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Starejša in mlajša naselja okoli Ljubljane

Y

zadnjem letniku (1950) Geografskega Vestnika je objavil A.

M e l i k razpravo Ljubljana pred 800 leti. V okviru večjega
dela o naselitveni zgodovini Gorenjske so me pred nedolgim časom
prav tako zanimali problemi okoli začetkov Ljubljane in kolonizacije okoli nje. Ker Melikova razprava postavlja historično geografske poglede glede začetkov Ljubljane in kolonizacije v njenem
okolišu izrecno v diskusijo, zdelo se mi je prav, da objavim svoje
izsledke. Razpravo, napisano pred poldrugim letom, sem naknadno
spopolnil in zanjo uporabil dragocene izsledke, do katerih je prišel
S. I l e š i č v svojem novem delu Sistemi poljske razdelitve na
Slovenskem (Slovenska akademija znan. in um., Razred za prirodoslovne in medicinske vede, Dela Instituta za geografijo 2, 1950).
Dognati kaj je v ljubljanskem Posavju starejše naselje in
katera naselja so nastala v mlajših naselitvenih obdobjih srednjega
veka, ni lahka naloga. Pisani viri so nam pri tem z najstarejšimi
omembami vasi okoli Ljubljane le malo v pomoč. Do leta 1300 se,
razen L j u b l j a n e s prvo znano omembo leta 1144 (Gradivo za
zgodovino Slovencev, IV, 201), v doslej znanih virih omenjajo v
ljubljanskem Posavju samo še sledeči kraji, ki jih s prvo znano
omembo navajam: D r a v i j e — Draulach, 1136—1168 (M. Mikuž,
Topografija stiške zemlje, 32, 91); U t i k — Luttich, 1178 (Gradivo, IV, 614); H r u š i c a — Pirpovm, Pyrpovm, 1243 (Puschnig
v časopisu Das Joanneum, I. 1940, 144,145); G a m e I j n e —
Gemlein, 1260 (Schumi, Urkundenbuch... Krain, II, 213); P o d g o r i c a — Podgoriz, 1260 (prav tam); R a š i c a — Wrenschitz,
1260 (prav tam); Š e n t v i d — Sanctus Vitus, 1262 (Schumi, Urkundenbuch... Krain, II, 243); S a v i j e — Sevlach, 1282 maj 20
(listina v arhivu Nem. viteškega reda na Dunaju, regest v Mitth.
des Historischen Vereins für Krain, 1862, 78); T a c e n — Taezzen,
1283 (Fontes rerum Austriacarum, II. Abt., 31, 400); V i ž m a r j e
Geiselmannsdorf, 1283 (prav tam); Š m a r t n o pod Šmarno
goro — Sanctus Martinus sub monte sanctae Mariae, 1296 (Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Studi e testi, 96, 33).
Pičlo po številu in ne v globoko davnino segajoče omenjanje
krajev v starejših listinah nam more glede njihove starosti in glede
naselitve vobče le malo povedati. Ozreti se moramo po drugih pri-
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pomočkih in sredstvih, ki bi nam morebiti pomogla po času točneje
razporediti nastanek vasi in naseljenosti v ljubljanskem Posavju.
Kot tako sredstvo so uporabljali tipe in talne načrte vasi in pa.
vasem pripadajočo zemljiško razdelitev.
Po t a l n i h n a č r t i h razvršča S. Ilešič v ljubljanskem Posavju vasi v sledeče skupine: 1
1. Vasi v gruči (na primer Vižmarje, Šmartno pod Šmarno
goro, Gameljne, Podgorica, Nadgorica, Zgornja .Zadobrova, deloma Zadvor in Sostro).
2. Obcestne vasi (Gunclje, Savije, Tomačevo, Jarše).
3. Vasi v vrsti (na primer Medno, Dravlje, obe Šiški, ljubljanske Poljane, obe Hrušici, Moste, Studenec, Slape, Zalog).
4. Razložena naselja (okoli Podutika in Dolnic).
5. Vasi brez pravega talnega načrta (na primer Stanežiče,
Podgora, Trata, Koseze, Stožice).
Po z e m l j i š k i ali p o l j s k i r a z d e l i t v i pa razlikuje
S. Ilešič v ljubljanskem Posavju sledeče skupine: 2
1. Vasi s prvotno razdelitvijo na grude (nekaj jih je v sosedstvu ljubljanskega Posavja: Vič, vasi pod Molnikom).
2. Vasi s pravilnimi delci, mednje je šteti: Sostro, Spodnji
Kašelj, Mala vas, Stožice, Tacen, Vižmarje, Trata, Podgora, Poljane pri Šentvidu, Gunclje, Dvor, Stanežiče.
3. Vasi s poljem v nepravilnih delcih, ki so: Šmartno pod
Šmarno goro, Gameljne, Črnuče, Nadgorica, Podgorica, Savije,
Ježića, Koseze, Štepanja vas, Zadobrova.
4. Vasi z razdelitvijo v progah: Spodnja in Zgornja Šiška,
Kleče, Moste, Studenec, Slape, Vevče, Zgornja Hrušica, Bizovik,
Dobrunje, Zadvor (vzhodni del).
5. Kombinacije prog z delci: Medno, Dravlje, Tomačevo,
Jarše, Ob rje, Šmartno ob Savi, Hrast je, Beričevo, Zadvor (zapadni del), Zgornji Kašelj, Zalog.
6. V celkih imajo razporejeno zemljo nekatere kmetije okoli
Dolnic in Kamne Gorice severozapadno od Ljubljane.
S proučevanjem tipov in talnih načrtov vasi pa zemljiške razdelitve je Ilešič povezal tudi vprašanje zgodovine poselitve. Dočim
v svojih starejših razpravah zastopa mnenje o veliki starosti skle1
Prvotna kmetska naselja v območju Velike Ljubljane, Geografski Vestnik
5/6, 1929/30, 156—160. — Kmetslca naselja na V z h o d n e m Gorenjskem, prav tam,
9 (1933). — V a s i na L j u b l j a n s k e m polju in njegovem obrobju, prav tam, 10 (1934)
88—102.
2
Razprave citirane pri opombi 1 in na začetku te razprave n a v e d e n o delo
Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem, zlasti str. 41, 56, 75, 77, 82, 83.
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njenih vasi z zemljiško razdelitvijo na delce (Geografski Vestnik,
1933, 74, 77; 1934, 101), je po ponovni proučitvi teh vprašanj in
potem ko je skrbno pritegnil novejšo literaturo prišel do drugačnega in — sodim — pravilnega mnenja o teh problemih. »Sistem
pravilnih delcev je verjetno res relativno mlada oblika, ki jo je
uvajal zemljiški gospod«, vendar pa s tem še ni rečeno, »da kraji,
kjer je polje v delcih, prej sploh niso bili naseljeni«; mogli so
tamkaj že prej obstojati nepravilni delci ali pa grude. Pravilne
ali prave delce najdemo v krajih, ki so znani tako kot območja
starejše kot mlajše naselitve. Relativno mlajšo kolonizacijsko
obliko predstavlja po pravilu zemljiška razdelitev na sklenjene
proge oziroma razne kombinacije prog z delci. Kraji z razdelitvijo
na prave ali prvotne grude in kraji z nepravilnimi delci pa k a ž e o
v glavnem, čeprav ne v vsakem primeru, na stare naselitvene
plasti; gručaste vasi in stari zaselki se s tako zemljiško razdelitvijo
radi družijo. 23
Ugotovitve Uešičeve glede tipov vasi in zemljiške razdelitve
v vaseh na Gorenjskem in okoli Ljubljane ponavlja in v mnogočem prevzema G. Glauert. 2b Glede starosti zemljiške razdelitve
in njene povezave z zgodovino poselitve prihaja do zaključka,
da je zemljiška razdelitev na delce mlajši pojav, ki je v tesni
zvezi s kolonizacijo nemških zemljiških gospodov. Še mlajša je in
že v visoki srednji vek sega zemljiška razdelitev na proge, ki je
v ljubljanskem Posavju presenetljivo bogato zastopana. Razdelitev
na delce je ondod povezana z vasmi v gruči, ki jih ima Glauert,
vsaj delno, za naselja mlajšega nastanka. Krajevna imena v zvezi
z — vas — kažejo tudi na mlajši nastanek tako poimenovanih
krajev, ki imajo tudi zemljiško razdelitev na delce. Tâko zemljiško razdelitev imajo tudi vasi, katerih imena je izvajati od
nemških osebnih imen, na primer Vikrče, Pirniče. Izkrčenje poprej
deloma zamočvirjenega, deloma močno z gozdom pokritega Ljubljanskega polja bi Glauçrt pripisoval v velikem delu koroškemu
vojvodskemu rodu Spanheimov, ki so imeli v drugi polovici
13. stoletja (pač napaka mesto 12. stoletja!) mesto Ljubljano in
okolico ter vzhodno odtod grad Osterberg. Krčenje se je raztegnilo vse do neposredne okolice Ljubljane, ki jo je, mimo stare
fare Šentvid na severozapadu, smatrati za glavno središče krčenja
na Ljubljanskem polju.
