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Izvleček
Preučevanje širjenja naselja Ivančna Gorica s pomočjo fotografij
V zaključni seminarski nalogi je predstavljena semiotična analiza arhivskih fotografij, ki
omogoča, da fotografije uporabimo kot vir podatkov o spreminjanju prostora, ne pa zgolj kot
dokaz in dokumentacijo. V historično-geografskih raziskavah so arhivske fotografije in
razglednice pričeli uporabljati kot pomoč pri interpretaciji odnosa človek – prostor in kot vir
podatkov o spreminjanju prostora že v 1990. letu.
Semiotična analiza, ki izvira iz teorije znakov, nam olajša branje fotografij, saj elemente na
fotografijah v grobem razdelimo na elemente denotacije (vizualni kompleks) in elemente
konotacije (kulturni kompleks). Razumevanje slednjega se razlikuje od golega vizualnega
branja fotografije, saj je najpomembnejša lastnost fotografije uporabnost, ki pa je kulturno
pogojena. Poleg analize je predstavljen problem razumevanja arhivov in arhiviranja
fotografij, ki originalnim fotografijam odvzame primarno kulturno funkcijo in fotografije
dekontekstualizira, kar jih prestavi v nov kontekst.
Preučen je primer širjenja Ivančne Gorice, hitro se razvijajočega občinskega središča v
Dolenjskem podolju. Primer je izbran zaradi specifičnosti, saj se je naselje bolj razvilo šele
po drugi svetovni vojni, že dolgo po tem, ko je bila fotografija že dodobra uveljavljena. Z
recentnih fotografij naselja lahko razberemo izrazito težnjo po širjenju, ki jo je prav na
fotografijah najlaže zaznati. Zbrane so bile razglednice in fotografije, ki smo jih uredili v
arhiv in izločili tri točke, s katerih je naselje največkrat fotografirano. Od tod so bile posnete
najnovejše fotografije, ki so omogočile primerjavo sedanjega stanja in starih fotografij.
KLJUČNE BESEDE: geografija naselij, fotografija, razglednice, semiotična analiza, Ivančna
Gorica, Dolenjska, 20. stoletje
Abstract
Case study about urban spreading of Ivančna Gorica using archival photographs
Presented bachelor work is dealing with semiotic analysis of archival photographic materials,
which enables to use images as a source of data about spatial changes and not only as
evidence and documentation. In the field of historical geography postcards and archival
photographs were first used in the nineties of 20th century for the sake of understanding
human relationship to it's space and as a source of information about spacial changes..
Semiotic analysis derives from the theory of signs and it enables us to interpret the photos
easily. Signs on a photograph are roughly divided into the sections of denotations (complex
visual) and connotations (cultural complex). Readings of connotative sings differs from the
simple reading of images, because usability is the key future of photographic material and
that makes the cultural background of the image so important. In addition to the new method
of analysis the problem of understanding archives and archival photos is being highlighted.
Original images had their own primary cultural function which was later on de-contextualized
as image became a part of an archive.
Town of Ivančna Gorica, a fast-developing municipal centre in Dolenjsko Podolje was
choose for a case study. Ivančna Gorica was carefully chosen, because it's rapid development
started after the Second World War, long after photography was already widely used. On the
recent photos of Ivančna Gorica we've recognised the tensions for the spatial extension of the
town. Postcards and photographs of Ivančna Gorica town were collected, arranged and
interpret. We've recognised three location from where the most photos were taken, that was
enabled the comparison of current status of the settlement to the past.

KEYWORDS: Geography of settlements, photography, postcards, semiotic analysis, Ivančna
Gorica, Dolenjska region, urban spread, 20th century
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1. Uvod
Raziskava se osredotoča na preizkus metode analize arhivskega fotografskega gradiva na
primeru širjenja naselja Ivančna Gorica. Območje preučevanja je bilo izbrano zaradi
specifičnega razvoja, ker je bila Ivančna Gorica še pred 2. svetovno vojno majhno naselje v
zaledju večje in zgodovinsko pomembnejše Stične, kasneje pa je kraj doživel pospešen
razvoj, ki je dobro dokumentiran. Prebivalstveno rast in gospodarsko krepitev je prinesla šele
izgradnja dolenjskega kraka železnice, predvsem pa gradnja Ceste bratstva in enotnosti
(sedanjega kraka avtoceste A2). Po 2. svetovni vojni je Ivančna Gorica zaradi politike
policentričnega razvoja doživela pospešen razvoj zaradi vzpostavitve večjih proizvodnih
obratov. Kot ostanek politike policentričnega razvoja v Ivančni Gorici še danes prevladuje
kovinska industrija z delno uspešno prestrukturiranim podjetjem IMP Livar. Po osamosvojitvi
Slovenije in po spremembi zakona o občinah je Ivančna Gorica postala občinsko središče
(Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, 1994, c. v. Grlica, 1995). V
upravnem središču nove občine se je pričel pospešen gospodarski razvoj, ki ga je spremljala
suburbanizacija.
