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MESTNA ČETRT KRAKOVO Y LJUBLJANI
(Družbeno-geografska analiza)
Položaj in razvoj Krakovega
Lega Krakovega v mejah Ljubljane in njegov posebni značaj.
Krakovska četrt leži v južnem delu Ljubi jane, v področju samega današnjega mestnega jedra. Od današnjega središča mesta (Ajdovščine) je
oddaljena komaj okrog kilometer, še bliže pa j e staremu mestnemu
središču pod Gradom.
Omejitev krakovske četrti proti sosednjim četrtim Ljubljane j e na
južni in vzhodni strani naravna, saj j o predstavljata tokova Gradaščice
in Ljubljanice. Kakor bomo videli, j e bližina rek, zlasti Ljubljanice,
imela v življenju Krakovega veliko vlogo. Severna meja j e sedanja
Zoisova cesta, ostanek nekdanjega mestnega obzidja, oziroma jarka ob
obzidju (»Cojzov graben«). Bolj problematična j e omejitev na zahodu.
Medtem ko katastrska občina Krakovsko predmestje, ki meri 22,70 ha,
obsega razen pravega Krakovega tudi nekdanje ozemlje nemškega viteškega reda, ki j e bilo vse do začetka našega stoletja nezazidano, in
drži njena meja od Zoisovega grabna za južnimi hišami Rimske ceste
tja do začetka Tržaške ceste, od koder krene proti sredi Lepega pota,1
sem štel za pravo krakovsko četrt le predel do Emonske ceste na zahodu,
ki j e fiziognomično povsem samosvoj in delno tudi funkcijska celota.
Ime Krakovo se j e pravzaprav zmeraj uporabljalo le zanj, saj je bil že
davno zazidan, medtem ko j e bil tisti del katastrske občine, ki ga danes
imenujemo Mirje, prvotno v poljih in travnikih v posesti Krakovčanov
ali nemškega viteškega reda in mnogo pozneje zazidan.
Tako omejena četrt Krakovo obsega naslednje ulice: južno stran
Cojzove ceste, spodnji vzhodni del Emonske ceste ter v celoti Krakovski
nasip, Vrtno ulico, Gradaško ulico, Rečno ulico, Kladezno ulico in Krakovsko ulico.
Vsekakor j e imela veliko vlogo pri nastanku Krakovega kot četrti,
katere prebivalstvo se j e ukvarjalo z ribištvom in pozneje še bolj
z vrtnarskim obdelovanjem zemlje, ravno lega v bližini starega mest1

Ivan Vrhovec, Trnovska župnija v Ljubljani, Ljubljana 1933, str. 12.
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Slika 1. Pogled na Krakovo od severa proti jugu (vzhodni del). V ospredju
vrtovi in hiše Krakovske ulice, v ozadju na levi hiše ob Krakovskem nasipu

nega središča, vendar že izven obzidja na skrajnem, severnem obrobju
Ljubljanskega barja. Ta obrobna lega je tudi pozneje preprečevala
nadaljnjo izgradnjo v tej smeri, zaradi česar je četrt vse do danes obdržala svoj fosilni videz.
Krakovo se ravno po tein videzu že na zunaj močno razlikuje od
drugih mestnih in predmestnih delov Ljubljane. Jedro četrti je namreč
zazidano z majhnimi kmečkimi hišicami, za katerimi se vlečejo dolgi
vrtovi. Hiše stojijo večinoma tesno ena ob drugi, obrnjene s končno
stranjo proti ozkim uličicam, kar ustvarja docela vaški videz. Prav
poseben je tudi pogled na izredno skrbno obdelane vrtove. Vse to nas
že na prvi pogled navaja k misli, da se četrt tudi funkcijsko in strukturno razlikuje od drugih mestnih delov.
Vendar bi lahko tudi v njej sami razlikovali štiri predele, ki se
v marsičem razlikujejo med seboj.
Prvi (I.), severni in severovzhodni predel zajema hiše ob Zoisovi cesti, ob Krakovskem nasipu in ob Vrtni ulici. Tu prevladujejo stare večstanovanjske hiše brez vrtov. Na hišo pride poprečno 3,25 družin. Njihovo prebivalstvo, ki je precej ostarelo — v večini hiš prevladujejo
upokojenske družine — se z vrtnarstvom ne bavi.
Drugi (II.) predel sega od Krakovskega nasipa ob Gradaški ulicj,
zajema pa še hiše ob Rečni in ob spodnji Kladezni ulici, je torej najjužnejši, gradaški predel četrti. Tu je zazidava bolj mešana, vendar tipičnih
»kmečkih« hiš krakovskega tipa tu še ni. V hiši živi poprečno 2,77 družin. Vrtovi so tu manjši in manj skrbno obdelani kakor v .jedru Krakovega, kar kaže na obdelavo zgolj za dom. Prebivalstvo je mlajše kot
v prvem predelu in je povečini priseljeno. Prevladuje delavstvo.
Tretji (III.) in četrti (IV.) predel sta tipično jedro starega Krakovega .To so predvsem hiše ob Krakovski in Kladezni ulici, za katerima se
vlečejo dolgi pasovi izredno skrbno obdelanih vrtov, za Krakovsko ulico
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Slika 2. Pogled na Krakovo od severa proti jugu (zahodni del). V ospredju
vrtovi in hiše Krakovske ulice, nia levi Kladezna ulica, v ozadju pa hiše ob
Gradaški ulici