2

a Sistemi poljske razdelitve, 25, 26, 50, 51, 63, 79, 98.
b Siedlungsgeographie von Oberkrain, Südosteuropäische Arbeiten, Nr. 32,
1943, posebno str. 50 dalje, 59, 62, 63 dalje, 67—69, 81 daJje, 84, 92—93, 101 dalje.
2
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H Glauertovim izvajanjem bi bilo pripomniti sledeče. Zemljiška razdelitev na delce ni nujno tako mlad pojav, da bi ga bilo
povezati šele s kolonizacijo nemških zemljiških gospostev. Tudi
niso bili imejitelji in nosilci kolonizacije v zemljiških gospostvih
izključno le Nemci in razdelitev na delce ni nekaj tako »nemškega«,
kot bi to sledilo iz Glauertovih izvajanj. Mnenje glede velike
starine zemljiške razdelitve na delce, ki jo Ilešič v svojem novem
delu o zemljiški razdelitvi na Slovenskem ne zastopa več, Glauert
odklanja. Vasi v gruči imajo po novih proučevanjih ilešičevih
deloma razdelitev na nepravilne delce, ki ji je na splošno pripisovati starejši nastanek, deloma razdelitev na pravilne delce, ki
jim je na splošno pripisovati mlajši nastanek. Nemško osebno
ime v toponomastičnem nazivu ali nemška označba krajevnega
imena še daleč ne kaže nujno na nemško kolonizacijo, kot bi to
sledilo iz marsikatere strani Glauertovega razpravljanja.
Proučevanje zemljiške razdelitve in tipov vasi od strani
geografov daje dobrodošlo oporo kolonizacijskemu zgodovinarju.
Naloga tega je izsledke geografove preveriti s historičnimi viri
in metodami, uporabiti jih smotrno, pravilno in previdno. Skupno
delo dveh raziskovalnih področij, geografskega in historičnega,
to je kar daje pojavljajočim se problemom še prav posebno privlačnost in vabi najti zadovoljive rešitve. Predno pa se bomo od
naše strani lotili historičnih virov, pritegniti hočemo še enega, ki bi
nam tudi mogel pripomoči pri reševanju problematike starejše
kolonizacije ljubljanskega Posavja. To so k r a j e v n a i m e n a .
Kot drugod na slovenskih tleh moremo razvrstiti krajevna
imena tudi v našem okolišu po skupinah. Imena po prirodi in
lastnostih tal, položaju, morfološki obliki kraja in podobna nam
za zgodovino poselitve navadno kaj več ne povedo. Taka imena
so zelo pogosta in so nastajala ob vseh časih slovenskega naseljevanja. Seveda nam na primer ime Ježa ali Ježica posredno
pripoveduje kako prednost so dajali ježam ob naselitvi in nastanku vasi na Ljubljanskem polju. Ali pa Toško čelo (prvič
Vaistenekk, listina z dne 8. jul. 1414 v Drž. arhivu na Dunaju)
kako sò obljudili, kakor že v predslovenski dobi gradišč, takó tudi
v slovenskem srednjem veku obvladujoče položaje, čela, okoli
Ljubljane in ljubljanskega Posavja, posebno če je bila tamkajšnja
zemlja rodovitna (tolsta, srednjevisokonem. veizt, Tolsto čelo).
Podobno le majhno korist ima zgodovinar kolonizacije tudi od
večine krajevnih imen, ki so v zvezi z vodo ali po tekočih vodah
poimenovana.
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Večjo pozornost moramo posvetiti imenom, ki so stanovniška
in kažejo na primer na prebivalce na gorici, na polju, ob Savi,
posebno če je v teh imenih še sufiks -ian-. Goričane pri Medvodah,
sicer že izven ljubljanskega Posavja, toda omenjene že 1178, Poljane pri Šentvidu in Poljane danes del ljubljanskega mestg., Savije
kar pomenja prebivalce ob Savi in končno Ljubljana sama.3
Stanovniško ime so tudi Koseze, naselbina nekdanjih starih slovenskih kosezov, v virih od 15. stoletja dalje imenovane Edling
pri sveti Marjeti, leta 1526 pa tudi Kasses.4 •
Važna za zgodovinarja kolonizacije so nekatera imena, ki so
v zvezi z gozdom, gozdnim drevjem in rastlinstvom vobče. Kraji
v zvezi z logom in dobravo (Dobrova pri Ljubljani, Dobrava pri
Ježici, dve Zadobrovi na Ljubljanskem polju, Zalog v tamošnji
bližini) bi kazali na mlajše etape kolonizacije, ko je ta zasegala
že loge in srenjske dobrave V ravninskem svetu ali se pa v njihovi
bližini razprostrla. Dva boršta (Zaboršt pri Dolu in Podboršt pri
Ježici) pa najdemo ob robu večjih gozdnih kompleksov, pripadajočih zemljiškim gospostvom.
Bogato korist more naselitveni zgodovinar imeti od krajevnih
imen, ki so v zvezi z osebnimi imeni. V ljubljanskem Posavju
so glavne sledeče skupine takih imen: imena tipa Dobrunje,
Gunclje, Vižmarje; imena s sufiksom -iče (tip Črnuče, Vikrče,
Stanežiče); imena s sufiksom -evo (Tomačevo, Beričevo); imena
sestavljena z osebnim imenom in vas (na primer Štepanja vas).
V nemških označbah najdemo tudi za vasi prvih dveh skupin
zvezo osebno ime + vas. Pri krajevnih imenih, ki so v zvezi z osebnimi imeni so v ljubljanskem Posavju zastopana mimo slovenskih
tudi nemška osebna imena. Imena, v katerih tiči nemško osebno
ime kajpak ni moglo nastati pred časom, ko se je kot posledica
nemške politične oblasti in vpliva razširila tudi na ljubljansko
Posavje navada davati in označevati ljudi z imeni nemškega jezikovnega izvora. Do tega pa v teh krajih navadno ni prišlo pred
drugo polovico 10. stol. Zato kraji takega poimenovanja pač niso
mogli nastati pred to dobo, razen če je —: kar pa se je zelo redko
dogajalo — pri tem ali onem kraju prišlo do spremembe imena.
Poudariti pa je, da ob nemškem osebnem imenu, če za kolonizacijo Nemcev nimamo drugih dokazov, ni misliti na kolonista
3

L. P i n t a r v Ljublj. Zvonu 1908, 247, 248, 310 dalje (Ljubljana, Poljane,
Goričane). — F, Ramovš, Hist, gramatika sloven, jezika, II, 62 (Savije).
4
Prvič 1414 jul. 7, listina v Drž. arhivu na Dunaju. — Kasses: 1526 (Izvestja
Muzejskega društva, 1895, 90).
II
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nemške etnične pripadnosti. Zgodovina davanja imen nemškega
jezikovnega izvora v slovenskem srednjem veku govori proti
mnenju, da pomeni nemško osebno ime vobče tudi že Nemca.