Specifičen razvoj se odraža v svojstveni morfologiji naselja. Danes ima Ivančna Gorica
značilnost sodobnega, močno urbaniziranega podeželskega naselja (Rebernik, 2011),
pomembno pa je tudi dejstvo, da agrarne dejavnosti v naselju pred 2. sv. vojno niso bile
najpomembnejše (Grandovec et al., 1994). Suburbanizacija je kraj zajela pozno, šele v 90.
letih. Sledil je močan razvoj storitvenih dejavnosti, s čimer je kraj dobil nekaj novih funkcij,
kar je Ivančno Gorico leta 2005 uvrstilo med nadpovprečno opremljena centralna naselja 2.
stopnje (Benkovič Krašovec, 2006, c. v. Rebernik, 2011). Z udejanjanjem najnovejših načrtov
za posodobitev središča naselja bo Ivančna Gorica pridobila značilnosti manjšega, slabše
opremljenega mesta (Strnad, 2012).
V slovenskih geografskih raziskavah so bili arhivi fotografij redko uporabljeni. Tudi uporaba
fotografije je bila omejena na funkcijo dokumenta, ne pa vira informacij, ki bi bil popolnoma
razumljen v kulturnem kontekstu in semiotično interpretiran. Vidno je omejeno razumevanje
razvoja fotografskega medija, ki je skupaj z razvojem komunikacij in znanosti spreminjal
pogled na svet, saj je omogočil neposredno vizualno primerjavo domačih pokrajin z
oddaljenimi kraji (Rose, 2000). Predvsem v historični geografiji se je pogled na fotografijo
začel spreminjati šele konec 20. stoletja, kar pa v slovenski geografiji ni našlo pravega
odmeva. Šele v začetku novega tisočletja so se pojavile prve raziskave, ki uporabljajo
arhivske fotografije in razglednice v kombinaciji z drugimi geografskimi metodami (Kozina,
2005). Pričujoča naloga želi podati nove smernice za uporabo arhivskih fotografij in
razglednic v geografskih raziskavah.Glavne motive za izdelavo naloge lahko slikovito
predstavi citat J. Schwartza o naravi fotografskega medija in geografiji:
“Geographers must look behind the mask of documentary neutrality to explore the ways in
which photographs,
like travel, served to conquer space, enshrine cultural difference, and push back the
frontiers of the geographical imagination. Having entered the world during an age of
industrialization, urbanization and mechanization, photography matured and flourished
alongside the revelations of Darwin, the coming of the telegraph and the era of bridgebuilding, railways and steamships. Together they served to change ideas about time,
space and one’s place in the world.” (Schwartz, 1996, 16).
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1.1 Namen in cilji
Glavni namen naloge je preizkus metode analize fotografij, ki sloni na semiotični analizi
arhivskih fotografij in razglednic. Na primeru je bila preizkušena teoretično podprta
metodologija interpretacije in uporabe arhivskega gradiva, ki omogoča celovito razumevanje
tako arhivov kot posameznih fotografij. Ker je metoda v slovenski geografiji novost, je bil za
njeno testiranje izbran primer Ivančne Gorice, naselja, ki se je dodobra razvilo šele po 2.
svetovni vojni.
Metodologija je bila izpostavljena z namenom, da bi v geografijo vpeljali drugačno
razumevanje kulturnega konteksta fotografij, kar je obravnavano v poglavju O uporabi
arhivskih fotografij in arhivov fotografij. V preteklosti je bila v slovenski geografiji
fotografija namreč razumljena predvsem trivialno z vidika dokaza, ne pa vira informacij o
spremembah v prostoru. Semiotična analiza od uporabnikov zahteva, da arhive fotografij
razumemo kot dekontekstualizirano celoto, del arhiva, torej posamezno fotografijo ali
razglednico skušamo razumeti v kulturnem kontekstu njenega nastanka in uporabnosti. To
nam omogoča vpogled v vizualno podobo fotografij in razglednic, saj je ta odvisna od
njihove uporabnosti.
