorica in Notranje Gorice. 

8) Kanina gorica, Podgora, Fužine in Sadinja vas. 
9) Ilovica, Ižanska cesta. 

10) jančje, Prežganje in Volarvi je; Ravno brdo—Laze, Kožljevec, Bes-
nica in Ori je. 

(i) Smerečje, Butajnova, Planina, Št. Jost, ömi vrh, Selo, Setnik, Smol-
miik, Tmovec, Brezovica in Belo. 

12) Smrjene, Male Lipljene, Zapotok, Škrilje, Dabravica in Rakitna; 
Sloka gora, Lapoirje Kladia in Zaplana. 

13) Udje, Vino, Blato iin Sala; Bičje, Pece, Podgorica, Šenturje, Para-
disee, Mala in Vel. Stara vas in Brezje. 
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Zanimivejši je drugi tip proučenih naselij. Pri njem se 
namreč kaže neka bistvena razvojna sprememba, ki je nastopila 
v novejšem času. Naselja, ki so do 1. 1910. in deloma do 1. 1890. 
naraščala normalno, pogosto celo prav intenzivno (varianta!), so 
po teh letih začela v razvoju občutno pešati; nastopila je stag-
nacija in neredko tudi upadanje. Že številčno stanje naselij tega 
tipa nam pove marsikaj zanimivega; iz tabele je razvidno, da 
med kraji druge in tretje kategorije relativno prevladujejo, saj 
jim pripada skoraj polovica (47%). Ta naselja imajo izrazito ru-
ralni značaj, kar potrjuje številčno razmerje med zastopniki tega 
tipa v posameznih pokrajinskih enotah. Izredno močen delež 
imajo na primer v Polhograjskem hribovju, kjer pripadajo te-
mu tipu vsa naselja, ki so v teku stoletja narasla. Veliko jih je 
tudi v Barski kotlini; tu opazimo med njimi skoraj vse večje vasi, 
katere so nadpovprečno močno narastle v toku stoletja (Torni-
seli, Verd, Pleši vica, Vnanje Gorice, Črna vas). Na Ljubljanskem 
polju ter njegovem obrobju spadajo sem tudi izrazito kmetske 
vasi, zlasti one na levem bregu Save. Edino izjemo predstavlja 
Št. Vid. 

Prav v zvezi s tem hočem opozoriti na dejstvo, katerega 
smemo precej posplošiti, da so se namreč kraji z izrazito polje-

14) Dolenja vas, Dvor, Vrzdenec, Horjul, Zakilamec in Dobrova; Belica, 
Log, Hraetenice im Lesino brdo. 

15) Gor,. Blato, Iška vas, Staje, Matena, Brest, Žabo,čevo, Brezovica, Pod-
lifpa in. Mala l i go j na; Guiminišče, Ig—Studenec, Strahome,r, Vrbljeme, Jeizero, 
Praserje, Ohonioa, Bistra in Stara Vrhnika. 

16) Št. Vid, Laze, Kleče, Petelinje, Podgorica, Sotesika in Sv. Jakob; Se-
niöica, Dolndice, Podutik, Podlipoglav, Podgrad, Pešata in Vikerče. 

17) Tofmišelj, Goričica, Breg, Dol, Bevke in Lukovica; Ka-mniJk, Pako, 
Laze, Verd, Pleš,ivica in V/nanje Gorice. 

18) Rakovnik in Gmajna; Glinšca. 
19) Liipe im Hauptmanica ; Cma vas. 
20) Komanija. 
21) Drenov grič. 
22) Brod, Poljane, Trata, Savije, Tomačevo, Hrastje, Zg,. Hrušioa, Soslro. 
23) Grosuplje: 
24) Dalnja was, BaJbina gorica, Lanišče. 
25) Medvode, Preska, Vižmarje, Dravi je, Zapuže, Stožice, Ježica, Črnuče, 

Zg. Zadobrova, Zg. Kašelj, Vevče, Polje—Slape, Zadvor,. 
26) Zg. Šiška, Sip. šiška, Ljubljana, Vodmat, Selo, Moste, Štepanja vas. 