V ljubljanskem 'Posavju je po številu sorazmerno močna
skupina imen krajev, v katerih tiči nemško osebno ime. Navesti
jih hočem s prvimi znanimi omembami. Štepanja vas je od kraja
tudi Diepoldova — »Depalja« vas, 1421/2 Diepoltstorff, 5 toda že
1427 tudi Stiepmansdorf." Cerkveni patron v vasi je sv. Štefan,
cerkev se tamkaj omenja prvič 1526; po cerkvenem patronu ima
vas svoje drugo ime.7 Gunclje, prvič 1431 Gunczleinstorff, od
osebnega imena Gunzilo ali Gunzilî. 8 Vižmarje, prvič 1283 Geiselmannsdorf, od osebnega imena Gìsalman ali Gîsalmâr. 9 Dodajam
še dve imeni, čeprav ležita kraja že izven ožjih meja ljubljanskega
Posavja. Vikrče (prvič 1394 marc 31, Weykere, od osebnega imena
Wîchart). 10 Pirniče (Zgornje in Spodnje), v listini, ki jo datiram
okoli 1118 in ki nam je ohranjena le v poznem prepisu iz 18. stol.:
utrumque Bernh.11 Kaže se, da v tej listini prepisovalec ni znal
razrešiti okrajšane besede Bernh, to je Beinhart; torej »oba Bernharta«, eden v današnjih Spodnjih, drugih v Zgornjih Pirničah.
Razlago Pirnič iz Bernharta so utemeljili jezikoslovci."
Zvezo osebno ime in vas pa naletimo tudi ob osebnem imenu
slovenskega izvora. Stanežiče pri Šentvidu so poimenovane po
nekomu, ki je imel ime z osnovo stan, prvič 1431 Stanestorff."
Oblikovanje krajevnih imen z »vas« je pojav, ki je na Slovenskem
na splošno relativno mlajšega časovnega nastanka; v glavnem šele
iz dobe po 10. stoletju. »Vas« je po starem tudi Zalog pod Ljubljano, prvič 1326 dec. 20 Zalog, 1342 febr. 25 pa Seydemdorf,
1451 apr. 5 Seydendorffe, v vicedomskem urbarju iz 1496 (v Drž.
arhivu v Ljubljani): Salog oder Seidendorff."
V drugo skupino krajevnih imen z »vas« oblikovanih spadajo
imena kot Mala vas, Srednja vas, Stranska vas. Najti jih je v
•'' Računi za kranjski vicedom&ki urad, f. 107, Hofkammerarchiv na Dunaju.
1427 jun. 16 in jun. 20, listine v Drž. arhivu na Dunaju.
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 1895, 79.
8
Niotranjeavstr. fevdna knjiga, f. 59, kod. BI. 22, v Drž. arhivu na Dunaju.
— Razlaga imena: J. Kelemina v Zborniku zimske pomoči, 1944, 392.
9
Razlaga imena oziroma lokalizacija: S. Rutar v Mittheilungen des Musealvereins f. Krain, 4, 1891, 70; Kelemina, m. n. m., 392. — Geiselmannsdorf 1283:
Fontes rerum Austr., II. Abt.. 31, 398.
10
Listina v Drž. arh. v Ljubljani. — L. Fintar v Ljublj. Zvonu, 1912, 475;
F. Ramovš, Histor. gramatika slov. jezika, II, 264; J. Kelemina, n. n. m., 393.
11
M. Kos v Glasniku Muzejskega društva, 20, 1939, 243.
12
L. Pintar v Ljublj. Zvonu, 1912, 475; F. Ramovš, Histor. gramatika slov.
jezika, II, 264.
6
7
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območjih starejše naselitvene aglomeracije, v odnosu do sosednjih naselij. Okoli Ljubljane: Stranska vas pri »glavni vasi« Šujici,
Mala vas pri »veliki vasi« Ježici; v obeh okoliših imamo opravka
z večjim in starejšim naselitvenim jedrom. 15
Vprašanje je, ali je pri teh in drugih krajih v ljubljanskem
Posavju, ki smo jih glede imen skušali razporediti po skupinah,
mogoče s pritegnitvijo pripadajoče jim zemljiške razdelitve in
talnega načrta kaj sklepati na čas in starost poselitve.
Vzemimo najprej kraje, o katerih smemo glede na ime z
večjo gotovostjo reči, da so starejši po svojem nastanku. Koseze
pri Ljubljani, naselje staroslovenskih kosezov, je vasica, ki se po
talnem načrtu razlikuje od sosednjih Šišk ter Dravelj in ima
zemljiško razdelitev, ki jo moremo imenovati zemljiško razdelitev
na nepravilne delce.16 Drugo selišče kosezov v ljubljanski okolici
je bilo jugovzhodno od Ljubljane, pod Molnikom, v župi, ki je
obsegala Podmolnik, Sadinjo vas, Češnjice in Zagradišče." Prav
te vasi pa predstavljajo skupino gručastih vasi in prvotnih zaselkov z zemljiško razdelitvijo na prave ali prvotne grude. Kraje
z zemljiško razdelitvijo na nepravilne delce in prave ali prvotne
grude je pa šteti v glavnem in po pravilu v starejšo slovensko
naselitveno plast.18
Prav ta skupina vasi v hribovju pod Molnikom, s prevladujočo razdelitvijo na grude in nepravilne delce, e talnimi
načrti v gruči in s selišči nekdanjih kosezov, pa privlačuje še iz
drugega razloga pozornost zgodovinarjevo. Sostro, 'Češnjice, Podlipoglav, Sadinja vas, Sv. Lenart in Zagradišče, ti kraji so spadali
v času pred jožefinskimi reformami v cerkvenem oziru pod
dolenjsko prafaro Šmarje, vsi tam naokrog pa pod ljubljanski
Sentpeter.19 Kaj je temu vzrok je težko reči. Na vsak način imamo
pri omenjenih vaseh opravka s kraji starejše kolonizacije, kajti
13
F. Miklosicb, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen (odtis iz 1. 1927), 176. — Notranjeavstrijeka fevdna knjiga, f. 59, kod. BI. 22, v Drž.
arhivu na Dunaju.
14
Listina iz 1326 in 1342 v Drž. arhivu na Dunaju, listina iz 1451 v Drž.
arh. v Ljubljani.
1!S
Prve znane omembe: Strandorff, 1414 jul. 7 (listina Drž. arh. Dunaj),
Klaindorff, 1444 (notranjeavstr. fevdna knjiga, f. 268, kod. W 724, Drž. arhiv na
Dunaju).
16
Ilešič v Geografskem Vestniku, 1929/30, 159.
17
U r b a r j a iz 1496 in 1527 v Drž. arhivu v Ljubljani (Vicedomski arhiv,
I 54 a).
18
Ilešič, Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem, 22, 25, 26, 51, 63, 98 in
pregledna karta zemljiške razdelitve na Slovenskem.
19
M. Miklavčič, Predjožefinske župnije na Kranjskem v odnosu do politične uprave. Glasnik Muzej, društva, 25/26, 1944/5, 8, 54.
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mlajša, ki je zasegla kraje južno in vzhodno od sostrsko-podmolniške enklave, je ondod ustvarila, od sostrsko-podmolniških po
tipu razlikujoča se, to je razložena naselja in samotne kmetije.
Ti kraji mlajše kolonizacije — o kateri bomo še govorili — so pa
bili v cerkvenem in svetno-političnem oziru priključeni Ljubljani.
Na ta način je bil šmarsko-dolenjski podmolniški kraj povsem
obdan od ozemlja, ki je v cerkvenem in političnem oziru spadalo
pod Ljubljano. 2 "
Dejali bi torej, tam kjer imamo podatke in sledove staroslovenskih kosezov, tam je bil kraj od starine naseljen, tam so
naselja pretežno v gruči, tam prevladuje starinska razdelitev na
prave grude in nepravilne delce. Ali takoj bi mogel kdo ugovarjati: vasi v gruči so tudi Pirniče in Vižmarje, razdelitev na
nepravilne delce imajo tudi Pirniče, torej kraji, v katerih imenu
tiči nemško osebno ime in ki so po pravilu mogli nastati šele po
utrditvi nemške oblasti in vpliva v teh krajih. Za Pirniče moremo
trditi, da so obstojale že najmanj okoli leta 1100 (glej zgoraj
str. 162). Vižmarje in Gunclje spadajo z vasmi v tamošnji okolici
k naselitvenemu jedru okoli Šentvida, kjer prevladuje zemljiška
razdelitev na pravilne delce (mimo Vižmarij imajo tako razdelitev še Medno, Stanežiče, Dvor, Gunclje, Poljane, Podgora in
Trata). Šentvid sam je »brez pravega ruralnega jedra in ga je
ustvaril sedež zelo stare fare«.21
Le nekaj kilometrov od Šentvida je oddaljen ljubljanski Šentpeter, ki je prav tako stara fara. Pod prafarni Šentpeter pa spada
v njegovi soseščini skupina vasi, ki imajo zemljiško razdelitev
na proge, oziroma kombinacijo prog z delci, kar naj bi kazalo
na mlajšo kolonizacijo (ljubljanske Spodnje Poljane, Moste, Studenec, Slape, Vevče, Zgornja Hrušica, Bizovik, Dobrunje, Zadvor,
na ježi Save pa Tomačevo, Jarše, Obrje, Šmartno ob Savi, Hrastje,
Zgornji Kašelj). 22 Na ta mlajši tip zemljiške razdelitve pa naletimo
tudi pri vaseh, ki bi tako po tipu svojega imena kot po relativno
zgodnjem omenjanju v virih mogle biti tudi starejšega nastanka
(Dravlje s prvo omembo med 1136 in 1168, Dobrunje, ljubljanske
Poljane). Po drugi strani zopet pa ima zemljiško razdelitev na
nepravilne delce, ki po pravilu kaže na starino, »Depalja« -— Štepanja vas, ki bli po tipu svojega imena spadala med naselja
2

" L. Hauptmann v Erläuterungen zum Histor. Atlas, 1/4, 370.