Glavni cilji naloge:
- preizkus metode semiotične analize fotografij v geografskem preučevanju in pregled
dosedanje uporabe fotografij v geografiji,
- opazovanje dinamike širjenja naselja Ivančna Gorica in spremljajočih procesov urbanizacije
in suburbanizacije s pomočjo arhivskih fotografij,
- opazovanje dinamike sprememb roba naselja Ivančna Gorica.

1.2. Delovne hipoteze
Delovna hipoteza 1: Analiza arhivskega fotografskega gradiva je odličen pripomoček za
preučevanje urbanizacije, suburbanizacije in spremljajočih procesov socio-ekonomske
transformacije Ivančne Gorice.
Delovna hipoteza 2: Semiotična analiza sistematizira interpretacijo fotografij in omogoča, da
arhive fotografij enakovredno uporabimo pri geografskem preučevanju, a lahko najboljše
rezultate dosežemo v kombinaciji z ostalimi metodami geografskega preučevanja.
Delovna hipoteza 3: Pri preučevanju širjenja naselja s pomočjo fotografij je ključno, da se
osredotočimo na procese na robu naselja, saj ti kažejo na težnjo po širjenju naselja.
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2. Teoretična izhodišča
Večplastnost novo razvite metodologije zahteva nekaj teoretičnih pojasnil. Osnovo izdelane
analize predstavlja klasična analiza naselja, ki naselje obravnava kot ekonomsko, fizično in
socialno tvorbo ter kot kulturno-zgodovinski fenomen (Drozg, 1997, c. v. Rebernik, 2011).
Analiza naselja je bila izdelana s pomočjo statističnega gradiva, starejših kartografskih virov
in drugega gradiva, predvsem pa fotografskega gradiva, ki razkriva širjenje naselja in
prepoznavanje funkcij v naselju. Osrednji del analize predstavlja semiotična analiza
fotografskega gradiva, ki ima za nevešče uporabnike mnogo pasti, a je za geografijo mnogo
ustreznejša kot na primer ikonografska analiza, ki se ne osredotoča na inventarizacijo in
iskanje razlik med fotografiranimi objekti, pač pa na analizo pomena fotografiranih objektov
(Bate, 2009). Koncept iskanja razlik med fotografiranim je za geografijo izredno pomemben,
saj so te za prepoznavanje širjenja ali razvoja ključne, ker so posledica konstantne evolucije
prostora. Širjenje naselja s pomočjo fotografije težko obravnavamo kvantitativno, zato si
moramo pri analizi pomagati s statističnimi podatki. Pojem širjenja v pričujoči analizi opisuje
spremembo stanja v prostoru in času, ki pa ni mogoča brez hkratne spremembe kvalitete.
Spreminjanje elementov kaže na preobrazbo naselbinskega sistema, ta je posledica družbenih
preferenc, ki se spreminjajo iz ekonomsko- in socialnogeografskih vzgibov.
Ekonomskogeografske spodbude so v zadnjem stoletju predvsem posledica globalizacije in
prehoda v informacijsko družbo, medtem ko so socialnogeografske posledica spremenjenega
načina življenja in povečane mobilnosti. Te procese je na podeželju spodbujala še možnost
relativno cenene gradnje, kar je povzročilo pritisk na kmetijska zemljišča, varovanje katerih
pa ni bilo v interesu lokalne skupnosti in politike, kar se kaže v večini novih prostorskih
načrtov, ki so večinoma dajali prednost nekmetijski rabi zemljišč. V zadnjem času so izraziti
privatni interesi investitorjev sprožili nastajanje novih mrežnih struktur, raznovrstnih
dejavnosti in z drobno dekoncentracijo ustvarili “fragmentirano” podeželsko pokrajino. Vsi
omenjeni družbeno-gospodarski procesi so na svoj način pripomogli k razmahu
suburbanizacije (motorizacije) (Bole et al., 2007).
Semiotična analiza sistematizira branje znakov (kod) na fotografiji. Semiotika se je sprva
razvila iz teorije jezikovnih sistemov v Agliji, Franciji in Rusiji v sredini 20. stol. Največ se
uporablja v sociologiji in filozofiji, predvsem filozofiji umetnosti. Bistvo semiotike je v
interpretaciji razlik med informacijami, ki jih lahko razberemo iz fotografije. Informacije
lahko glede na vrsto razdelimo na (Bate, 2009):
-

denotacije (vizualni kompleks): iskanje ključnih elementov fotografije z iskanjem
medsebojnih kontrastov (na primer velikost objekta na fotografiji in pozicija
fotografa). V obravnavanem primeru je to univerzalno prepoznavanje elementov
fotografije, ki je neodvisno od njihovega pomena,

-

konotacije (kulturni kompleks): iskanje relacij prepoznanih elementov na fotografiji.