Rož. dolina—Glin,ce, Vič. 
27) Srednja Ižanska cesta. 
28) Stranska vas. 
29) Brezovica, Kožarje. 
30) G u.n.cl je, Mala vais, Jarše, Ježa, Snebrje, Šmartno ob Savi, Zalog. 
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delsikim značajem večali samo do neke določene dobe in do neke 
določene mere. Še posebej podčrta va jo to dejstvo tista naselja, ki 
so intenzivneje naraščala v prvih razdobjih (varianta!). Med nje 
spadajo predvsem vasi v Barski kotlini. Tn se je v zvezi z osuše-
valnimi deli naglo večala površina obdelavne zemlje. Za ilustra-
cijo naj navedem primere kot so k. o. Ig—Studenec, kjer se je v 
dobi od 1. 1825. do 1. 1900. povečala površina polja za 31 % (239 do 
314 ha), v k. o. Tomišelj za 296% (170—673 ha), v k. o. Blatna 
Brezovica za 280% (152—577 ha). Razumljivo je torej, da so 
vzporedno s tem večanjem rasla tudi naselja, ker je odvisni del 
prebivalstva imel možnosti zaposlitve v kmetijstvu. Za hribovite 
predele isicer podobno stanje ne velja, zato pa je tamkaj v toliko 
večji meri prišllia v postev delitev kmetij in razvoj kočarstva. 
Ob nastopu splošne agrarne krize proti koncu preteklega sto-
letja, se je začelo kmetsko prebivalstvo izseljevati. Populacijska 
depresija, ki je takrat zajela večino slovenskih pokrajin, je 
močno zavrla tudi razvoj kmetskih naselij, ki so od tedaj začela 
stagnirati in celo propadati. 

Ako prištejemo krajem drugega razvojnega tipa onih 85, 
ki so v stoletni dobi nazadovala, potem moramo ugotoviti, da je 
v ljubljanski okolici skoraj dve tretjini takih naselij, ki izkazu-
je jo v novejši dobi tendenco upadanja ali stagnacije. Poglejmo, 
kakšen je delež teh v posameznih pokrajinskih enotah. Y Posav-
skem hribovju jih je 79%, v Polhograjskem hribovju 100%, na 
kraških planotah 82%, v Grosupeljski kotlini 67%, v dolinah Šu-
jiee in Gradaščice 70%, v Barski kotlini 62%, na centralnem 
Barju 50% in na Ljubljanskem polju 36%. Iz v s e g a t e g a 
s m e m o z a k l j u č i t i , d a j e p r o g r e s i v n i r a z v o j na-
s e l i j v r u r a l n i o k o l i c i L j u b l j a n e d o s e g e l s v o j o 
k u l m i n a c i j o ž e n e k a k o n a z a č e t k u n a š e g a s t o -
l e t j a in da t a n a s e l j a n i m a j o , p r i n e i s p r e m e -
n j e n i h g o s p o d a r s k i h p r i l i k a h , n o b e n i h m o ž -
n o s t i v e č za s v o j n a d a l j n j i r a z m a h . 

Pravilnost zgornjega sklepa nam še posebej potrjuje raz-
voj naselij, ki pripadajo tretjemu, oziroma četrtemu tipu. Na-
značil sem že, da označuje razvojna linija tretjega tipa sprva 
rahlejši, proti zgornji časovni meji pa vedno močnejši porast 
naselij. S tabele je razvidna razporeditev krajev tretjega tipa; 
zastopani so ali v neposredni okolici Ljubljane ali pa tam, kjer 
so v moderni dobi nastali pogoji za nekmetske panoge gospodar-
skega udejstvovanja. Med poslednjimi sta posebno izrazita pri-
mera Grosuplje in okolica Medvod. Popolnoma jasno je, da so to 
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naselja, ki izgubljajo svoj prvotni ruralni karakter in pridobi-
vajo, zaradi na novo ustvarjenih gospodarskih pogojev, vedno 
izrazitejši urbanski značaj. 