proti severu, za Kladezno proti vzhodu in zahodu. Dva predela bi v krakovskem jedru razlikovali zato, ker opazimo ob Krakovski ulici že na
zunaj manj prizidav in adaptacij kakor ob Kladezni. To kaže na močnejšo ostarelost prebivalstva in res nam vpogled v njegovo poklicno strukturo pokaže tu več upokojencev, med tem ko so v Kladezni ulici družine
mlajše. Y tretjem predelu, ob Krakovski ulici, živi poprečno 1,80 družine na hišo, kar se kaže že v močni prevladi enodružinskih hiš, čeprav v njih marsikje danes še živi več družin, kot izraz nižje kvalifikacije prebivalstva. Četrti (IV.) predel, ob zgornji Kladezni ulici, kaže
najmanj družin na hišo (1,70). Tu j e tudi dejansko primerov, ko stanuje
v hiši le ena družina, več kot ob Krakovski ulici. Verjetno j e v tem tudi
vzrok, da je tu na hišah precej več adaptacij kakor drugje v Krakovem.
Začetki Krakovega. Ker j e bilo Krakovo v posesti križevniške körnende, mestni arhivi niso prejemali o njem skoraj nobenih poročil. 2
Zato o začetkih Krakovega vemo zelo malo.3 O njih imamo več razlag.
Starejšo razlago, ki j o zastopa tudi Vrhovnik, 4 po kateri j e bilo tu že
v drugi polovici 19. stol. šest kmetij, ki so jih kasneje preuredili in njihovo zemljišče razdelili, je ovrgel Milko Kos. Kos tudi ne sprejema
domneve, da so se v Krakovem naselili ribiči, ki so bili v 15. stoletju
po doseljenih plemičih izrinjeni z Novega trga. Ribiče najdemo ob
koncu 15. stol. tako v križevniškem delu Novega trga kakor v Krakovem, ki je tedaj tudi spadalo pod križevniško gospostvo. 5 Kos navaja,
da se Krakovo s tem imenom prvič omenja leta 1473. Že takrat j e bil
tu zemljiški gospod nemški križevniški red in j e prav verjetno, da gre
Ivan Vrhovec, Die Landeshauptstadt Laibach, Ljubljana 1889. str. 208.
' Anton Melik, Rast slovenskih mest v novejši dobi. Dela SAZU, Ljubljana 1964, str. 206.
4 Vrhovnik, o. c.
5 Milko Kos, Srednjeveška Ljubljana. Knjižnica »Kronike«, Ljubljana
1955, str. 16, 40.
1
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za umetno kolonijo, ki so j o ustanovili križevniki.6 Značilno je, da je
Krakovo nastalo izven mestnega obzidja; po novejših dognanjih pa
nikdar ni bilo izrazito kmečko, temveč ribiško in pozneje vrtnarsko
naselje v lasti komende, kar dokazuje njen urbar iz 15. stol.
Nadaljnje podatke o Krakovem imamo iz Valvasorjeve dobe.
O njem nam precej pove Valvasorjeva slika iz leta 1660. Kaže nam, da
je prvotno jedro Krakovega v sedanji Krakovski in Kladezni ulici.
Krakovska ulica kaže na tej sliki, podobno kakor še danes, izrazito
enostransko razvito ulično vas s tesno druga poleg druge stoječimi,
s končno stranjo proti ulici obrnjenimi hišami in to samo na severni
strani. Za hišami se vlečejo ozke proge vrtov do mestnega jarka, današnje Cojzove ceste, kjer takrat še ni bilo hiš. Kladezna ulica se od
Krakovske razlikuje samo po tem, da je zazidana obojestransko in da
se za njenimi hišami vlečejo ozke vrtne grede tako proti Emonski cesti,
kjer takrat tudi ni bilo hiš, kot proti Ljubljanici, kjer so bile tudi šele
dve, tri hiše. Vrtne ulice med Krakovsko in Rečno ulico še ni videti,
prav tako kažejo Rečna ulica sama ter Gradaška ulica povsem drugačne, višje in krajše hiše, manjše in nesistematično razporejene vrtove,
se tedaj od ostalega Krakovega močno razlikujejo in se zdijo mlajša,
gotovo pa drugačna tvorba. Nadalje je važno, da Krakovo nima kmetskih gospodarskih poslopij, na primer niti enega kozolca. Ker je na jugu
Gradaščica in onstran Trnovo, na zahodu pa je bil svet komende, ki je
bil v južnem sektorju vrh tega močviren, je gotovo, da Krakovčani tudi
takrat niso imeli pravih njiv in travnikov.7 Slika in opis iz leta 1660
nam pojasnju jeta marsikaj. Prvič, da se današnja slika Krakovega v osnovi ne razlikuje bistveno od tedanje. Drugič, da so se poleg ribištva
začeli že tedaj Krakovčani ukvarjati z vrtnarstvom, ki se je ohranilo
do danes, in da nikdar niso bili pravi kmetje. Značilno je, da slika iz
leta 1660 ne kaže v nobenem delu Ljubljane toliko sličnosti z današnjo,
kot ravno v Krakovem.8
Če si podrobneje ogledamo krakovsko hišo izza Valvasorjevih časov, moramo ugotoviti, da se bistveno ne razlikuje od današnjih iz Krakovske in gornjega dela Kladezne ulice. Že za Valvasorja so bile skoraj
vse krakovske hiše kakor danes obrnjene z ozkimi stranicami in s slemeni streh na cesto. Vse so bile pritlične. Vhod v hišo je bil kakor danes
redno v ozki uličici, ki loči dva soseda, in sicer sredi dolge hišne stranice. Na glavno ulico gledajo večinoma tri okna, zato so rekli tem ulicam
tudi »triokenska vas«.9
Hišni vzorec krakovske hiše spominja najbolj na hišo tistega tipa,
ki je značilen zlasti za severozahodno ter osrednje Dolenjsko, od koder
je segal prav do Barja, najlepše v stari leseni obliki, seveda še s slamnato streho. Podoba je, da so jo stari Krakovčani posneli po dolenjskih
kmečkih domeh.10
6
7
8
9
10

Anton Melik, Razvoj Ljubljane, Geografski vestnik V-YI (1930), str. 134.
Melik, o. c., 1930, str. 134.
Melik, o. c., 1930, str. 135.
Vrhovnik, o. c. str. 205—206.
Melik, o. c., 1964, str. 219.
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Y 17. stol. torej ni bil zazidan svet ob Ljubljanici, kjer j e bila nevarnost poplav, iz istega vzroka pa tudi ne predeli Rečne, Gradaške in
spodnjega dela Kladezne ulice. Zaradi svoje kasnejše zazidave so ti
predeli še danes drugačni od prvotnega jedra Krakovega.
O številu hiš in prebivalstva Krakovega imamo prve podatke iz
leta 1788. Takrat j e štelo Krakovo 81 hiš in 617 prebivalcev. Če omenimo, da j e bilo tedaj v celi Ljubljani komaj 938 hiš z 10.047 prebivalci,
vidimo, da j e bila tedanja vloga Krakovega v Ljubljani sorazmerno
veliko večja kot danes, ko število hiš v Krakovem ni bistveno večje, pa
tudi prebivalstvo j e narastlo samo na 752. Vsekakor j e bilo Krakovsko
predmestje konec 18. stol. že v taki meri zazidano, kakor j e danes. Iz
tega časa imamo tudi nekaj podatkov o strukturi prebivalstva. Kmetov
naj bi štelo tedaj Krakovo 58, vendar lahko glede tega podatka 11 podvomimo, ali j e šlo za prave kmete, saj tudi tedaj Krakovo ni poznalo
niti enega kmečkega gospodarskega poslopja ali kozolca. Vrhovec našteva tudi 91 vrtnarjev, ne omenja pa posebej ribičev, ki so tedaj nedvomno tam že bili, a jih j e verjetno štel kot kmete.
Krakovo v devetnajstem stoletju. O Krakovem z začetka 19. stoletja
nam daje podatke franciscejski kataster, ki j e bil za ljubljanske občine
izdelan 1825—1827. Katastrska občina Krakovo j e po njem štela 76
stavbnih parcel. Zidanih objektov j e bilo po katastru 72 (79 %), medtem ko jih j e cela Ljubljana štela 839.12
Zanimivo j e odstotno razmerje kmečkih in nekmečkih lastnikov
stavbnih parcel, ki znaša za Krakovo 1,4 % proti 98,6 %, medtem ko za
Ljubljano mesto 4 % proti 96 %. To nam kaže, da j e bilo tedaj Krakovo
po strukturi prebivalstva b o l j mestno kot sam mestni center. Značilno
j e tudi, da so bili v k. o. Krakovo z izjemo komende, magistrata in 1 trgovca vsi lastniki stavb in parcel Krakovčani. 13
Krakovo j e bilo tedaj najmanj kmečka katastrska občina v Ljubljani, kar j e tudi precejšen dokaz, da njegova funkcija nikdar ni bila
prava kmečka. Glavne tedanje panoge dejavnosti Krakovčanov so torej
bile vrtnarstvo, ki j e zalagalo mesto že takrat z najkvalitetnejšimi
vrstami, ribištvo, ki se j e držalo vse do konca devetnajstega stoletja ter
čolnarstvo, ki j e bilo sicer bolj doma v Trnovem, pa j e imelo tudi tu
svoje delavce.
Konec 19. stoletja sta ribištvo in čolnarstvo izumrla. Krakovčani so
bili prisiljeni zaposlovati se v industriji, ki j e nastajala po vsej Ljubljani. To pa j e v samo Krakovo privabljalo tudi vse več priseljencev,
kar j e po eni strani povzročilo, da je Krakovo vse bolj izgubljalo tisto
značilno avtohtonost, ki j o j e nekdaj imelo, in po drugi strani, da so se
stanovanjski pogoji prebivalstva začeli slabšati. Medtem ko j e v 20
hišah Krakovske ulice stanovalo leta 1830 121 ljudi, jih j e bilo štetih
leta 1931 že 148,14 leta 1961 pa 142. Industrializacija devetnajstega sto» Vrhovnik, o. c., str. 211.
Angelos Baš, K stavbnemu in zemljiškemu značaju Ljubljane v francisejskem katastru. Slovenski Etnograf V, 1952, str. 71.
13 Baš, o. c., str. 85.
12
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letja pa j e rodila obrate tudi v samem Krakovem, ki pa so bili bolj
•obrtniškega značaja, locirani v glavnem v novejših predelih četrti ob
Ljubljanici in Gradaščici.
Zunanja podoba Krakovega pa j e bila pred potresom 1895. leta
oziroma takoj po njem že popolnoma podobna današnji, saj od tedaj
beležimo le posamično izgradnjo.
Krakovo v prvi polovici dvajsetega stoletja. O podobi Krakovega
v dvajsetih letih našega stoletja, o njegovih prebivalcih in njihovih
navadah nam daje precej podrobno sliko Ivan Vrhovnik v knjigi »Trnovska župnija v Ljubljani«.
Krakovo j e leta 1931 štelo 81 hiš in 245 domačinstev z 950 prebivalci, upoštevaje tu vso Emonsko cesto.15 Zanimive so ugotovitve o poreklu prebivalstva, ki j e že dobilo pisano sliko. Tako j e na primer prebivalstvo Krakovske ulice bilo takrat sestavljeno iz manj kot polovice rojenih Ljubljančanov (64), v ostali Jugoslaviji sta bila rojena 2,
a v tujini 1 prebivalec te ulice.16
Tudi glede poklicne strukture imamo podatke samo za Krakovsko
ulico. 31. marca 1931 j e bilo med odraslimi prebivalci te ulice 29 ljudi
obrtne stroke, 19 delavcev, 12 uradnikov in 8 drugih. Pri tem j e velika
večina naštetih v tej ulici le stanovala, za delom in zaslužkom pa hodila v bližnje mesto, kar j e poglavitni znak vsakega predmestja. 17
Tudi glede stanovanjskih pogojev je nekaj podatkov. Na kmečki
način j e stanovala po ena stranka še v 13 hišah Krakovske ulice, ostalih 9 hiš pa j e bilo urejenih deloma s prizidki tako, da so imele poleg
rodbine hišnega posestnika in njegove gospodinje zelenjadarice še
vsaj po eno stranko na stanovanju. 18
Za primerjavo si oglejmo stanje v isti ulici danes. V obrti so zaposlene danes le 4 osebe, v trgovini le ena, delavcev j e 10, uradnikov pa
9 in preostalih 5. Kakor vidimo, j e v celoti precej nazadovalo število
aktivnega prebivalstva, najbolj v obrti in trgovini; pač pa j e zelo naraslo število upokojenih prebivalcev.
Krakovo danes
Poreklo prebivalstva. Podatki o poreklu prebivalstva, ki sem jih
dobil z anketo, nam kažejo mnogo zanimivosti o današnjih gibanjih
in preseljevanjih prebivalstva Krakovega. Znano je, da j e bilo prebivalstvo Krakovega skoraj vse do začetka našega stoletja povsem avtohotno.
Današnja slika j e precej drugačna.
Z anketo j e bilo zajetih 525 prebivalcev. Od tega jih j e pravih Krakovčanov le 41, vsi drugi so se priselili. Največ se jih j e priselilo iz
14
15
16
17
18