Razumevanje slednjih je kulturno pogojeno in je glede na obravnavano družbo nujno
različno. Iskanje konotacije je iskanje skritega sporočila fotografij (na primer odnos
do okolja in ideologija urbanizma).

Denotacije in konotacije skupaj tvorijo kompleks informacij, značilen za fotografski medij, ki
ga je potrebno pazljivo interpretirati in razumeti kulturni kompleks interpretiranega dela.
Primer interpretacije je prikazan v 4. poglavju.
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V historični geografiji so fotografije predvsem pomemben vir informacij o nekdanjem
razumevanju sveta in stopnji razvitosti geografske znanosti, fotografije so namreč posnete s
specifično ideološko in vizualno agendo, zato jih težko jemljemo kot neposredno odslikavo
realnosti oziroma nakdanjega stanja v pokrajini (Rose, 2000; Schwartz, 1996).
Fotografija je po mnenju Schwartzove (1996, 555) skrajno subjektivna, saj služi tako
interesom fotografov, ki so jih posneli, kot tudi interesom naročnikov in interesom publike.
Fotografije v kontekstu geografije težko obravnavamo v smislu umetnosti ali znanosti, zato
pa nam nudijo odličen vpogled v historično, kulturno in socialno videnje sveta. Fotografij ne
bi smeli gledati na ravni realnosti oziroma jo uporabljati za njen dokaz. Preden arhivske
fotografije uporabimo, je potrebno rekonstruirati načine, kako so bile uporabljene (Rose,
2000).
Pomen interpretacije fotografij kot dokumentov poudarjajo tudi prominentnejši teoretiki, kot
na primer Bate (2009), ki še posebaj poudarja zgodovinsko pluralnost fotografij in pomen
semiotične interpretacije v kontekstu diskurza institucionalizirane zgodovinske interpretacije.
Slednje najlažje dosežemo s semiotično analizo, ki je uporabljena tudi v pričujočem delu.
Uporabljeni so bili arhivi fotografij in razglednic, ki so pogosto razumljeni trivialno.
Geografi se pomena arhiva za ohranjanje dokumentov sicer zavedajo, a imajo za razumevanje
arhiva pogosto premalo teoretičnega znanja.
V arhivu naj bi ustrezno hranili fotografije in razglednice ter jih rešili pred propadom.
Funkcija arhiva je pogosto razumljena kot nevtralna, kar pa ne drži, saj so fotografije,
uvrščene v arhiv, osvobojene primarnega konteksta, kar nam onemogoča razumevanje
njihove pretekle rabe, hkrati pa jim lahko prosto pripisujemo pomen in jih interpretiramo.
Razumeti je potrebno tudi kompleksnost arhivov in arhiviranja. Fotografije v arhivih so
namreč posamezni deli, ki so v medsebojnem odnosu zaradi odvzetega primarnega konteksta
(kulturne funkcije), kar je pravzaprav tisto, kar jih povezuje v celoto – arhiv (Sekula, 1986,
c. v. Rose, 2000).
Velika težava uporabe arhivov so metapodatkovne baze fotografij, obstaja namreč verjetnost,
da so zbiralci ali arhivarji v težnji po objektivnosti fotografijam pogosto pripisovali podatke,
ki jih fotografi niso zabeležili ali pa jih niso želeli zabeležiti (Rose, 2000).
Največja težava uporabe arhivskih fotografij je dejstvo, da fotografije niso le podobe, pač pa
so minljivi fizični objekti. V procesu propadanja fotografskega gradiva na podobah izginjajo
zabeležene informacije (Schwartz, 1996). Fotografije, izdelane na fotografski papir, in filmi
sčasoma bledijo ali pa se ob uporabi poškodujejo, na primer obdrgne se fotografska emulzija.
Stare fotografije so lahko slabše kvalitete tudi zaradi tehnične izvedbe. Starejša amaterska
fotografska oprema ni bila namenjena za detajlno beleženje motivov, profesionalna
fotografska oprema pa že dolgo nudi primerljivo možnost zajemanja detajlov. Če so mojstri
uporabljali fotoaparate s filmi večjih formatov, so rezultati celo boljši in detajlnejši, kot jih
beležijo sodobni digitalni aparati.
Digitalizacija je prinesla poplavo modernih fotoaparatov. Ti so bili sprva slabe kakovosti,
vendar so se kmalu razvili do te mere, da so izpodrinili klasične postopke fotografiranja.