Genetično še bolj izrazit je četrti tip naselij, ki je dejansko 
le varianta tretjega tipa, od katerega sem ga ločil samo zato, da 
bi poudaril njegovo pomembnost. Maloštevilni kraji, ki pripa-
dajo temu tipu, so se razvijali navadno do leta 1910. podobno, kot 
smo to ugotovili za večino kmetskih naselij. Po močnejšem 
porastu v prvih razdobjih so že začeli kazati tendenco upadanja; 
v poslednjem dvajsetletju, nekateri pa že prej, so začeli zopet 
intenzivno naraščati, znamenje, da se je morala v njihovi funk-
cijski vlogi izvršiti večja sprememba. Taka sprememba se je v 
resnici tudi zgodila, kakor nam najlepše osvetljuje primer Zalo-
ga, ki je v sorazmerno kratkem času pridobil, zaradi svoje pro-
metne funkcije, več ali manj urbanski značaj. Podoben primer v 
dali jni okolici Ljubljane je Stranska vas, ki se je zaradi prometne 
funkcije Grosupljega in male industrije v bližini razvijala na 
enak način. Naj s tem v zvezi opozorim še na splošno vlogo, ka-
tero so imele pri razvoju naselij ljubljanske okolice železniške 
proge. Njihov pomen ni omejen le na posamezne primere, am^ 
pak se uveljavlja pri skoraj vseh krajih, ki ležijo v njihovi bli-
žini. Posebno prihaja ta pomen do izraza pri naseljih ob dolenj-
ski železnici, od Rudnika do Škofljice; vpliv lege ob progi je ne-
dvomno v veliki meri povzročil novodobni porast Brezovice in 
Borovnice z okoliškimi naselji ter Črnuč na Posavju. 

Ljubljana in njeni predmestni kraji pripadajo, kot smo vi-
deli, tretjemu razvojnemu tipu. Njihov porast po posameznih 
razdobjih je razviden iz spodnje tabele, v kateri navajam število 
hiš za vsako leto štetja posebej. 

Tabela IV. Število hiš. 

1.1825. 1.1869. 1.1890. 1.1910. 1.1931. 
Ljubljana* 938 1114 1329 1990 2935 
Zg. Šiška 54 62 75 109 202 
Novi У o dm at — — — 161 390 
Selo 13 13 15 52 110 
Moste 43 59 68 82 104 
Štepanja vas 28 38 45 78 151 
Rožna dol.—Glince 19 28' 36 \ '258 547 
Vič 44 58 76 101 163 

! ' " • I 

* Skupa j s Sjp. Šiško in Starim Vodmatom. 
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Po jakosti nekoliko slaibše, toda v enaki razvojni črti, so 
rasla tudi ostala naselja v bližnji okolici Ljubljane. Za vse je 
značilno zelo intenzivno naraščanje po letu 1890., oziroma 1910.; 
pri predmestnih krajih opazimo celo močnejši porast kot pri sa-
mem mestu. Prav ita skladnost v poteku razvojne črte dokazuje, 
da je Ljubljana bistveno vplivala na razvoj obrobnih naselij. 

Nastane vprašanje, ali sta tudi pojav nazadovanja, odnosno 
stagnacije večine krajev v širši ljubljanski okolici pa napredo-
vanje Ljubljane in njenih obrobnih naselij v medsebojni vzročni 
zvezi? Istočasnost obeh pojavov še prav posebno poudarja tako 
vprašanje. Ako hočemo dobiti odgovor nanj, moramo najprej do-
ločiti funkcijski značaj mesta. Ljubljana se je razvila ob križi-
šču prometnih poti in smemo zato smatrati prav njeno prometno, 
obrtniško in trgovinsko funkcijo za osnovni ekonomski činitelj, 
ki je deloval pri njenem razvoju. Zato je začela naraščati naj-
bolj v času, ko so bili z izgradnjo železniških prog ustvarjeni vsi 
predpogoji za tako funkcijo v moderni dobi. Vzporedno s splo-
šnim družbenim ter političnim razvojem je dobivala Ljubljana 
vedno večji pomen tudi v upravnem in kulturnem pogledu. Indu-
strija je imela za samo mesto prav neznatno vlogo; nastajala je 
v nekaterih predmestnih krajih ter v bližnji okolici, pa še to v 
zelo majhnem obsegu. Kraj, ki se razvija v taki smeri, dobi čisto 
poseben funkcijski značaj, ki izvira iz njegove „centralne pozi-
cije" v neki pokrajinski in politični enoti (20, 21). Taki „cen-
tralni kraji" privabljajo v prvi vrsti ljudi z meščanskimi poklici 
in to iz zelo širokega področja. 