Ilešič v Geografskem Vestniiku, 1934, 93, 94.
22
Ilešič, Geografski Vestnik 1929/30, 154 dalje; Sistemi poljske razdelitve,
79, 98.
21
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mlajšega nastanka (nemško osebno ime in -vas-). Lepo pa sovpada vaška razporeditev po talnem načrtu v gruči z zemljiško
razdelitvijo na nepravilne delce, ki je po pravilu starejšega nastanka (Šmartno pod Šmarno goro, Gameljne, Podgorica, Nadgorica, Zgornja Zadobrova).
Ljubljansko Posavje predstavlja torej glede zemljiške razdelitve in tipov vasi zelo pisano in neenotno podobo. Ob vaseh z
zemljiško razdelitvijo* na nepravilne delce in s talnim načrtom v
gruči se vrste vasi z zemljiško razdelitvijo na pravilne delce, na
proge in s kombinacijami prog z delci. Neposredni sosed naselja
starih slovenskih kosezov pri Ljubljani, vasice Koseze, razporejene v gruči, z razdelitvijo na nepravilne delce, po pravilu razodevajočo starino naselja, sta obe Šiški, Zgornja in Spodnja, vasi
z zemljiško razdelitvijo na proge, ki je po pravilu mlajši tip razdelitve zemlje in polja. 33 šiška se v pisanih virih omenja prvič
1308, od obeh vasi tega imena pa s pridevkom po času prej
Zgornja Šiška (1414 Oberheys); dočim je »spodnja« še vedno
samo Šiška in se ,šele 1490 prvič kot Niderkaysch razlikuje od
Obern Khaytsch. 24 Po starem pravilu dvojnega poimenovanja te
vrste in njegove časovne zaporednosti v virih bi Zgornja šiška
bila mlajša od Spodnje šiške.
Šiškam sosednje Dravlje imajo zemljiško razdelitev s kombinacijo sklenjenih prog in delcev. Dravlje so vas, ki se v znanih
virih od vseh vasi v ljubljanski okolici po času najprej omenja
(Draulach med 1136 in 1168, listina v prepisu iz 18. stoletja).2"'
Od šentvidskega cerkvenega središča, z malimi vasmi naokoli,
ki imajo zemljiško razdelitev na pravilne delce (Trata, Podgora,
Poljane) se vrste do Mednega vasi s prav tako zemljiško razdelitvijo, po večini nekoliko vstran od glavne ceste (Vižmarje,
Gunclje, Dvor, Stanežiče).2'1 Prav takó nekoliko vstran od velike
ceste, ki pelje od Ljubljane proti severu in med Ježico ter Črnučami preko Save, je nastalo vaško jedro Ježice in sosednjih krajev,
od katerih imajo Ježića, Savije in prekosavske Črnuče zemljiško
razdelitev na nepravilne delce, Stožice in ob »veliki vasi« Ježici
23

Ilešič, Geografski Vestnik, 1929/30, 155. 159; 1934, 95.
Ze Cheis in dem dorfe, 1308 marc 30 (listina v Drž. arhivu v Ljubljani);
1414 julij 8, Oberheys (listina v Drž. arhivu na Dunaju); obe Šiški, Zgornja in
Spodnja, v urbarju za posest nemškega viteškega reda iz 1490, v arhivu tega reda
na Dunaju.
25
M. Mikuž, Topografija stiske zemlje, 32, 91; Gradivo za zgodovino Slovencev, IV, 614. — Zemljiška razdelitev: Ilešič, Sistemi poljske razdelitve, 83. —
Načrt zemljiške razdelitve za Dravlje: Marjan Mušič, Obnova slovenske vasi
(1947), 21.
24
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kasneje nastala Mala vas pa razdelitev na pravilne delce. Bližnje
Kleče, sredi med šentvidskim in ježenskim naselitvenim jedrom,
z zemljiško razdelitvijo na pravilne delce pri Šentvidu in nepravilne pri Ježici, pa imajo zemljiško razdelitev na proge.27
Močno pisano podobo glede zemljiške razdelitve kažejo tudi
vasi na ježi Save od Stožic do Zaloga. Zadobrova je vas v gruči
z zemljiško razdelitvijo na nepravilne delce. Kombinacijo prog z
delci imajo vasi Snebrje, Hrastje, Šmartno ob Savi, Obrje, Jarše
in Tomačevo. Podobna raznolikost je pri vaseh na obeh straneh
Ljubljanice pod Ljubljano: kombinacija prog z delci v Zgornjem
Kašlju in Zadvoru, pravilni delci v Spodnjem Kašlju in Sostrem;
proge na obeh straneh Ljubljanice od Zadvora navzgor pa vse
do ljubljanskih Most.2S
Povsod torej pomešana zemljiška razdelitev, na nepravilne in
pravilne delce, na proge in na kombinacije ter variacije prog z
delci, pomešani tudi tipi vasi, vse to pa na terenu, ki je po prirodi
tal in po pogojih gospodarske izrabe v glavnem enak. Zakaj ob
enakih prirodnih in gospodarskih pogojih razlike v zemljiški razdelitvi in tipih vasi? Poizkusili bomo dati odgovor na to vprašanje.
Razlike v zemljiški razdelitvi in tipih' vasi na terenu, ki ima
sicer enake ali podobne gospodarske in prirodne pogoje za nastanek naselij, kažejo pogostokrat na neenakomernost v poteku
kolonizacije. Ne na kolonizacijo, ki, izhajajoč iz starih osnov, v
organičnem razvoju na teh dalje gradi in izgrajuje svoj naselitveni
prostor, malo vplivana ali nevplivana lod zunanjih faktorjev in
nepomešana z dotokom prebivalstva od zunaj; marveč na kolonizacijo, razgibano po ukrepih zemljiškega gospoda, pri kateri prihaja v poštev dotok prebivalstva od drugod; na kolonizacijo, ki
je v različnih časovnih obdobjih širila svoj naselitveni prostor
in ustanavljala nova naselja; na kolonizacijo, ki je na že kultiviranem zemljišču postavljala nove naselbine in pri tem mogoče
tudi spreminjala starejšo zemljiško razdelitev. Menim, da imamo
v ljubljanskem Posavju in njegovem bližnjem obrobju opravka s
take vrste relativno mlajšo kolonizacijo, nastalo ob jedrih starejšega naseljevanja. Vprašanje je, kdaj in pod katerimi pogoji je
moglo do take kolonizacije priti.
26

Ilešič v
Ilešič v
28
Ilešič v
Sistemi poljske
27

Geografskem
Geografskem
Geografskem
razdelitve 41,

Vestniku 1934, 93, 94; Sistemi poljske razdelitve, 41.
Vest. 1934, 90, 91: Sistemi poljske razdelitve, 56, 75.
Vestniku, 1934, 98, 99, 100 in 1929/30, 154, 157, 158;
56, 75, 83.
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Razume se, da si ne smemo ljubljanskega Posavja pri vsem
tem predstavljati kot v celoti sorazmerno kasno naseljeno ozemlje.