Produkcija fotografije je močno narastla, a fotografije pogosto niso objavljene in so obsojene
na propad na trdem disku računalnika. Digitalizacija tako ni rešila težav z arhiviranjem
fotografij, saj so te postale same sebi namen, kljub naraščujočemu številu fotografov pa ti ne
producirajo dovolj zanimivih podob, da bi pritegnili zainteresirano publiko. Digitalizacija je
tako le olajšala fotografiraje samo, problem minljivosti fotogrefij pa se je ohranil, lahko pa bi
rekli, da se je še poglobil. Večkratno kopiranje na različne medije (CD, DVD, zunaji trdi
disk) sicer zagotavlja boljše arhiviranje, vendar tehnične okvare omenjenih medijev in
spremembe standardov hranjenja pomembno prispevajo k izgubljanju informacij.
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2.1 Razglednice in fotografije
Prve razglednice so bile izdane v Londonu na začetku 19. stoletja, pri nas pa v osemdesetih
letih 19. stoletja. Bile so ročno izdelane, v sedemdesetih letih 19. stoletja pa so se pojavile
prve tiskane razglednice, ki so bile proti koncu stoletja ročno kolorirane. Do 1. svetovne
vojne so razglednice tiskali, izdelane pa so bile v več tehnikah. Poleg fotografij so
razglednice okraševali s kolaži in risbami. Po 1. svetovni vojni na večini razglednic
prevladujejo fotografije z dekorativnim besedilom in okvirji.
V 1970. letu se pojavijo razglednice z barvnimi fotografijami, ki povsem izpodrinejo črnobele (Burnar, 2012).
Namen razglednic je pošiljanje slikovnega sporočila, ki skrajša tekstovni zapis, hkrati pa ne
skrije vsebine, zapisane v ovojnici. Razglednice lahko glede na upodobljene motive
razdelimo v več skupin: pokrajinske, dogodkovne, dekorativne, votivne, reklamne,
skupinske, portretne, praznične. Zaradi raznolikosti upodabljanja so stare razglednice
pomemben vir informacij, hkrati pa moramo pri intepretaciji upoštevati estetski vidik
upodabljanja motivov. Uporabljene fotografije so morale namreč ustrezati natančnim
estetskim standardom, smernicam. Moteče detajle na robu slik so pogosto retuširali ali
prekrili z okvirjem. Takšno prilagajanje podob je posledica specifične kulturne funkcije
razglednic, ki najpogosteje služijo kot turistična reklama, zato morajo bolj kot verni zapis
realnosti predstavljati estetsko najugodnejšo podobo kraja, ki je upodobljen na prvi strani
(Burnar, 2012).
V raziskavo vključene razglednice so del zbirke domačina Jožeta Burnarja, znanega zbiratelja
razglednic. Velika težava nekaterih razglednic je datacija in prepoznavanje avtorstva. V
večini primerov je ime avtorja fotografije in letnica izdaje natisnjena na zadnji strani
razglednice, nekatere pa so bile natisnjene le z imeni založnika. Težave s prepoznavanjem
avtorstva ne vplivajo na analizo slikovnega gradiva, saj za namene naloge avtorstvo ni
pomembno. Večji problem se pojavlja s prepoznavanjem letnice nastanka fotografij, ki je
pomemben del analize širjenja naselja. V primeru neznane letnice nastanka fotografije je
uporabljeno ocenjevanje približnega časa nastanka s pomočjo fotografij iz istega obdobja,
zemljevidov in drugih dokumentov.
Fotografije so bile po večini slabše ohranjene od razglednic, to lahko pripišemo manjšim
serijam, v katerih so bile reproducirane fotografije, in zaradi slabšega hranjenja, saj so
klasične fotografije občutljivejše kot razglednice. Zbrane fotografije in razglednice so dobre
kakovosti in so dobro ohranjene, čeprav so najstarejše iz leta 1927. To dejstvo kaže na
izpopolnjenost analogne tehnike zapisa in reprodukcije podob, saj so primernejše za
shranjevanje kot digitalne podobe.

3. Metodologija
V raziskavo smo vključili elemente naselja, ki so v procesu širjenja in preobrazbe naselja
izraziti in se brez težav prepoznajo na fotografijah. Ti elementi so morfološka zgradba naselja
in zgradb, raba tal in parcelacija, promet in komunikacijske zveze ter fizičnogeografski
elementi. V analizi uporabljeno gradivo je bila izbrano na podlagi prilagojene metodologije,
ki jo je prva v svoji raziskavi predstavila Kozina (2005, 3) in se osredotoča na kakovost
fotografskega prikaza naselja in njegovih elementov. Dobra izbira gradiva je pomembna za
semiotično analizo, da lahko v nadaljnji analizi odpravimo težave z ohranjenostjo fotografij.