Ljubljana kot izrazito „centralno" naselje ni rasila na ra-
čun neke pomembnejše industrije, katera bi povzročila aglome-
racijo delavnih moči, pritegnjenih v prvi vrsti iz bližnje ruralne 
okolice. V tem primeru bi se ta okolica v naselbinsko-geograf-
skem ozira vse drugače spremenila v toku stoletja kot pa se je 
pri sedanjem stanju. Porast Ljubljane je pač vplival na temeljno 
preobrazbo njene neposredne okolice; v ostalem podeželju pa se 
je razvoj vršil samostojno in je slej ko prej ostal zavisen od jač-
jih činiteljev, med katerimi je eden najmočnejših že omenjena 
relativna agrarna prenasičenost. 
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Рост Лгеблннн и окрестностеи c 1825 до 1931 г. 

Краткое содержание. 

В своеи статве автор рассматривает развитие Лш>бллнБ1 И окрестнмх 
поселении с 1825 no 1031 год, принимал при зтом во внимание число домов. 
Крал, которне в течение зтого периода численно уменБшилисБ или внросли 
ТОЛБКО на 10%, принадлежат к числу менее значителБ1шх и расположенн, 
болБшев частБК), в гористБ1х местностлх; посколвку же они лежат на рав-
нине, они находлтсл на окраине, вдали от линии сообшенил. Число таких 
краев, представллклцих первуго категоршо развитил, равнлетсл 85. Болвшал 
частБ краев в окрестностлх Лгобллнн обнаруживает умереннБШ рост (10— 
50%). Крал зти распределенн ДОВОЛБНО равномерно no холмистоА и рав-
нишгои местноети. Число их равнлетсл 178. Они представллгот вторук* кате-
горшо развитил. Всего более возрасли, нарлду с городским поселением 
самои Лкбллнн, крал, расположеннБге в непоередственном соседстве с горо-
дом, a отчасти и в низко лежавдих секторах более широкого окруженил 
ЛГО6ЛЛНБ1 (западнал частБ Барскои котловини, окрестности Медвод и Гро-
оуплл). Таких краев насчитнваетсл 75. Они составллЈсг третвк) категоршо 
развитил. 

Более подробннА анализ no отделвннм периодам с 1825 no 1869, с 
1809 no 1890, o 1890 no 1910 и с 1910 no 1931 год В Б Ш С Н И Л несколБко сувде-
ственнБге особенностеи в ходе зтого развитин. В диаграммах A, В и C пред-
ставленн основнне ТИПБ1 развитил длл упомлнутвк внше трех категории 
краев, внраженнне или внравненннми чертами или возрастагошими или 
паданжцими кривнми. Особенно характерен второи тип развитил, показБ!-
вашвдии, что относителБНО более значителвнал частБ населенннх мест 
возрастала ТОЛБКО до известного момента, a затем наступал застои шги 
даже падение. Если МБ1 обЂвдиним крал зтого типа и те, которне в тече-
ние всего последуговдого периода вообвде не виросли, то мн придем в 
заклгочениго, что в новеишее времл в селвских поселенилх лгобллнских 
окрестностеА преобладает тенденцил паденил или, no краинев мере, застол. 
Перелом в прогрессивном развитии наступил приблизителБно в начале 
текушего столетил. 

В противоположностБ зтому типу развитин, в течение того же периода 
поселенил в окрестностнх Лгобллнн и самни город Лгобллна начали весвма 
заметно расти. To же лвление мн замечаем и там, где вне городских по-
селениА усилиласв промБппленнал и коммуникационнал функцил краев 
(Медводе, Гросупле). 

Одновременнал остановка в развитии селБских краев и рост развитил 
Лгобллнн и ее окрестностеа не находлтсл, однако, в непосредственнои при-
чиннои зависимости между собои. Следует иметБ в виду, что Лгобллна, как 
место пребБшанил более значителвноА административнои единицБ1, пред-
ставллет лсно вБфаженнни »централвнБШ краи«, развивавшиисл прежде 
всего за счет своеи коммуникационнои, торговоИ и административно0 функ-
ции. Индустрил мало влилла на рост Лк)бллнБ1. Позтому и лвление упадка 
селБских краев имеет самостолтелБНБш причинн, вежнеигиеи из которнх 
лвллетсл аграрнал перенаселенностБ. ^ 