Vrhovnik,
Vrhovnik,
Vrhovnik,
Vrhovnik,
Vrhovnik,

o.
o.
o.
o.
o.

c.,
c.,
c.,
c.,
c.,

str. 92.
str. 210.
str. 92.
str. 91—92.
str. 92.
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ostale Ljubljane, in sicer 237, kar j e skoraj polovica priseljencev. Od
krajev, ki so dali večje število prebivalcev, je omeniti še Novo mesto
s 13 priseljenci, Kamnik z 12 in Žužemberk 11. Ostali kraji so prispevali
manj kot po 10 prebivalcev.
Vendar moramo takoj omeniti, da velika večina priseljencev iz
Ljubljane že tako dolgo živi v Krakovem, da se sami štejejo in jih lahko
štejemo tudi mi za prave Krakovčane.
Družine, ki so se priselile v Krakovo, sem razdelil na tri skupine
glede na dobo priselitve. Prvo je obdobje do konca prve svetovne vojne.
Iz tega časa priseljenih družin živi danes v Krakovem 7, kar znaša slabih
6 u/o vseh priseljenih družin. V tem obdobju so se priseljevali približno
enakomerno iz vseh slovenskih pokrajin. Po dve družini sta dali Primorska in Gorenjska, po eno pa Dolenjska, Štajerska in Ljubljana. V
tem času priseljene družine živijo večinoma v večdružinskih starih
stanovanjskih hišah.
Največ družin se j e preselilo v drugem razdobju, od 1918 do 1945.
leta. To j e bilo obdobje, ko je Ljubljana začela v večji meri širiti področje urbanizacije in ko se j e podeželsko prebivalstvo priseljevalo
v revnejše in cenejše predele Ljubljane kot delovna sila. V tem obdobju se j e v Krakovo priselilo 46 družin, kar znaša nad 38 % vseh
priseljenih družin. Največ priseljencev, in sicer skoraj polovica, jih j e
iz ostalih predelov Ljubljane. Vzrok za to j e na eni strani nakup starih
kmečkih hiš, predvsem v Kladezni, kjer jih j e ostarelo ali pa mlado
prebivalstvo, ki se je odseljevalo, prodajalo. Na drugi strani pa imamo
priseljevanje v stare stanovanjske hiše na Krakovskem nasipu in v
Gradaški ulici, ki so zaradi neugodnih stanovanj nudile poceni prebivališča.
Druge pokrajine Slovenije so sicer v tem obdobju priselitev precej
izenačene, vendar že prednjači Dolenjska, ki j e dala 7 družin. Le-te so
se priseljevale največ v večstanovanjske hiše, vzrok njihove priselitve
pa j e skoraj izključno zaposlitev. Primorska j e dala 5 družin, in sicer
skoraj vse iz Trsta, pač zaradi priključitve Trsta k Italiji po prvi vojni,
kar j e mnoge Slovence nacionalno pa tudi ekonomsko prizadelo. Vendar so bili ti priseljenci socialno močnejši ter so se naseljevali v ugodnejše stavbe ali pa so kmečke hiše kasneje preuredili. Sledita Štajerska
in Gorenjska s po 4 družinami. Po dve družini sta se priselili iz Zasavja
in iz Hrvatske, medtem ko sta Notranjska in širša ljubljanska okolica
dali po eno družino.
Tretje obdobje zajema čas od 1945 do I960 leta. V tem času se j e
priselilo 29 družin oziroma debrih 24 % vseh priseljenih družin. V prvem delu tega obdobja j e značilno administrativno dodeljevanje stanovanj, oziroma prisilno naseljevanje podnajemnikov v enodružinske
hiše; zato gre v tem obdobju za veliko priseljevanje družin iz drugih
delov Ljubljane, ki dotlej niso imeli ustreznih stanovanjskih pogojev.
Vendar so se tudi sedaj doseljevali v najslabša stanovanja, kot vzrok
pa večinoma navajajo, da jim jih je začasno dodelila občina, dokler ne
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dobe novih. Takih družin imamo v tem obdobju 14 ali skoraj polovico
priseljenih, medtem ko so druge slovenske pokrajine precej enakomerno zastopane.
Zanimivo je zadnje obdobje, ki traja od I960 leta in se bo verjetno
nadaljevalo še vnaprej. To sicer daleč najkrajše razdobje je dalo kar
37 družin ali 31 % vseh priseljenih družin. Zopet imajo največji delež priseljencev iz Ljubljane (167), vendar jim tesno sledijo Dolenjci,
ki jih je 12 družin, medtem ko se je iz ostalih delov Slovenije priselila
po ena družina, razen Štajerske, ki je dala 3 družine.
Največ družin se je v tem razdobju priselilo v Gradaško ulico, za
katero so značilna najslabša stanovanja v Krakovem. Vendar se jib
je precej (10) priselilo tudi v Kladezno ulico, za katero so značilne
sicer stare, vendar precej dobro urejene in deloma adaptirane enodružinske hiše. Sploh je pri vseh priseljencih iz tega razdobja v Gradaško ulico igrala največjo vlogo cena stanovanja, pa tudi bližina
centra, kajti nekaj je primerov, da so se sem priselili iz oddaljenejših
predelov Ljubljane priseljenci iz drugih krajev Slovenije.
Kar zadeva priseljence v Kladezno ulico, moramo tudi ugotoviti,
da igra stanovanje glavno vlogo. Vendar jim je lastnik dal le stanovanjsko pravico kot najemnikom. Razmerje med Ljubljančani in Dolenjci pa je precej enakomerno, vendar so priseljenci iz Ljubljane
pravzaprav po rodu tudi v veliki večini Dolenjci, ki pa so pred tem
imeli vmesno naselitveno postajo nekje bolj na obrobju.
V splošnem torej v zadnjem času zopet narašča na eni strani priseljevanje v Krakovo, in sicer predvsem z dolenjske strani, ki je dajala že od nekdaj največ priseljencev, na drugi strani pa — kakor
bomo videli iz primerjave s podatki popisa iz leta 1961 — odseljevanje
v modernejša in udobnejša stanovanja drugod v Ljubljani. To pa je
značilnost za vse četrti, ki premorejo sicer cenejša, vendar zastarela
in neudobna stanovanja (Zabjak, Stari trg itd.).
Priseljevanje z Dolenjskega ni značilno samo za našo četrt, ampak
tudi za sosednjo Opekarsko četrt.19 V obeh primerih je pač vplivala
lega blizu Dolenjskega, v Krakovem pa tudi že stari vplivi z dolenjske
strani, zlasti z vzhodnega obrobja Ljubljanskega barja. Saj smo te
vplive zabeležili že pri tipu krakovske hiše.
Po popisu prebivalstva iz leta 1961 je prebivalo v Krakovem 752
prebivalcev, po anketi iz leta 1968 pa 526. Od popisa leta 1961 se je iz
Krakovega odselilo okoli 50 družin in čeprav se jih je nekaj tudi priselilo, je v tem obdobju število prebivalstva znatno nazadovalo. Odseljuj e j o se predvsem mlajše družine, ki jim ne ustrezajo več neudobna
stanovanja, hkrati pa tudi niso več tako navezane na vrtnarjenje kakor
starejše. Hitro pa se odselijo tudi tisti prebivalci z dežele, ki jim j e
majhno in poceni stanovanje pomenilo le prehodno postajo na poti k
boljšemu stanovanju ali h gradnji svoje hiše.
10 Mirko Pak, Socialno-geografske transformacije nekaterih mestnih četrti Ljubljane in Maribora. Geografski vestnik X X X I X , 1967, str. 129.
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Najbolj j e padlo število prebivalstva v nekaterih hišah na Krakovskem nasipu, za katere j e bila in je še značilna velika stanovanjska
gostota. Tam prebivajoče družine so se priselile sem iz drugih krajev
Slovenije oziroma Hrvatske, v glavnem po drugi svetovni vojni. Ker so
to v glavnem obrtniške ali uslužbenske družine, se j e njihov standard
tako dvignil, da so si lahko poiskali boljša stanovanja. Najmobilnejši
element j e pri tem prebivalstvo, ki se j e sem naselilo po letu 1961. Sploh
je mobilnost prebivalstva v krakovski četrti najmočnejša ravno na Krakovskem nasipu z njegovimi slabimi stanovanji. Živahna mobilnost j e
tudi v drugem predelu (Gradaška, Rečna in spodnja Kladezna ulica),
kjer pa ustvarja določeno ravnotežje z odseljevanjem priseljevanje
mladih delavskih družin.
Ostali dve področji, ki obsegata staro jedro Krakovega, pa sta glede
prebivalstvene mobilnosti bolj umirjeni, čeprav imamo tudi tu primere
hiš z močnim odseljevanjem v zadnjem obdobju. Precej družin se j e
odselilo tudi iz enodružinskih hiš v Kladezni, Vrtni, Rečni in Krakovski ulici. Gre za družine, ki so se tja naselile po vojni, zaradi česar se
j e tam stanovanjska gostota začasno povečala. Zdaj stanuje v teh hišah povečini spet samo po ena družina.
\sekakor j e Krakovo v celoti v novejšem času področje znatnega
odseljevanja z negativnim migracijskim saldom. Vendar spričo dosedanje sorazmerno velike stanovanjske gostote odseljevanje še ni tako
močno, da bi ostala stanovanja ali celo hiše prazne in da bi bilo opuščeno obdelovanje vrtov. Še največ znakov v tej smeri j e v enodružinskih
hišah ob Krakovski ulici, kjer ponekod stanuje v hiši le po ena stara
družina.
•
Starost prebivalstva in družin. Starostna piramida nam pokaže več
zanimivosti. Pri ženskah j e najmočneje zastopana starost 55 do 60 let,
pa tudi 60 do 65 j e še zelo močna. Pri moških pa j e primarni višek pri
starosti 25 do 30 let in sekundarni pri 60 do 65. Sploh se kaže nekakšna
zvončasta oblika piramide, ki kaže precej nezdravo strukturo in sicer v
močni zastopanosti starih ljudi, v pomanjkanju ljudi srednjih starosti
(še posebno pri moških od 45 do 50 leta), v zopet nekoliko bolj zastopanih generacijah od 15 do 30 let in v manjšem številu otrok. Lahko si pomanjkanje prebivalcev starosti od 40 do 50 let razlagamo na dva načina.
Na eni strani j e teh letnikov zaradi vojne in drugih okoliščin manj,
na drugi strani pa se ravno ljudje teh in malo mlajših starosti toliko
finančno okrepe, da si poiščejo boljša stanovanja drugje, medtem
ko se pač ljudje te starosti v glavnem v naš predel ne priseljujejo. Veliko število starih prebivalcev j e na splošno značilno za starejše ljubljanske četrti, bodisi zaradi cenejših stanovanj za upokojence, bodisi
zaradi navezanosti starejših lastnikov enodružinskih hiš na okolje in
hiše, medtem ko si mlajši iščejo modernejša stanovanja.
Vsekakor nam starostna piramida kaže na precejšnjo ostarelost prebivalcev Krakovega, ki predstavlja določen družbeni problem. Še bolj
pa se kažejo ti problemi pri starostni strukturi družin.
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Glede na starost sem družine razdelil na naslednje skupine:
Skupine družin po starosti
Starostne skupine
I. Mlada
a) zelo mlada
b) zrelo mlada
c) staro mlada
II. Zrela
a) zelo zrela
b) malo zrela
c) staro zrela
III. Stara
a) zelo stara
b) mlado stara
c) zrelo stara
IV. Izenačena