Tako so bile za raziskavo uporabljene fotografije, ki kakovostno prikazujejo katerega od
naštetih elementov naselja in okoliške pokrajine (Kozina 2005, 4):
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- morfologija naselja (tloris, način zidave, medsebojni položaj elementov v naselju),
- morfologija zgradb (starost, oblika, stanje, sedanja in današnja raba),
- raba tal (pokrovnost) in zemljiška parcelacija (pretekla in trenutna raba tal, nepozidane
površine, oblika in velikost parcel),
- promet in komunikacijske zveze (ceste, železniške povezave, prevozna sredstva),
- fizičnogeografski elementi (predvsem njihov vpliv na prostorsko širjenje naselja).

Za predstavitev analize s pomočjo fotografij v zaključni seminarski nalogi so bile izbrane tri
točke, s katerih je bilo naselje največkrat fotografirano. Razgledna točka nad avtocesto in
točka pri cerkvi sta za nekaj deset metrov dvignjeni od ravnice, na kateri je središče naselja,
zato sta redno privlačili fotografe. Severni rob naselja je bil za fotografe očitno zanimiv
zaradi antičnega miljnega kamna, primer lokacije slednjega na fotografijah je dobra opora za
prepoznavanje širjenja naselja. Posebna pozornost je bila namenjena sledenju sprememb na
robu naselja, ki je lahko prepoznaven in izredno dinamičen prostor, kamor se je širilo naselje.
Analiza fotografij z izbranih točk je predstavljena v 6. poglavju. Ostale zbrane fotografije so
uvrščene med priloge, saj bi njihova podrobna analiza močno razširila obseg zaključne
seminarske naloge. Med priloge je uvrščenih 14 slik, od razglednice okoliških znamenitosti in
kolodvora Zatičina (slika 19) do fotografije centra naselja Ivančna Gorica (slika 33). Slednje
predstavljajo pomemben dodatek k razumevanju razvoja naselja, ki ga lahko sledimo s
pomočjo fotografij in drugih metod geografskega dela, predvsem terenskega preučevanja in
virov.
Fotografije na izbranih točkah so bile kronološko razvrščene, pri čemer se pojavlja težava z
datiranjem nekaterih fotografij, ker čas nastanka in avtor nista bila znana. Fotografije so bile
kljub temu uporabljene v analizi, saj nudijo veliko informacij o naselju.
Izdelava naloge je zahtevala:
- snovanje metode geografske analize fotografskega gradiva in arhivov,
- zbiranje arhiva fotografij in terensko fotografiranje za potrebe izdelave fotografske
dokumentacije tipov sosesk Ivančne Gorice,
- študij obstoječe literature, povezane s preučevanim območjem, predvsem iskanje primerne
literature, ki bi osvetlila uporabo fotografije v geografiji,
- umeščanje arhivskih fotografij v prostor in njihovo interpretacijo.

3.1 Prikaz semiotične analize posamezne fotografije
Semiotično interpretacijo vedno pričnemo z ugotavljanjem denotativnih lastnosti fotografije
(vizualni kompleks), ki nas omejuje na vizualni inventar na fotografiji in fizične lastnosti
fotografije.
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Črno-bela fotografija prikazuje skupino ljudi pred gostilno Gustelj Karlinger. Skupinska
fotografija je bila posneta z dvema motorjema in avtomobilom. Glede na sence lahko
ocenimo, da je bila fotografija posneta sredi popoldneva. Zanimivi so še električne žice in
dva opazovalca v ozadju.
Slika 1: Fotografija gostilne Gustelj Karlinger na križišču Ljubljanske in Ceste II. grupe
odredov

Foto: Jože Erjavec, 1934
Pri interpretaciji konotativnih znakov smo pozorni na kulturne elemente fotografije in
njihove relacije. Tako lahko z opazovanjem ugotovimo, da je v centru fotografije (slika 1)
najverjetneje družina, na kar kaže starostna sestava oseb in prisotnost dveh opazovalcev na
levi, ki nista fotografirana namenoma. Fotografija je bila najverjetneje posneta po nedeljskem
kosilu ali pa ob kakšni pomembni priložnosti, saj na to kažejo boljša oblačila. Ugotovimo
lahko veliko fascinacijo nad mobilnostjo, na kar kaže prisotnost motorjev in avtomobilov.