Ljubljansko območje je bilo že od davnine močno prehodno
ozemlje. Z dvema najdiščima staroslovenskih grobov imamo
dokaz za naseljenost tudi v dolgem razdobju nezapisanih podatkov od padca rimske Emone pa do prve omembe Ljubljane
leta 1144. Tri prafare, vsaka z značilnim svetniškim krajevnim
imenom starejšega tipa, tudi govore za nedvomno naseljenost,
pomembnost in prehodnost tega ozemlja: ljubljanski Šentpeter
s prvo omembo 1163, Šentvid s prvo omembo 1262 in Šmartno
pod Šmarno goro s prvo omembo 1296.28
Vendar nam kljub temu v območju današnje Ljubljane in
ljubljanskega Posavja v zgodnji slovenski dobi ni iskati posebno
gòste naseljenosti, zlasti če jo vzporedimo s kasnejšo ali celo dandanašnjo. Manjkala sta dva faktorja, promet in politični razvoj,
ki bi gostejšo naseljenost v onih zgodnjih slovenskih časih pospeševala.
Rimska doba je Ljubljanskemu barju posvečala pažnjo v
stvareh prometa in zboljšanja prometnih zvez, ni ga pa, kot se
kaže, zboljševala, da bi ga zato v gospodarskem oziru izkoriščala.
V rimski dobi je bilo Barje v glavnem neposeljeno. 30 Toliko manj
v sledeči slovenski dobi, ko je v"prvih stoletjih po naselitvi promet
povsem odpadel, ali pa se vsaj občutno zmanjšal. Anekumena v
rimski dobi, postane »blato« južno od Ljubljane v sledečih stoletjih slovenske dobe še izrazitejša anekumena, ko prestali promet
ni ustvarjal pogojev za nastanek naselij. Ljubljansko Barje s svojo
neposeljenostjo, njegovo obrobje na severovzhodno in severozapadno stran s skromno naseljenostjo, to so kraji ene najbolj
ostro začrtanih mejâ in mejnih pasov slovenskih naselitvenih
območij vobče, posebej pa še gorenjskega na njegovo južno
stran. 31
Šele polagoma nastopajoče zvečanje prometa, ki se po eni
strani nasloni na še delno ohranjene in uporabljene smeri rimskih
cesta, po drugi strani pa na vodna pota, ki se pri Ljubljani križajo
2a
Gradivo za zgodovino Slovenccv, IV, 422. — Schumi, Urkundenbuch
.
Krain, II, 243. — G. Vale v Studi e testi 96 (1941), 33.
30
A. Melik, Ljubljansko mostiščarsko jezero in dediščina po njem, 112 dalje,
posebno str. 124.
31
O prirodnih pogojih naselitve okoli Ljubljane in v ljubljanskem Posavju
v starem veku: A. Müllner, Emoina, 11 dalje, 18 dalje, 51 dalje, 67 dalje, 198 dalje;
Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien, 67 (s «tarejšo literaturo)- A. MePk
Razvoj Ljubljane, Geogr. Vestnik, 5/6, 1929/30, 93 dalj?.
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s suhozemnimi, je, v bližnji soseščini stare predslovenske naseljenosti, ustvarilo naselje med današnjim ljubljanskem grajskim gričem in reko, Ljubljano. Kaže se, da je ribištvo in čolnarstvo bilo
eden glavnih odločilnih faktorjev za nastanek nove naselbine, ki
prvenstveno ni živela od poljedelstva, pač pa nemara že od skromnega trgovanja in obrti.32 Zvečanje prometa je bilo nedvomno v
korist zvečanemu naseljevanju v ljubljanskem območju.
Drugi faktor, ki je k intenzivnejši kolonizaciji v ljubljanskem
območju pripomogel je bil političen. Kraj kjer stoji Ljubljana z
okolico ni bil — v nasprotju z antično Emono — dolga stoletja
slovenskega srednjega veka pomembnejše politično in upravno
središče. Kraj je potisnjen ob rob gorenjskega naselitvenega prostora, ob slabo poseljeni ali celo neposeljeni pas, ki od Ljubljanskega barja, pa preko Golovca in Molnika, notri do severnih pobočij Janških in Štangarskih hribov loči gorenjski naselitveni
prostor od dolenjskega.
V i l . stoletju je središče krajine Kranjske in sedež krajišnika
Kranj. V 12. stoletju je pa mimo andeškega Kamnika pridobivala
na vedno večji veljavi spanheimska Ljubljana. Središče Kranjske
se premakne na južni rob gorenjskega naselitvenega prostora. V
skladu je to in v zvezi z veliko močjo ter z ustalitvijo in utrditvijo
posesti in oblasti rodu Spanheimov v prvi polovici 12. stoletja na
Koroškem, Kranjskem in v štajerskem Podravju. Ta velika sila
in oblast je posledica zmage, ki jo je dosegla ob začetku 12. stoletja papeška stranka v vzhodno-alpskih deželah za časa velike
borbe med papeštvom in cesarstvom. Pristaši zmagovitega papeštva so bili Spanheimi, ki se s cerkveno-politično zmago povzdignejo do vplivne veljave in pridejo, kar »preko noči«, na račun
podleglih icesarskih, do ogromne zemljiške posesti na Koroškem in
Kranjskem. Kar naenkrat jih najdemo na koroškem vojvodskem
prestolu (1122) in kot bogate teritorialne gospode tudi na kranjskih tleh.M >Na Kranjskem je eno središč njihove posesti v Ljubljani s široko okolico, drugo je ob spodnji Krki s Kostanjevico.
Pri obeh važnih postojankah je kmalu očito, da jima je v prvi polovici 12. stoletja zagospodaril podjeten rod. Iz Kostanjevice je
izšla pod vodstvom Spanheimov politična in kolonizatorična osvojitev ozemlja onstran spodnje Krke, v Gorjance in še preko Gorjancev, v Žumberak, ki je takrat na škodo Hrvatske priključen
Prim. A. Melik, R a z v o j Ljubljane, Geografski vestnik, 5/6, 1929/30, 119 d.
•,3 O tem L. Hauptmann» Grofovi Višnjegorski, Rad Jugoslavenske akademije. 250 (1935), 225 dalje.
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Kranjski/ 4 V. Ljubljani in okolici so si pa Spanheimi s svojo v
osrednjem delu krajine ležečo zemljo ustvarili močno postojanko
in jo, kot ono na Dolenjskem, skušali s kolonizacijo trdneje priključiti svoji oblasti. Kar je bilo potrebno, kajti še so v deželi
obstajale druge sile, ki so bile takrat celo deloma močnejše od
Spanheimov in ki bi njihovi ustalitvi v deželi mogle nasprotovati. 35
V zvezi z ustalitvijo in utrditvijo spanheimske oblasti na Kranjskem v prvi polovici 12. stoletja je prvo omenjanje Ljubljane v
zgodovini, v zvezi s tem kolonizatorični razmah v ljubljanskem
Posavju.
Zanima nas predvsem kolonizatorična stran spanheimske ustalitve v Ljubljani in okolici. Celo iz skopih virov 12. in 13. stoletja je mogoče posneti, kako so ljudje od drugod dotekali takrat
v Ljubljano in njeno okolico. Ker omenjajo ti viri, po načinu onih
časov, le pripadnike fevdalnega razreda, je tovrstno dokazovanje
omejeno seveda le nanje. Od prvih »Ljubljančanov«, ki se v drugi
polovici 12. stoletja v virih imenujejo, to je ministerialov in vitezov
koroških Spanheimov v Ljubljani in na ljubljanskem gradu, se dà
za enega od njih, Arnolda po imenu, dokazati, da je bil doma iz
Koroškega; mimo po Ljubljani se v listinah imenuje tudi po spanheimskem gradu Kraigu pri Šentvidu na Koroškem. Tudi Arnoldov
brat Bertold se imenuje po tem koroškem Kraigu.16 Kraig se v
12. stoletju omenja kot Chriwich in podobno, kar je, mimogrede
povedano, slovenskega izvora; prebivalci v onem kraju so *Krivit'i — Krivici, torej prav tako poimenovani kot starorusko pleme
Krivičev ob zgornji Volgi, zgornji Dvini in zgornjem Dnjepru. 37
Arnolda iz Krivič-Kraiga-Ljubljane moremo šteti kot začetnika
fevdalnega rodu Kraigov na Kranjskem, ki je pridobil v okolici
Ljubljane obsežno posest in bil v sorodstvenih zvezah z ondotnimi
fevdalnimi rodbinami. Takó proti koncu 13. stoletja z vitezi iz
Jeterbenka (Hertenberg) pri Sv. Katarini, ki so tudi ministeriali
Spanheimov. Oton iz Jeterbenka ima taščo1, torej ženo iz rodu
Kraig.38 Njegov tast Friderik iz Kraiga daruje 1282 križniškemu
redu v Ljubljani dve kmetiji v Savijah in štiri kmetije tostran Šent34

Hauptmann, Erläuterungen zum Hist. Atlas der österreichischen Alpenländer, 1/4, 406 dalje.