1968—1948

1947—1918

0 - - 50%
5 0 - 100%
0 -- 25% .
7 5 - -100 %
2 5 - 50%
5 0 - 100%
5 0 - 100 %
0 - - 25%
5 0 - -100%
0 - • 50 %
7 5 - 100 %
0 - • 25%
2 5 - 50 %
5 0 - 100%
5 0 - 100 %
0— 2 5 %
0 - - 50%
0— 5 0 %
0 - • 25 %
0 - - 25%
2 5 - 50%
0 - - 25%
0 - • 25%
2 5 -• 50%
nobena skupina nad 5 0 %
a) prevladuje mlada
b) prevladuje zrela
c) prevladuje stara

1917—
0-- 5 0 %
0-- 2 5 % '
0-- 2 5 %
25-- 5 0 %
0-- 5 0 %
.0-- 25 %
0 - 25%
25-- 5 0 %
50-- 1 0 0 %
75-- 1 0 0 %
50--100 %
50--100 %

V skupino I (mlade družine) spada 29 družin (15,3% vseh anketiranih). Od tega jih odpade na podskupino I a (izredno mlade družine)
4, na podskupino I b (zrelo mlade), kjer prevladujejo mladi nad zrelimi člani, 23 in na podskupino I c (mlade s starimi člani) — 2. Če si
ogledamo to celotno skupino po ulicah, vidimo, da odstotno prevladujejo v Rečni, kjer ji pripada kar 75 % tam bivajočih družin
(6 družin), sledi Vrtna ulica s 4 0 % oziroma 4 družinami. Na Emonski
cesti znaša odstotek 33,3 %, a to j e le ena družina. Nižji so odstotki v
ostalih ulicah: na Cojzovi cesti 2 0 % (4 družine), v Krakovski ulici
18,4% (7 družin), v Gradaški 11,1% (4 družine) in v Kladezni, k j e r
sploh ni nobene take družine. V celoti j e torej I. (mlada) skupina precej skromno zastopana, v Kladezni ulici je celo sploh ni. To se pravi,
da se mlajše družine v Krakovo le malo doseljujejo. Izjema j e do neke
mere Rečna ulica v II. predelu, kamor se vsaj začasno doseljujejo v
večstanovanjske hiše mlajše delavske družine.
II. skupina obsega tako imenovane zrele družine. Prevladujejo člani od 20 do 50 let. V celoti j e skupina precej zastopana, saj obsega
43,9% vseh družin (83 družin). Njen odstotek j e najvišji na Emonski
cesti (66,6%), kar pomeni dejansko le dve družini. Absolutno j e najbolj zastopana v Gradaški ulici z 22 družinami (61,1 % vseh). Tam j e
po eni strani precej malo mladih družin, po drugi strani pa tudi ni
posebno mnogo upokojenskih, saj prevladujejo večstanovanjske hiše,
kamor se prišel j ujejo delavske družine s podeželja. Precej j e zastopana
ta skupina še v Kladezni ulici (50%, 17 družin), kjer sploh ni mladih
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družin, na Krakovskem nasipu s 5 0 % (17), veliko manj pa jo je v K r a kovski ulici (22,2 % oz. 8 družin), saj smo tam ugotovili še kar precej
mladih družin, predvsem pa zelo veliko starih.
Podskupina II b obsega zrele družine s precej številnimi mladimi
člani. Ta razmeroma ugodna skupina je zastopana s 33 družinami. Največ jih je v Gradaški ulici v II. predelu (12), precej pa še v Kladezni
(8). Tudi tu še velja ugotovitev o priseljevanju.
Podskupina II c, ki obsega zrele družine s precej številnimi člani,
je precej neugodna in kaže na ostarelost družin. Pripada ji 26 družin.
Y III. skupini, ki šteje 69 družin ali 36,5 % vseh anketiranih družin, prevladujejo stari ljudje. To je najbolj neugodna skupina, posebno
še velja to za skupino III a, kjer je starih ljudi nad 75 %. Ravno tej
podskupini pa pripada kar 47 družin. V podskupini III b, ki obsega pretežno stare družine s precej mladimi člani, je komaj 8 družin, v podskupini III c — stare družine z nekaj zrelimi člani — pa 14.
Zelo značilna je razporeditev družin te skupine po predelih. Odstotno kakor tudi absolutno ima največ starih družin Krakovska ulica
(55,% oz. 20 družin), torej več kot polovico. Ker so tu hiše pretežno
enodružinske, je tudi število hiš, kjer prevladuje stara struktura, precejšnje (11). Dejstvo, da je ravno v enodružinskih hišah in pri družinah, ki se najbolj ukvarjajo z vrtnarstvom, starostna struktura tako
neugodna, nas spravlja v dvom, če ima četrt s svojim dosedanjim značajem še možnosti nadaljnjega obstoja. Krakovski ulici sledi odstotno
in absolutno Krakovski nasip s 17 starimi družinami (41,1% vseh družin
v tej ulici). Ker gre tu povečini za večstanovanjske hiše, položaj ni
tako pereč, saj taka struktura prevladuje le v 5 hišah. Pač pa je podoben primer kakor Krakovska ulica Kladezna ulica, kjer spada v to
skupino 15 družin (41% vseh). Tudi število hiš s to strukturo je spet
visoko (10).
Najneugodnejšo strukturo, ki jo pomeni predvsem skupina III a,
ima torej razen Krakovskega nasipa ravno staro središče Krakovega
v Krakovski in Kladezni ulici, ki je tudi najbolj ohranilo stari videz.
V njegovih starih in precej neudobnih kmečkih hišah ostaja pač večinoma staro prebivalstvo, mladi člani, ki so tudi manj navezani na
vrtno delo, pa se odseljujejo v nova stanovanja drugod po Ljubljani.
Različna starostna struktura družin prihaja dobro do izraza v
starosti in gradbenem značaju hiš. Že na prvi pogled opazimo, kako
se oblikuje področje mlajših družin ob Rečni in spodnji Kladezni ulici.
Razen mladih družin imamo tu večino zrelih, ki zavzemajo tudi predel
ob Gradaški ulici. Gre za nekakšen center priseljevanja, kar se kaže
tudi v večji gradbeni dejavnosti oziroma v prizidavah. Ker pa gre v
glavnem za priseljevanje družin manj kvalificiranih ali celo nekvalificiranih delavcev z nižjimi dohodki, tudi ta predel na zunaj ne kaže
ravno najlepše slike. Značilno pa je, da se tu koncentrira obrt in sicer
predvsem donosnejša, ki jo opravljajo mlajši obrtniki.
Cisto drugačna je slika v predelu neudobnih večstanovanjskih hiš
ob Krakovskem nasipu, kjer prevladujejo stare družine. Čeprav je
tudi tu opaziti priseljevanje, prevladujejo upokojenci. Podobne
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značilnosti kaže staro jedro Krakovega, predvsem ob Krakovski
ulici. Tu j e mobilnost prebivalstva precej šibka. Y glavnem gre
za stare krakovske družine, kar se kaže v starejših, že predvojnih prezidavah. Živahnejši j e predel ob Kladezni ulici, kjer prevladujejo zrele družine, več pa j e tudi visoko izobraženih uslužbencev. To se pozna
v vidnejših in novejših prezidavah in dozidavah.
Zaposlitvena struktura prebivalstva in družin. Od 525 anketiranih prebivalcev j e aktivnih 225, torej 42,8 %. Med aktivnimi prevladuj e j o delavci, ki jih j e 132 oziroma 25,1 % vseh prebivalcev. Od tega
j e kvalificiranih delavcev 57 (43,1 % delavcev), polkvalificiranih 32
(24,2%) in nekvalificiranih 43 (32,7%). Med uslužbenci, ki jih j e 93
ali 17,7 % vsega prebivalstva, prevladujejo tisti s srednjo izobrazbo,
ki jih j e 47 ali 50,5 %. Slede tisti z visoko izobrazbo, ki jih j e 30 ali
32,2 %, najmanj pa j e uslužbencev z nizko izobrazbo, ki jih j e 16 ali
17,3%. Druga skupina j e neaktivno prebivalstvo (300). Tu daleč prevladuje vzdrževano prebivalstvo, kot so otroci, učenci, dijaki, študenti, gospodinje, invalidi, brezposelni itd. Le-teh j e skupaj 201 oziroma 67 % neaktivnega prebivalstva. Ostali pa so osebni ali družinski
upokojenci, ki jih j e 99 oziroma 33 %.
Ta statistični prikaz nam pokaže več zanimivih dejstev. Predvsem
pade v oči velik odstotek neaktivnega prebivalstva. Vzrok za to j e v
velikem številu upokojencev, ki po številu presega število uslužbencev.
Drugo dejstvo pa je precejšnja izenačenost med delavskimi in uslužbenskimi družinami. Težko torej govorimo o Krakovem kot o delavski
ali uslužbenski četrti; saj j e poklicno precej heterogena. Sploh nas
preseneča precejšnje število uslužbencev z visoko izobrazbo; gre v
glavnem za potomce pravih Krakovčanov, ki so zelo navezani na to
okolje. Po drugi strani pa j e precej tudi nekvalificiranih delavcev;
vzrok za to j e v stalnem priseljevanju le-teh iz ostalih delov Slovenije,
predvsem iz Dolenjske.
Značilno pa je, da ljudje z višjo izobrazbo, čeprav jih najdemo
v najrazličnejših hišah, le prevladujejo v enodružinskih in sicer v
glavnem v predelu ob Kladezni ulici, kar se kaže v različnih adaptacijah in prezidavah hiš, medtem ko se nekvalificirano prebivalstvo priseljuje v glavnem v najslabše hiše in se more lotiti zgolj manjših notranjih preureditev. Niže kvalificirano prebivalstvo v enodružinskih
hišah, predvsem ob Krakovski ulici, pa j e tu že staro in so tudi zato
adaptacije tu manj opazne.
Razporeditev poklicne strukture po posameznih predelih naše četrti se tudi sicer docela ujema z dejstvi, ki smo jih ugotovili pri obravnavanju starostne strukture in demografske mobilnosti prebivalstva.
V najjužnejšem predelu, ki zavzema hiše ob Rečni, spodnji Kladezni in
ob vzhodnem delu Gradaške ulice, se j e izoblikovalo jedro delavskega
prebivalstva, ki tam daleč prevladuje. Poleg tega imamo še nekaj
hiš, kjer prevladujejo uslužbenci. Vsekakor sta za ta predel značilni
najmočnejša mobilnost in aktivnost prebivalstva.
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Najbolj se od njega razlikujeta I. in III. predel. V prvem, ob
Krakovskem nasipu, je aktivnega prebivalstva silno malo in daleč prevladujejo upokojenske družine. Prebivalstvo se stara, odseljevanje pa
je najmočnejše. Podoben mu je severni del starega krakovskega jedra
(III. predel), ki je relativno še manj aktiven, čeprav je njegova sestava bolj pestra. Tu je precej hiš, kjer prevladujejo upokojenske družine, precej pa je tudi uslužbenskih, manj pa delavskih. Omenjali smo
že tamkajšno manjšo aktivnost v adaptacijah, ki jo zavirajo tudi manj