Zanimiv je še zorni kot fotografa, saj je ta omejen na prikaz družine, stavbo gostilne pa
nekoliko postavi v ozadje in jo izpostavi le s pomembnostjo napisa.
Tako pridobljeni podatki so uporabni predvsem v historični geografiji, če analiziramo
starostno strukturo takratnih družin. V raziskavah lahko tako pridobimo še podatke o
zunanjem videzu naselja in njegovih funkcijah v preteklosti. Kvaliteten in obsežen arhiv
fotografij je lahko izjemen vir raznovrstnih podatkov, tudi če na prvi pogled izgleda, da so
fotografije naključne in nepomembne. Velika količina takšnih fotografij bi nam omogočila
vpogled v tedanji način življenja prebivalcev, morfologijo naselja in stavb ter v gospodarske
aktivnosti.

4. O uporabi arhivskih fotografij in arhivov fotografij v geografiji
V slovenski geografiji je fotografija razumljena predvsem trivialno, kar dokazuje mnenje
Vrišerja (2002, 120), da je uporabnost fotografij v geografiji izjemna, vendar je ni treba
posebej poudarjati. Fotografijo naj bi tako uporabljali predvsem za dokumentacijo v zvezi z
različnimi trditvami. Takšnega mnenja je tudi Gams (1959), ki je že dolgo nazaj opozoril, da
v fotografiranje vložen trud zaostaja za rezultati in imajo le redko kateri geografi ustrezen
arhiv fotografij, s katerimi bi lahko oplemenitili svoj “besednjak” o pokrajini. Po mnenju
Gamsa (1959) namreč fotografske podobe uporabljamo namesto besed. Pri tem pa se pojavi
težava, saj s fotografijami ne moremo zajeti celotne pokrajine, zato fotografiramo, kar je
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zanjo tipično. Fotografski arhiv mora prikazovati večje število tipičnih podob, s katerimi
lahko podkrepimo svojo razlago pokrajine in pričujočih procesov. Če je na razpolago
premalo podob ali so te presplošne, je lahko učinek obraten (Gams, 1959).
Isti avtor (Gams, 1959) izpostavlja nekatere pokrajinske elemente, ki jih je ob terenskem delu
ali predstavitvi območja nujno fotografirati. Po njegovem je nujno vedeti, da so nekateri
elementi pokrajin nezamenljivi in tipični, drugi pa so zgolj posebnosti in izjeme. Na drugi
strani naj bi bilo pomembno, da s posebnostmi pri razlagi pokrajin pritegnemo pozornost,
tipični motivi pa naj bi služili za razširjanje znanja o pokrajini. Pri tem izpostavlja še eno
pomembno posebnost fotografskega upodabljanja v geografiji: svojevrstno otopelost
geografov, saj mnogi ne fotografirajo motivov, ki so tipični za večja območja, fotografirajo
pa posebnosti, ki ne služijo za razlago splošne slike o pokrajini (Gams, 1959).
Fotografija ustrezne kakovosti omogoča lažjo predstavo dejanskega stanja v pokrajini, hkrati
pa so uporaben pripomoček za orisovanje zgodovinskega razvoja naselja, procesov
modernizacije in spremembe strukture (Kozina, 2005). Pojav fotografij je sam po sebi znak
modernizacije in globalizacije, ki ga je potrebno včasih jemati tudi kot aktivni preoblikovalec
prostora, saj so fotografije orodje za širjenje idej in informacij o izgledu prostorov, zato je
urejanje prostora pogosto podvrženo fotografskemu vidu.
Za potrebe naloge je bila izdelana nova dokumentacija tipov sosesk Ivančne Gorice, ki
pritrjuje Gamsovi tezi o nujnosti fotografiranja tipičnih motivov, posebnosti pa so v
dokumentacijo vključene namenoma, ker so posledica specifičnega razvoja, razloge katerega
lahko odkrijemo tudi z analizo arhivskih fotografij. Izjemnega pomena je sekvenčno
fotografiranje z enakih razglednih točk, ki odkriva modificiranje prostora in širjenja naselja.
Katastri stavb in letalski posnetki so sicer dober vir informacij o širjenju naselja, vendar nam
o procesu širjenja naselja z vidika spreminjanja in zazidave naravne ter kulturne pokrajine ne
povedo veliko. Fotografija je boljši vir informacij o človekovih posegih v prostor, saj je
prostor na fotografiji prikazan sistematično, tridimenzionalno, skupaj z vključenimi akterji
prostorskih sprememb. Če želimo arhive fotografij kakovostno analizirati, se moramo
zavedati prednosti in slabosti medija, ki je zaznamoval 20. stoletje, hkrati pa je potrebno
razumeti kontekst kulturne funkcije fotografij, ki ga določa namen, za katerega je bila
fotografija posneta.