35
M. Kos, K 800 letnici prve omembe Ljubljane v zgodovini, Glasnik Muzej,
društva, 25/26, 1944/5, 87.
36
Gradivo za zgod. Slovencev, IV, 431 (1161), 441 (1162); Jaksch, Monum.
hist. duc. Carinthiae, I, 165 (1158), 183 (1163); III, 388 (1162—71), 389 (1162—71).
37
F.Ramovš v Ljublj. Zvonu, 1919, 190 in Histor. gramatika slov. jezika,
II, 266.
38
Schumtjev Archiv für Heimatkunde, II, 256 (1301), 269 (1304).
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vida v polju nad Ljubljano (citra sanctum Vitum in campo supra
civitatem Laybach).3" Prav v tem okolišu je pa bil okoli leta 1500
pri kmetih v Šentvidu, Dravljah in Zapužah razširjen priimek
Kreiger, kar spravljam v zvezo s fevdalnim rodom Kraigerjev. 40
Sklepam, da so kmetje v in okoli Šentvida nad Ljubljano, podložni
gospodom imenovanem po koroškem Kraigu, ki imajo že v drugi
polovici 13. stoletja v tomošnjem okolišu kmetije, dobili glede na
svojo zemljiško-gosposko podrejenost priimek Kreiger. Menim, da
izhaja odtod še danes v Šentvidu in okolici razširjeni priimek
Kregar, ki ga je od Kraiger izpeljati mogoče.41
Blizu spanheimskega gradu Kraig na Koroškem so ruševine
gradu Nussberg, po katerem se imenuje v 13. stoletju znan ministerialski rod Spanheimov. Ponavljanje imen nussberškega minis t e r i a l Konrada (med 1236 in 1239) in nussberških ministerialov,
ki imajo ime Ruodger (Rugerus) in pa — sicer redko — deminutivno obliko tega imena, Ruodelin (1227), po času za tem pri spanheimskih ministerialih, ki se imenujejo po Ljubljani in po Hrušici
pri Ljubljani (Konrad med 1249 in 1265, Ruodger imenovan tudi
Rudelin, prvič 1239, zadnjič 1270) kaže, da je tudi rod teh spanheimskih ministerialov prišel s svojimi fevdnimi gospodi na Kranjsko s Koroškega.42 Konrad iz Nussberga-Hrušice in Ruodger-Rudelin iz Nussberga-Hrušice-Ljubljane sta zavzemala odlične položaje v okolici ljubljanskih in koroških Spanheimov. Konrad iz
Hrušice se omenja kot notar oziroma je od 1252 do 1265 pisal
listine Spanheimov. Roudger-Rudelin iz Hrušice-Ljubijane je med
1261 in 1269 spanheimski kaštelan v Ljubljani. 43 Po koncu oblasti
Spanheimov (1269) preneha omenjanje Roudgerja-Rudelina v virih. Da je Roudger iz Hrušice-Lj ubijane identičen z Rudelinom
kaže vzporeditev dveh listin s sledečimi omembami: 1267 febr.
39
Listina v arhivu Nem. viteškega reda na Dunaju. — Regest v Mitth. des
Histor. Vereins für Krain, 1862, 87 in pri Petteneggu, Urkunden des DeutschOrdens-Centralarchives, 156, n. 606.
40
Vicedomski urbar iz 1496 v Drž. arhivu v Ljubljani (vicedomski arhiv,
I 54 a): v Šentvidu Gregor Kreiger, v Dravljah in Zapužah Avguštin in Juri
brata Kreiger.
41
F. Ramovš v Ljublj. Zvonu, 1919, 191.
42
Konrad iz Hrušice prvič 1249 (Zahn, U r k u n d e n b u c h . . . Steiermark, III,
111), zadnjič notar 1265 (Jaksch. Mon. hist. due. Car., Iv, 630). — O Konradunotarju Jaksch, prav tam, str. XVI dalje.
43
Ruogerus — Ruodelin iz Nussberga 1193—1220, 1227 (Jaksch, Mon. Car.,
III, 550; IV, 162). Rudelin iz Hrušice-Ljubljane, prvič 1239 jan. 28 (Gradivo za
zgod. Slovencev, V, 705), zadnjič 1270 avgust 22 (notarska knjiga Joh. de Lupico,
mss. lat. cl. 14. n. 80, str. 77, Benetke, biblioteka Marciana), prvič ljubljanski
kaštelan 1261 nov. 24 (Mon. hist. duc. Carinthiae, IV, 571), zadnjič 1269 nov. 28
(Notizenblatt dunajske akademije, IV, 519, Bourdelinus (!) castellanus de Lavbaco).
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20, Rudgerus de Leibach et Raiwigus filius suus; 1268 j an. 18,
Rudlinus de Pirboume et filius suus Raenvvigus.44
V spanheimski dobi ljubljanskega Posavja nastajajo in se v
njegovem okolišu omenjajo še drugi fevdalni gradovi in kraji, po
katerih se imenujejo ministeriali Spanheimov. Na zapadni strani
Hertenberg, slov. Jeterbenk, v višini 772 m, blizu Sv. Katarine,
nekdaj obsežen grad, pri katerem se 1343 omenjajo kar trije deli:
stari in novi Hertenberg ter (stolp) Nebojse (Neboyz). 45 Danes
so od tčga gradu komaj še vidni ostanki. Na vzhodni strani Ljubljane grad Osterberg, danes ruševine v višini 455 m v hribovju nad
Zalogom, prvič omenjen 1256 kot Castrum Osterberch. 46 Oba gradova imata tipično sočasno grajsko ime; Hertenberg-Jeterbenk, od
srednjevisokonem. hert, trdno; Osterberg od srednjevisokonem.
oster, na vzhodu; berg v smislu burg. torej Trdni grad in Vzhodni
grad.47
2e izven ljubljanskega Posavja je grad Goričane nad enakoimenovano vasjo, prvič 1260 Gorsza in castro, danes v ruševinah."
Še nekoliko dalje od tam je vas Sora, po kateri se imenujejo spanheimski ministeriali v 12. in 13. stoletju. Henrik iz Sore je 1178
podaril tri v Utiku pri Ljubljani ležeče kmetije stiškemu samostanu.4" Hrušico pri Ljubljani, po kateri se imenuje v 13. stoletju
pomemben rod spanheimskih ministerialov sem pa že omenil.
Vidimo, da je v 12. in 13. stoletju, ko so imeli Spanheimi prvo
besedo in oblast v Ljubljani in njeni okolici bilo tod viteštvo z
gradovi in drugimi plemiškimi sedeži močno razvito in da je bilo
celo z doseljevanjem od drugod po njegovih fevdnih gospodarjih
Spanheimih pospeševano in pomnoženo. Spanheimi sami in njihove ministerialske in viteške, družine pa ne bi imele materialnega
obstanka, če se ne bi mogle opirati na zemljiško posest, njeno
izkoriščanje in na dohodke od podložnih kmetov na njej. Ta vir
svojega materialnega obstanka še pomnožiti in s tem utrditi svojo
oblast, za tem ciljem je šlo Spanheimom očitno v ljubljanskem Posavju, prav tako kotj pri kolonizatoričnem osvajanju in utrjevanju
oblasti tostran in onstran Gorjancev, ali pa ob kolonizaciji kmetov
44

Mon. hist. duc. Car., IV, 662; Schumijev Archiv f. Heimatkunde. I, 27.
Prvič 1207 (Gradivo za zgod. Slovencev, V, 123). — Hertenberžani, ministeriali Spanheimov: 1250, 1252 (Mon. hist. duc. Car., IV, 387; Fontes rerum
Austr., II. Abt., 31, 161). — 1343 mar. 7 (listina v Drž. arhivu na Dunaju).
4;
' Mon. hist. duc. Carinthiae, IV, 490.
47
Razlaga L. Pintarjeva imena Osterberg — Sosterberg — Sostro se mi ne
zdi prava (Izvestja Muzejskega društva, 1899, 133 d.).
48
U r k u n d e n b u c h . . . Krain, II. 214.