ugodni življenjski pogoji in delovni pogoji v starih hišah, ki se drže
tesno ena poleg druge, kjer so prostori vlažni in temačni in kjer ni
mogoče dozidati garaž ali obrtnih delavnic. Živahnejši je zgornji predel Kladezne ulice (četrti predel) s prevlado uslužbenskega, predvsem
više izobraženega prebivalstva in s precej ugodno starostno strukturo,
kar je pripeljalo do večje aktivnosti v prezidovanju hiš in boljšanju
stanovanjskih pogojev. Predvsem v spodnji del tega področja se širi
že vpliv zgoraj omenjenega najaktivnejšega južnega predela.
Ob obravnavanju poklicne in zaposlitvene strukture nas zanima
tudi, kje so zaposleni prebivalci Krakovega. Y samem Krakovem jih
je zaposlenih silno malo, saj šteje naša četrt 225 aktivnih prebivalcev,
delovnih mest pa je le okrog 110. Tudi struktura teh delovnih mest
je zelo neprimerna. Največ je obrtnih delovnih mest in te še najbolj
zasedajo Krakovčani. Industrijskih delovnih mest je 30, trgovinski sta
samo dve. Uradniških delovnih mest je 7, a jih vse zasedajo Nekrakovčani. To velja tudi za delovna mesta na Fakulteti za arhitekturo,
gradbeništvo in geodezijo, ki stoji na krakovskih tleh.
V sami četrti so od Krakovčanov zaposleni predvsem obrtniki, ki
imajo tu svoje lastne delavnice. Razen tega so še posamezni primeri
zelenjadarstva. Nekaj Krakovčanov je zaposlenih v industrij sko-obrtnem podjetju IGO v Gradaški ulici. Ysi drugi zaposlenci pa hodijo na
delo izven četrti, toda povečini ne posebno daleč, pač v mejah Ljub'
ljane. Največ (91 ali 672 % vseh izven Krakovega zaposlenih) jih dela
v občini Ljubljana-Center. Y občini Yič-Rudnik jih dela 15 (10%), v
občini Šiška 14 (10%), v občini Bežigrad 14 (10%) in v občini MostePolje 6 (4%). Samo 6 prebivalcev je zaposlenih izven ljubljanskih
občin.
Velika večina Krakovčanov torej ne dela posebno daleč od svojega
bivališča, povečini niti kilometer daleč. Zato odhajajo na delo peš,
redkeje s kolesom, avtom ali javnimi prevoznimi sredstvi. Tudi za
tiste, ki hodijo delat 1—2 km daleč, zaradi ugodnih prometnih zvez to
ne pomeni posebne težave. Več kot dva kilometra imajo do delovnega
mesta le tisti, ki delajo v Mostah in v oddaljenejših predelih bežigrajske in šišenske občine. Vendar imajo tudi ti kar ugodne prometne
zveze, precej pa se jih vozi na delo s kolesom, nekaj z lastnim avtomobilom.
Ravno ta bližina delovnih mest je za Krakovo velika ugodnost. Zaradi nje se sem priseljujejo mlajše delavske družine, zaradi nje marsikatera družina ali posameznik ne teži k preselitvi v udobnejše, a bolj
6
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oddaljeno stanovanje, tem manj, ker je četrt kljub bližini mestnega
središča mirna in zelena. Da je največ Krakovčanov zaposlenih v občini Center, je seveda tudi odraz močnega deleža uslužbencev med
njimi.
Prebivalstvene spremembe v razdobju 1961—1968. Y tem razdobju
je š t e v i l o prebivalstva v vsem Krakovem znatno nazadovalo. V I.
predelu je padlo od 245 na 164 (za 33,2 %), v II. od 230 na 162 (za 29,6 %).
v III. od 172 na 122 (za 29,2 %) in v IV. od 105 na 78 (za 25,7%). Najmanjše nazadovanje kaže torej IV. predel s svojimi najugodnejšimi
stanovanjskimi razmerami, največje I. predel z ravno nasprotnimi lastnostmi.
Značilne so spremembe v deležu s k u p i n d r u ž i n p o s t a r o s t i . I. (mlada) skupina je v četrti kot celoti zmanjšala svoj odstotni delež. Ta delež se je najbolj zmanjšal v IV. predelu (od 26,6 %
na 15,5%), precej tudi v I. predelu (od 28,1 % na 20,8%). V II. in III.
predelu pa je delež mladega prebivalstva narastel in sicer v II. rahlo
(od 28,8% na 30,8%), v III. pa znatno (od 21,8% na 28,4%). Mladih
ljudi torej primanjkuje predvsem v Kladezni ulici ter ob Ljubljanici.
Glede II. (zrele) skupine so spremembe manj očitne razen v III. predelu, ki kaže padec od 45,3 % na 35,8 %. Gre za precejšnje odseljevanje
zrelega prebivalstva. Delež starega prebivalstva pa je v celoti in po
posameznih predelih znatno porastel, razen v II. predela, kjer je neznatno padel. Najbolj je narastel v IV. predelu (od 27,6 % kar na 43,7 %).
Povsod je silno visok, razen v II., najaktivnejšem predelu ob Gradaščici
in spodnji Kladezni ulici, kjer znaša 23,4%.
V p o k l i c n i s t r u k t u r i je predvsem značilen padec deleža
aktivnega prebivalstva. Padec je zabeležen v I., III. in IV. predelu; posebno močan je bil v III. predelu (od 45,9 % na 38,5 %). Gre predvsem
za povečani delež upokojenega prebivalstva, ki se je v I. predelu dvignil od 30,3 % kar na 41 %. Zelo je narastel tudi v III. predelu (Krakovska ulica), kjer kaže na neugodno starostno strukturo. Do neke mere
je izjema spet II., južni predel, kjer se je delež prebivalstva neznatno
dvignil. Tam je tudi najmanjši delež upokojencev, ki se je v tem razdobju celo znižal. Tam pripada neaktivno prebivalstvo predvsem vzdrževancem, gospodinjam in otrokom.
Razmerje med delavci in uslužbenci se v tem času ni bistveno
spremenilo. Izjema je IV. predel ob zgornji Kladezni ulici, kjer je
odstotek uslužbencev izredno narastel (od 36,9% na 58,3%). Močno
uslužbenski je še IV. predel ob Ljubljanici, medtem ko je delavstva
največ v II. predelu ob Gradaščici, ob Rečni in spodnji Kladezni ulici,
precej pa tudi v III. predelu ob Krakovski ulici.
Še podrobnejša razčlenitev pa nam pokaže, da se je na splošno
izobrazbena raven uslužbencev od leta 1961 do 1968 precej dvignila.
Tako imamo že v dveh predelih, in sicer v I. in III., danes okrog 40 %
uslužbencev z visoko izobrazbo (1961 — 11,8 do 23%).
Glede kvalifikacijske strukture delavcev je stvar še, očitnejša.
Predvsem je to opaziti v predelu IV, ki je 1961 leta imel 17,2 % kvali82
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ficiranih delavcev, danes pa kar 78,5%. Vsekakor se to odraža v zunanjosti tega predela. Pa tudi I. in III. predel kažeta že okrog 5 0 %
kvalificiranih delavcev nasproti 25,3% in 17,5% leta 1961. Le predel
II ob Gradaščici ima le 2 4 % kvalificiranih delavcev, kar pa je proti
15,7% v letu 1961 vendar opazen porast. Vsekakor se v ta predel še
vedno priseljujejo mlajše slabše kvalificirane delavske družine s podeželja. Odstotek nekvalificiranih delavcev znaša tu kar 42 %. Podoben je njihov odstotek tudi v predelu ob Ljubljanici, kjer se ob stare
upokojence naseljujejo podobne delavske družine.
Starost in tip hiš. Velika večina (72) današnjih hiš v Krakovem '
j e stara, zgrajena že pred letom 1895 (letom ljubljanskega potresa). V
obdobju 1896—1918 so bile zgrajene štiri hiše, v obdobju 1919—1930
nobena, med 1930 in 1945 zopet štiri hiše, po letu 1945 pa spet nobena.
Vse te maloštevilne novejše hiše so le skromno dopolnilo na prostoru,
ki j e bil v prejšnjem stoletju še nezazidan. Pri tej starosti hiš se seveda
ne moremo čuditi izredno slabim stanovanjskim pogojem v naši četrti. Hiše so zastarele v higienskem, zdravstvenem in siceršnjem udobnostnem pogledu. Že vse so preživele amortizacijsko dobo in tudi redno
obnavljanje ne more odpraviti njihove dotrajanosti. Čeprav so skoraj
vse doživele razne adaptacije, pomeni to le začasno izboljšavo. V neudobnosti in zastarelosti prednjačijo stare večstanovanjske hiše, medtem ko so si enodružinske hiše uspešneje pomagale z adaptacijami.
Ravno zaradi splošne gradbene dotrajanosti četrti se postavlja vprašanje, ali kaže ta stari, značilni naselbinski kompleks ohraniti kot kulturno znamenitost ali pa ga porušiti oziroma temeljito prezidati.
Glede na prevladujoči tip hiš moremo v naši četrti jasno ločiti
dva predela. Na eni strani je to staro jedro Krakovega (v glavnem
Krakovska in Kladezna ulica), na drugi pa novejši predel, ki se razprostira na obrobju od Cojzove ceste preko Krakovskega nasipa in
Gradaške ulice do Emonske ceste. V prvem prevladuje kmečki tip
hiše, za drugi tip pa so značilne stare večstanovanjske hiše. Kmečkemu
tipu pripada od 83 stavb 56 (67,4%), starim večstanovanjskim hišam
20 (24%). Razen tega so tu še 4 vile, 1 gospodarsko poslopje, 1 javna
zgradba in 1 delavnica.
Med krakovskimi hišami kmečkega videza opazimo spet dva tipa.
Prvi tip, ki bi ga označili kot tipično »krakovsko hišo«, j e številnejši;
označuje pedvsem Krakovsko in zgornjo Kladezno ulico, katerima daje
videz enostranske ali dvostranske pravilne ulične vasi. Hiša gleda proti
ulici z ožjo stranico, vhod pa j e na daljši stranici, ki j e zelo blizu sosednje hiše. Na ožji stranici, na ulico, so gledala prvotno tri okna, zaradi česar se j e uveljavil izraz »triokenska vas«. Ker so se že starejše
adaptacije najprej lotile ravno okna, j e triokenskih stranic danes že
inalo, izpodrinile so jih »dvookenske«. Vse hiše tega tipa so pritlične,
vendar imajo povečini pod streho še manjše dodatne prostore ali pa
prostorno podstrešje. Hiše so izredno dolge, njihove stene pa so, vsaj
v Krakovski ulici, nekoliko zavite. Gospodarsko poslopje j e s hišo pod
eno streho in j e danes povečini predelano v stanovanjski del.
6*
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Slika 3. Krakovska ulica z zahodne strani. Enostranska
zazidava s starimi kmečkimi hišami krakovskega tipa

Drugi tip kmečke hiše v Krakovem je novejši in je značilen .ча
spodnji del Kladezne ulice, za Vrtno in Rečno ulico ter za kmečke hiše
na Krakovskem nasipu. Tu j e hiša z dolgo stranico obrnjena na ulico,
vhod j e v njeni sredini, na obeh straneh od njega pa po eno ali več
oken. Tudi ta tip j e za današnji čas neugoden. Hiše so zaradi močne
medsebojne zgnetenosti temačne, k j e r j e gradbeno gradivo kamen,
pa tudi zelo hladne in vlažne, ostrešje j e iztrošeno, ni prostora za zidanje garaž, možne so samo manjše adaptacije in prezidave.
Stare večstanovanjske hiše na obrobju Krakovega so med seboj
zelo različne po starosti, po velikosti in po videzu. Vse pa so zastarele,
neudobne ter zdravstveno-higiensko neustrezne. Povečini imajo skupne
sanitarije, velikokrat tudi skupen vodovod. Kopalnice ima le malo
stanovanj. Hiše so vlažne in temačne, povečini zelo slabo vzdrževane.
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Adaptacije so omejene skoraj le na notranjost stanovanj, vendar se z
njimi uporabna vrednost stanovanj ni bistveno povečala, zato se tu
večina prebivalcev ne drži dolgo.
Štiri vile na območju Krakovega so bile zgrajene med obema v o j nama in kažejo ustrezno arhitektonsko zasnovo in udobnostno ureditev. Čeprav so bile zgrajene kot enodružinske, so tako prostorne, da jih
danes lahko štejemo med večstanovanjske. Edina javna zgradba je
zgradba Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo ob Cojzovi
cesti, značilen tip za stare šolske zgradbe, zgrajen leta 1875. Omeniti
j e še barake delavnic podjetja IGO ob Gradaški ulici, ki služijo kot
skladiščni ali delovni prostor. Poleg vseh naštetih zgradb (ki so vključene v hišno numeracijo) ima marsikatera kmečka hiša poleg prizidkov še manjše ute in drvarnice, ki so danes, kjer j e le mogoče, preurejene v garaže. To pa je, kakor smo že omenili, le redko.
Iz vsega zgoraj navedenega se vidi, da so med posameznimi deli
Krakovega razlike tudi v nadstropnosti hiš. Prevladujejo pritlične hiše,
ki jih j e 51 (približno 6 3 % vseh stavb). Značaj dajejo predvsem staremu jedru. Enonadstropnih hiš j e 22 (dobrih 27 %) in so predvsem na
Krakovskem nasipu, v Gradaški ulici, na Cojzovi in na Emonski cesti.
Dvonadstropnih hiš j e samo 8. Gostota zazidanosti j e zaradi vključenih
obsežnih vrtov zelo nizka v primerjavi z mestnim središčem ali nekaterimi drugimi mestnimi četrtmi. Postavlja se vprašanje, ali ta podedovana nizka gostota s svojimi, samimi po sebi ugodnimi »zelenimi
površinami« ustreza sodobnim urbanističnim vidikom in smotrni ureditvi komunalnih naprav.
Težko je po današnjem stanju ugotoviti kakršno koli zakonito povezanost med tipom hiše in poklicno strukturo prebivalcev. Več primerov imamo, da stanujejo v isti večstanovanjski hiši nekvalificirani delavci in uslužbenci z visokošolsko izobrazbo. Isto velja tudi za hiše
kmečkega tipa. Vil j e premalo, da bi o njih kaj ugotavljali, vsekakor
v njih sploh ni nekvalificiranih delavcev. Bolj kot v tipu hiše, ki j e podedovan iz preteklosti, se odraža današnja poklicna in kvalifikacijska
struktura v stopnji adaptacij, ki so se prej in bolj pojavile pri više kvalificiranih delavcih in uslužbencih, najmanj pa jih je pri upokojenskih
družinah.
Komunalna opremljenost. Glede komunalne opremljenosti Krakovo v marsičem precej zaostaja ne samo za sodobnimi normami, temveč
tudi za drugimi ljubljanskimi četrtmi. Vodovod je tu sicer že od leta
1890 (Vrhovnik, 9, str. 217, 218), tudi kanalizirane so krakovske ulice,
vendar vse hiše še sedaj ne uporabljajo mestne kanalizacije, ampak
lastne greznice. Plinske napeljave četrt sploh ne pozna, prav tako ne
toplotne napeljave. Tudi telefonska napeljava je omejena le na Krakovski nasip in Gradaško ulico.
Kar se tiče stanja cest in ulic, so se razmere zadnji čas precej popravile. Vsaj nekatere glavne so modernizirali.
Izraba obdelovalnega zemljišča. Že večkrat smo omenili, da j e bilo
Krakovo sprva ribiška četrt, da pa se j e ribištvu kmalu pridružilo
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zelenjavno vrtnarstvo za potrebe ljubljanskega trga, ki je končno v
drugi polovici prejšnjega stoletja docela prevladalo kot specifična funkcija četrti. Danes to ni več, kajti Krakovo j e postalo predvsem stanovanjska četrt za prebivalce, ki so aktivni drugje v mestu. Vendar pa
j e nekdanje in sedanje vrtnarstvo vtisnilo četrti silno žive sledove, pomembno pa j e tudi še dopolnilni, pri nekaterih družinah tudi izključni vir dohodkov.
Intenzivnost obdelave vrtov, ki j e bila svoj čas nedvomno povsod
v Krakovem zelo velika, kaže kljub temu, da ne moremo govoriti o
kakršnem koli njenem splošnem slabljenju ali celo opuščanju obdelovanja, danes vendar različne stopnje, ki so odvisne od socialne in starostne strukture družin, od velikosti posesti, njene lege itd., predvsem
pa tudi od tega, ali obdelujejo vrtove le za domače potrebe, ali za dom
in za trg ali pa sploh samo za trg.
Z vrtnarstvom se danes v Krakovem ukvarja še 54 družin, ki posedujejo skupno skoraj 15.000 m2 vrtov, v poprečju torej 276 m 2 na družino, ki se bavi z vrtnarjenjem. Od teh obdeluje vrtove zgolj za domačo potrebo 34 družin. Ti posedujejo skupno 6089 m 2 vrtne površine,
oziroma 180 m 2 na družino. Za domače potrebe pa tudi za trg obdeluje
vrtove 14 družin, ki pa imajo kar 7330 m 2 površine oziroma 524 m 2 na
družino. Končno imamo še tri družine, ki obdelujejo vrtove zgolj za
trg. Ti posedujejo 1200 m 2 vrtov oziroma 400 m2 na družino. Tri druži. ne pa dajejo svoje vrtove v najem in jih obdelujejo najemniki od drugod. Imajo skupno 300 m 2 oziroma 100 m 2 vrtov na družino.
Oglejmo si nekoliko obdelavo vrtov po že večkrat omenjenih predelih naše četrti. Najprej se ustavimo pri družinah, ki obdelujejo vrtove
zgolj za domače potrebe. Vrtovi tega tipa, ki so manjši in glede na kulturo bolj pestri in nekoliko manj intenzivno obdelani, daleč prevladujejo
v najjužnejšem predelu četrti ob Gradaški ulici. Tu imamo pretežno
majhne vrtove od 15 do 70 m2, ki morejo nuditi le pridelek za dom. S
tem se najbolj ukvarjajo upokojenske družine. Isto velja v manjši
meri tudi za področje ob Krakovskem nasipu.
Drugačne primere pa imamo v starem krakovskem jedru, v Krakovski in Kladezni ulici. Čeprav imamo tudi tu nekaj družin, ki obdelujejo po navedbah v anketi vrtove zgolj za domače potrebe, so vendar veliko večji vrtovi, ki merijo celo do 800 m2. Tu opazimo veliko
večjo specializacijo vrtnarskih kultur, kar kaže na določeno prodajo
na trgu. Zatorej ta tip obdelave za dom že prehaja v naslednjega, ki
sem ga označil kot vrtnarjenje za dom in za trg.
Družine, ki se ukvarjajo s tem tipom vrtnarjenja, prebivajo zgolj
v predelih, ki jih predstavlja staro središče Krakovega. Tu imamo
največje vrtove, bodisi ob Krakovski ulici, kjer se širijo proti severu do
Cojzove, bodisi na obeh straneh Kladezne, proti zahodu do Emonske,
proti vzhodu pa do Vrtne ulice. Posebno vrtovi Krakovske ulice in zahodnega dela Kladezne ulice so silno skrbno in intenzivno obdelani.
Pestrost kultur j e tu zelo majhna, saj sadijo v glavnem za trg solato,
le tik za hišo imamo nekaj več kultur, ki jih sadijo za domače potrebe.
Ti vrtovi prinašajo že kar spodobne dobičke, značilno pa je, da se z
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Slika 4. Krakovska ulica. Intenzivno obdelani vrtovi za prodajo na trgu. V
ozadju F A G G