49
Gradivo za zgod. Slovencev, IV, 614.
45
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na njihovem Dravskem polju. Spanheimi so posegli, enako kot
številni zemljiški in teritorialni gospodje onega časa, tudi v obrobna ozemlja, ki do takrat še niso bila v dovoljni meri kolonizirana in za kulturo tal pridobljena.
Kakor vse kaže se je število vasi in obdelovalcev vasem pripadajoče zemlje v spanheimski dobi v ljubljanski okolici močno
pomnožilo. Za pripadnike fevdalnega razreda smo v nekaterih primerih mogli ugotoviti dotok od zunaj. Za pripadnike kmečko-podložniškega razreda tega ni mogoče ugotoviti, kajti ti se v virih
onih časov po imenih navadno ne imenujejo. Da pa je tudi med
temi prišlo do ustanavljanja novih, po času nastanka mlajših naselij in verjetno v teh marsikje do naseljevanja ljudi, ki niso bili
vsi iz onih krajev, zato govore značilna krajevna imena mlajšega
tipa, ki jih je, v primeri z ostalim gorenjskim naselitvenim ozemljen v ljubljanskem Posavju sorazmerno veliko število. Med taka
štejejo že omenjena imena krajev, ki so sestavljena z osebnim
imenom in vas ali samo z osebnim imenom; pa tudi nekatera
imena, ki so v zvezi z iztrebljenim nižinskim gozdom (logi, dobrave).
V zvezo s kolonizacijskim razmahom v ljubljanskem Posavju
za časa ko so Spanheimi tod utrjevali svojo oblast, spravljam
pisano podobo zemljiške razdelitve in talnih načrtov vasi v ljubljanskem Posavju, kot smo jo imeli priliko spoznati. Talni načrti
vasi, še bolj pa oblike zemljiške razdelitve morejo biti zgodovinarju kolonizacije pomožno sredstvo pri določevanju kolonizacijskega poteka in kolonizacijskih etap — seveda le, če določene
oblike zemljiške razdelitve in talnih načrtov potrjujejo zgodovinarjeve izsledke. Menim, da moremo v ljubljanskem Posavju nekatere oblike zemljiške razdelitve in talnih načrtov razložiti iz
zgodovine. Kolonizacija, ki je bila izpeljana po načrtu in ki se po
prebivalstvu in po načinu izvedbe loči od naselitve starejših časov,
ki ob in na ozemlja starejših kolonizacij pošilja nove koloniste,
taka kolonizacija zapušča pogosto za sabo sledove v zemljiški razdelitvi in talnih načrtih vasi. Menim, da imamo sled tovrstne kolonizacije v oblikah zemljiške razdelitve in talnih načrtov ljubljanskega Posavja. Tod imamo na primer zastopano zemljiško razdelitev na proge v tolikem in tako strnjenem obsegu kot malokje na
slovenskih tleh vobče. V tej razdelitvi na proge vidim sled mlajše
kolonizacije spanheimske dobe, ki je pod vodstvom zemljiškega
gospoda zasegla agrikulturi še ne pridobljene dele Ljubljanskega
polja, izkrčila tamošnje dobrave in loge, postavila nova naselja in
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zemljo razdejala na proge; ali pa je mogoče tudi še slabo kultivirano
in kolonizirano ter glede poljske razdelitve prvotno drugače razdeljeno zemljo razdelila na proge. Ne smemo pa togo ločiti in določevati: kjer proge — tam mlajša naselitev, kjer na primer nepravilni delci — tam starejša naselitev. Trdnega pravila tukaj ni,
velja le splošna ugotovitev, podrobna pa, če je podprta po možnosti še z drugimi dokazi. Na nepravilne delce je mogla biti razdeljena zemlja tudi novega kolonista, posebno če je ležala v bližini starejšega naselitvenega območja, razdeljenega na take delce.
Ukrepi zemljiškega gospostva ob različnih časih in v različnih
krajih so se mogli razlikovati. V glavnem pa moremo povzeti: pisano podobo zemljiške razdelitve in talnih načrtov vasi ljubljanskega Posavja je spravljati v zvezo s kolonizacijskim razmahom,
ki je, v zvezi z utrjevanjem oblasti Spanheimov v 12. in 13. stoletju zajel ta del slovenskega naselitvenega prostora. Zato govore izsledki, do katerih je prišel zgodovinar s proučevanjem
svojih virov in po svojih delovnih metodah.
Deloma drugačna in deloma tudi mlajša od kolonizacije Ljubljanskega polja je kolonizacija v dveh njegovih obrobnih krajih:
na zapadu v gričih med Šentvidom in Dobrovo, na jugovzhodu pa
v hribovju okoli Molnika in Lipoglava.
Pri majhnih naseljih med Šentvidom in Dobrovo zapadno od
Ljubljane »ne moremo več govoriti o sklenjenih vaseh ali zaselkih,
temveč o izrazitih razloženih naseljih, ponekod pa kar o samotnih
kmetijah«, pri kmetijah je zemljišče posameznega posestva »skoraj
povsod arondirano v enem kosu, v celku«. To velja več ali manj
za Glince, Dolnice, Kamno Gorico, Podutik in Vrhovce.™ Te ugotovitve geografove potrjujejo podatki, ki jih črpamo iz zgodovinskih virov. V polhograjskem urbarju iz leta 1498 je v Glincah,
Dolnicah in Kamni Gorici navedena le po ena sama kmetija. V
Dolnicah jo ima kmet z imenom Primož Dolničar (Dullnytzar).
Nekje tam blizu je na eni sami kmetiji kmet z imenom Andre
Breceljnik i(Wretzlnick).51 V Vrhovcih pri Viču je bila prvotno
ena sama kmetija s kmetom, ki ima priimek Vrhovec. 52 Navajanje
kmetij v urbarju na omenjeni posamični način kaže na njihovo
razporejenost v obliki razloženih naselij in samotnih kmetij s posestvom v celku. Nastajale so v mlajših časovnih razdobjih; vdi60
51
5a

Ilešič v Geografskem vestniku, 1934, 95.
Drž. arhiv v Ljubljani, vicedomski arhiv, I 43.
Ilešič v Geografskem vestniku, 1934, 96.
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rale v vzhodno obrobje obsežnega 'gozdnega kompleksa Utik, v
bližini nekaterih starejših kmetij, med katere bi spadale one tri
v Luttich, ki so bile že 1178 Stični podeljene. 53 Lutik-Utik je pokrajinsko ime za gozdnato ozemlje med Glinico in Gradaščico;
ohranjeno nam je do danes v kmetiji Utik jugozap. od Kosez, v
naselju Podutik in v gozdu Utik, ki sega od Viča do Prevala.54
Iz Lutik je nastalo Vutik, iz te oblike pa Utik.55 Oblika Vutik nam
je sporočena v »Weytichk«, kakor se kraj 1312, in v »gegen den
Wittigkh«, kakor se imenuje v pokrajinskem pomenu leta 1421. "
Valvasor lokalizira obsežen deželnoknežji gozd Lutikh med Ljubljano in Polhov Gradec. 57 Prodiranje kolonizacije v robove takih
velikih deželnoknežjih »borštov« ni tudi sicer na gorenjskem naselitvenem ozemlju (na primer kolonizacija ob robovih Udenboršta
severno od Kranja) in drugod na slovenskih tleh neznan pojav.
Hribovje, ki se razprostira jugovzhodno qd Ljubljane, med
Barjem na zapadu in vrhovi okoli Janč na vzhodu, je ozemlje sorazmerno šibke naseljenosti. Na barjansko stran so redka naselja
pomaknjena vstran od črte stare rimske ceste, ki je potekala v
smeri današnje dolenjske ceste, kakor da bi se je bila izogibala.
Prve znane omembe večine teh vasi in zaselkov so sorazmerno
pozne; Rudnik na primer se omenja šele leta 1496.59
Svet pod Molnikom in Lipoglavom je bil od starine slabo poseljen; razen skupine selišč med Sostrim in Podlipoglavom, ki po
svoji stari cerkveni pripadnosti pod dolenjsko Šmarje in po zemljiški razdelitvi kaže na starejšo naselitveno enklavo sredi
prvotno slabo naseljenega ali pa nenaseljenega ozemlja (o čemur
glej zgoraj na strani 163. Peščena zemlja v hribih okoli Molnika
in Lipoglava še dandanes ne nudi ugodnih pogojev za kmetijstvo;
v gospodarskem oziru so ti kraji pasivni. Gozd pokriva velike dele
tega hribovja. 50 Pred stoletji je pa bilo gozda še veliko več. Vsak
slabo naseljen svet pa ustvarja negotove meje in zato pogostokrat
sporne zahteve po njem od strani sosedov.