vrtnarjenjem ukvarjajo družine najrazličnejših poklicnih struktur, pač
pa prevladujejo med njimi stare družine. Vrtovi dosegajo velikost do
1000 m 2 ; v nekaj primerih pa zaposlujejo lastniki kot pomožno delovno
silo podnajemnike. Na trgu prodajajo predvsem gospodinje in sicer
v sezoni večkrat na teden.
Zgolj za trg obdelujejo svoje vrtove le tri družine; zanje veljajo
iste ugotovitve kot za prejšnjo skupino.
Vrtnarstvo j e torej v Krakovem zaenkrat še zelo pomembna funkcija, ki pa kot edini vir dohodkov prihaja že zelo malo v poštev, pač
pa predstavlja lepe dodatne dohodke. V oskrbi Ljubljane ima svojo
vlogo bolj kot po kvantiteti po kvaliteti svojih pridelkov. Od kultur
j e po pomembnosti treba omeniti na prvem mestu solato, ki ji slede
druge povrtnine, kot so paradižnik (ki ga goje tudi v mnogih toplih
gredah), zelje, špinača, fižol, čebula in drugo sočivje; pomembno pa je
tudi gojenje cvetja za prodajo na trgu.
Ostale funkcije Krakovega. Poleg glavne stanovanjske in stranske vrtnarske funkcije opravlja Krakovo v nekaj pomembni meri
še razne obrtne dejavnosti, tako proizvodne kakor storitvene, ki pa se
med seboj tesno prepletajo. Od 20 obrtniških delavnic bi jih lahko
šteli med proizvodne nekako 5 do 8. Morda j e umestneje obrti razdeliti
na agresivne in regresivne. Prve širijo in krepijo svojo proizvodnjo
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ali storitve, druge pa propadajo ali životarijo. Od krakovskih obrti
bi lahko šteli med agresivne 8.
Če si ogledamo razporeditev obrti po predelih, ugotovimo najmočnejšo osredotočenost obrti v južnem delu ob Rečni ulici in Gradaščici.
Tu imamo kar 9 obrtnih delavnic, med njimi je 4—5 agresivnih, ena pa
že kar spominja na manjše industrijsko podjetje.
Regresivne obrti opravljajo predvsem starejši obrtniki. Med nje
spada potujoče žagarstvo, ki je bilo v Krakovem precej razvito. Danes
vsi trije potujoči Žagarji komaj životarijo..Kar dva živita v že omenjenem južnem predelu s koncentracijo obrti. Prav tako regresivno je
čevljarstvo ob Ljubljanici. Oba tamkajšnja obrtnika pa se komaj preživljata.
Ostale obrti so bolj neenakomero razporejene po četrti; opravljajo
razne storitve od prevozniških do živilskih ali pa proizvajajo v manjših
količinah razne industrijske ali okrasne izdelke.
Edini industrijski obrat je delavnica industrijskega podjetja IGO
na Gradaški cesti (št. 22). Gre za enega od obratov tega kovinskega
podjetja, ki se je razvil iz splošnega ključavničarstva. Prostori niso primerni, saj se opravlja delo večinoma v zasilnih barakah. Y obratu
dela okrog 30 ljudi, med katerimi pa je le nekaj Krakovčanov.
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Summary: KRAKOVO, A QUARTER OF LJUBLJANA

(Sociogeographical Analysis)
Noel

Škerjanc

Krakovo is a smaller part of Ljubljana, but it could legitimately be called
a quarter, considering its characteristic specificity of physiognomy as well
as of the structure of its population and its function. Krakovo hes at the southern edge of the strict center of the city, but outside the old walls. The
external physiognomy of the quarter is marked by no town-like traits, for
the buildings there are mostly small, ground-floor houses of country type
with long, carefully cultivated gardens behind them. Nevertheless, one can
distinguish in the quarter itself four parts, each one quite different from the
others. The difference is clearly expressed in the kind of building as well
as in the structure and functions.
The development of Krakovo shows that this quarter has always been
a rather specific one in its function: namely first a fishing area, the river
Ljubljanica and the market of Ljubljana being close at hand, but later on
the gardening meeting the consumption of the inhabitants of Ljubljana gradually prevailed.
In the second half of the 19th century only the quarter lost this preponderate function, and in dts further development it was getting more and more
the residential quarter of the people who worked in another part of Ljubljana. In spite of that gardening is still going on.
Taking into account the structure of the population of Krakovo, one can
easily perceive that its population is no longer increasing, on the contrary,
people are leaving the quarter because of the bad housing-conditions. It is
only unqualified people of working families, especially those from Dolenjsko
(Lower Carniola), that still keep settling there. This fact certainly affects the
structure of the population with regard to their age, especially in the onefamily houses where gardening is carried on by older people only. In larger
houses as well, retired people remain in majority.
As for the structure of employment it can be stated that in Krakovo the
percentage of employees living there comes very near to the percentage of
working families, and that the retired people represent a rather high per
cent of the population.
Speaking of the external appearances one can say that the quarter basically conserved its characteristics of a village, for there are no new buildings at all. That is why we are thinking of preserving the main part of the
quarter as it is, since it represents a really specific element in the middle of the
center of the town. But, of course, one would have to consider the housing conditions which are mostly bad enough, although the inhabitants try to improve
them by various adaptations which again spoil the original outlook.
The second important element marking the external appearance are the
large gardens, the houses on themselves, without the gardens representing
nothing at all. But here the burning problem of the exploitation of the land
should be mentioned, resulting from the comparatively old age of the people
engaged in the gardening. Most of the gardens are still very well cultivated
and they can produce a considerable income, the excellent vegetables crops
being greatly inquired for in the market of Ljubljana.
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