#
53

Gradivo za zgodovino Slovencev, IV. 614.
A. Beg v Kroniki slovenskih mest, VII, 27.
Lokalizacija in razlaga krajevnega imena: L. Pintar v Carnioli 1913, 70
dalje. — Vrhovčevo enačenje Utik = Vič (Zbornik Matice Slovenske 1901, 158)
je zgrešeno.
r,e
1312 febr. 4, listina v Drž. arhivu na Dunaju. — 1421, Klun, Diplomatarium Carnioticum, priloga k Mittheilungen des Historischen Vereines für Krain
1855, 27, n. 31.
57
Ehre, II, 146.
s8
Vicedomski urbar iz 1496 v Drž. arhivu v Ljubljani.
ie
Krajevni leksikon Dravske banovine, 340.
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V pasu tega slabo naseljenega ali celo nenaseljenega kraja je
potekala meja med gorenjskim in dolenjskim naselitvenim območjem, kakor poteka tamkaj še danes meja med gorenjskim in
dolenjskim narečjem.'1" Do Lipoglava in Javora je segla meja
dolenjske kolonizacije; tam so posestne postojanke enega glavnih
nosilcev dolenjske kolonizacije v 12. in 13. stoletju, stiškega samostana. 2e kmalu po njegovi ustanovitvi (1136), sredi 12. stoletja, je dokazana posest Stične na »gori Lipoglav«."1 Lipoglav
(Lipoglaw) in Javor (Ahorn) sta stiška tudi še sto let kasneje
(1252).62 V stiških urbarjih ste uvrščeni obe vasi v stiški dolenjski
»hribski« urad (der strich im pirg)."n
Kolonizacija za časa Spanheimov je pa posegla tudi v te kraje.
Okoli podmolniško-podlipoglavske enklave, tega starejšega naselitvenega jedra, ki je v cerkvenem oziru spadalo pod dolenjsko
Šmarje in so ga tudi v svetno upravnem oziru računali pod Dolenjsko, se vije pas ozemlja, ki spada z Lipoglavom in Javorom
v cerkvenem oziru pod ljubljanski Šentpeter, v stvareh sodstva
pod deželsko sodišče ljubljansko, ki je podrejeno odvetnikom
šentpeterske fare v Ljubljani, to je Spanheimom in ki mora zadevne dajatve plačevati v Ljubljano. Spanheimi imajo v gozdovih
okoli Lipoglava in Javora svojo gozdno in lovsko pravico."4
Gozdove krčijo in širijo kolonizacijo, ki pa na teh po prirodi za
gospodarsko izrabo tal ne preveč ugodnih tleh ne uspeva. Dokaz
temu veliko število pustih kmetij okoli Molnika in Lipoglava
ob koncu 15. stoletja."5
Kolonizacija poznejših časov je, čeprav šibka in slabo uspevajoča, vendarle do neke mere izpolnila nekdaj neobljuden ali
slabo obljuden pas med gorenjskim in .dolenjskim naselitvenim
območjem, ki se vleče od Barja pa do severnih pobočij Janških
in Štangarskih hribov. Oblika selišč, kot ponavadi v takih kasno
koloniziranih krajih, so razložena naselja in samotne kmetije,
zemljiška razdelitev je v celkih in drugotnih grudah. Imena krajev,
Bu
F. Ramovš, Dialektološka karta slovenskega jezika, 31; Histor. gramatika
slovenskega jezika, VII, 114.
«i M. Mikuž, Topografija stiške zemlje, 32, 91.
02
Mon. hist. duc. Carinthiaie, IV, 403.
и
? Stiški urbar iz leta 1505 v Državnem arhivu v Ljubljani. — M. Mikuž,
Topografija stiške zemlje, 73.
64
Mon. hist. duc. Carinthiae, IV, 403. — L. Hauptmann. Erläuterungen zum
Historischen Atlas der österr. Alpenländer, IV/1, 463. — M. Miklavčič v Glasniku Muzej, društva, 1944/5, 8, 50.
65
Vicedomski urbar iz leta 1496 v Državnem arhivu v Ljubljani.
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po času sicer pozno omenjenih so tipična za taka mlada kolonizacijska območja, na primer: Žagarji, Zavrharji, Osredki, Brezovar, Seljan, Ipavec, Skakovnik, dvakrat pa tudi krajevno
ime Laze.
Villages et hameaux anciens et plus récents autour de Ljubljana.
(Résumé)
L'auteur examine le problème de ce que représentent les villages et hameaux
anciens et plus récents dans le bassin de la Save près Ljubljana, c'est à dire dans
la plaine s'étendant au nord de Ljubljana jusqu'au fleuve de Save ainsi que dans
la bainlieue bordant la ville, et en général, il examine comment la colonisation
médiévale se soit passée dans ce territoire. Au commencement il donne un aperçu
des dates historiques concernant l'ancienne topographie de ces environs, ensuite
il expose les types d'habitat et dessins parcellaires qui y prévalent, il analyse par
groupes les noms des lieux qui viennent en ligne de compte pour l'histoire de la
colonisation. La diversité des dates et leur comparaison font la preuve que la
colonisation médiévale s'y passait d'une manière très variée quant au temps et
aux procédés. Le dessin parcellaire est particulièrement varié. Il n'est possible
que partiellement de connecter les types des dessins parcellaires — qui en général
sont regardés comme plus anciens aussi que la répartition en champs en blocs
d'origines primaires et la répartition en champs en lanières irréguliers — avec les
villages qui par leurs types d'habitat et par d'autres marques sont plus anciens
(p. e. les colonies des k o s e z i vieux-slaves). Mais les types et formes des dessins
parcellaires regardés d'après la règle comme plus anciens ne peuvent pas toujours
être connectés avec les lieux pour la date desquels nous concluons qu'elle est plus
ancienne. Les lieux d'une date plus ancienne peuvent avoir aussi un dessin parcellaire du type plus récent. L'auteur interprète la variété et dissemblence des
types d'habitat, des dessins parcellaires et des noms de lieux par une colonisation
dissemblable et se passant en étapes de temps. La colonisation plus récente se
faisait probablement méthodiquement suivant un plan économique. Mais on n'y
doit pas exclure la supposition d'une colonisation dans des terres déjà auparavant
cultivées et un changement des dessins parcellaires anciens.
L'auteur pense que la variation et la propriété foncière et la colonisation
très activée autour de Ljubljana, ce que nous présentent surtout les dessins parcellaires, date de l'époque de la première moitié du 12ème e t jusqu'à la deuxième
moitié du 13ème siecles lorsque lai maison féodale carinthienne des Spanheim y
possédait de grandes propriétés foncières et fit de Ljubljana son centre (la
première mention de Ljubljana date de 1144) et l'entoura avec les résidences et
châteaux de ses ministeriales et chevaliers. On a pu démontrer que quelques-uns
de ceux-ci arrivaient avec leurs seigneurs et s'établissaient à Ljubljana et dans
les environs; ils venaient des contrées carinthiennes appartenant à la maison de
Spanheim (p. e. les ministeriales au Château de Ljubljana du 12e s . étaient originaires du château carinthien Kraig, plus tard cette famille de noblesse fut appelée
Kraiger, la famille des ministeriales seigneurs de Hrušica—Ljubljana tirait son
origine du château carinthien Nussberg).
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D'une manière en partie différente de la colonisation dans la plaine de
Ljubljana se passait la colonisation dans les collines au Sud-Est et à l'Ouest de
Ljubljana; elle est aussi plus récente; la preuve en sont les formes des habitats
(surtout la dispersion agglomérée, fermes isolées et dessin parcellaire, le type de
terroir d'un seul tenant y prévaut), les noms des lieux et les dates historiques.
Les dates historiques s'appliquent encore à l'époque des Spanheim du 13ème siècle,
lorsque dans la région au Sud-Est de Ljubljana la colonisation avançant de Ljubljana se rencontra avec le domaine de colonisation de la Basse Carniole. Dans
cette région la> colonisation était d'une date plus récente.
Mìlko Kos
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