5. Geografske značilnosti Ivančne Gorice
5.1 Družbenogeografske značilnosti
Ivančna Gorica je urbanizirano podeželsko naselje v Dolenjskem podolju. Razvila se je
vzhodno od sotočja Višnjice s Stiškim potokom, na jug pa jo omejuje trasa avtoceste
Ljubljana – Novo mesto. Sprva je bila Ivančna Gorica le majhen zaselek Stične in
Mleščevega, v večji meri se je razvila šele po letu 1945 z razvojem prometne infrastrukture,
lesnih in kovinsko-predelovalnih obratov ter upravnih funkcij. Značilna je nadpovprečna
ponudba trgovskih, gostinskih in obrtnih storitev. Pomembna je tudi Srednja šola Josipa
Jurčiča, ki je edina srednja šola med Ljubljano in Novim mestom (Zupančič, 1995)
Na pomembnost prostora med Novim mestom in Ljubljano kažejo številni ostanki
železnodobne in še zgodnejše bronastodobne poselitve. Na vzhodnem obrobju Ivančne
Gorice so gomile. Na kraju, kjer je danes center Ivančne Gorice, je bila v času Rimskega
cesarstva pomembna postojanka Acervo, od katere je ostal miljnik, ki je še danes v centru
kraja, viden je na slikah 7 in 16 (Grandovec, 1994). V srednjem veku se je zaradi naselitve
menihov in gradnje samostana razvila Stična, Ivančna Gorica pa je bila dolgo le zaselek, ki je
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imel v času izdelave Franciscejskega katastra le nekaj hiš. Izrazito križišče med krakoma
Ljubljana – Novo mesto in Stična – Dvor (Novo mesto) je ponujalo dobre možnosti za razvoj
gostinstva na najstarejših devetih kmetijah. Od teh so bile največje gostilne Pri Kralju, Pri
Rojcu, Pri Vladet, Pri Karlingerju in Pri Zamančku (Grandovec, 1994). Pomen Stične je
poudarjen na fotografiji antičnega miljnika in severnega roba naselja (slika 7), pomen
gostilniške tradicijie pa prikazujeta fotografija gostilne Gustelj Karlinger na križišču
Ljubljanske in Ceste II. grupe odredov (slika 1), fotografija gostilne Gustelj Kalinger (slika
23) in razglednica Zatičine na Dolenjskem (slika 21). Danes se stavba gostilne Gustelj
Kalinger nahaja v ožjem centru naselja, kar je vidno na fotografiji centra naselja ob
Ljubljanski cesti (slika 28).
Izgradnja železniške proge leta 1894 ni neposredno vplivala na povečanje števila hiš v
naselju. Tako je bilo v Ivančni Gorici leta 1910 in 1931 še vedno le 10 domačij, pretežno
gostiln, kar se lepo odraža na razglednici Stična – Ivančna Gorica (slika 9) in na fotografiji
območja okrog želežniške postaje (slika 20). Kolodvor v Ivančni Gorici se je imenoval
Stična oziroma Zatičina (slika 22), čeprav hiš južno od ceste Šentvid – Ivančna Gorica niso
nikoli oštevilčevali z imenom Stična, pač pa Mleščevje. Postajo železnice so po Ivančni
Gorici poimenovali šele po letu 1945. Samo ime Ivančna Gorica je sicer poznano že dalj
časa, sprva se je tako imenovala vzpetina na severu kraja, ki je dobila ime po Ivanki, ta naj bi
bila skrbnica vinograda (gorice), ki je bil v lasti kneginje Viride Visconti, pomembne
dobrotnice stiškega samostana (Grandovec, 1994).
Ivančna Gorica se je pričela povečevati šele tik pred drugo svetovno vojno, ko so se tu
locirali prvi obrtni obrati. Po 2. sv. vojni je sledila izrazita prostorska ekspanzija. V Ivančni
Gorici je pričela delovati livarna Agroservis, transportno podjetje Traig in lesna industrija
Sinoles. Sinoles je bil počaščen tudi z lastno razglednico (slika 26). Zgrajen je bil nov
zadružni dom, zdravstveni dom in leta 1958 še hitra cesta. Nova delovna mesta so povečala
zaposlenost, kar je sprožilo potrebo po gradnji stanovanjskih objektov (Grandovec, 1994). V
sedemdesetih se je pričela intenzivna gradnja suburbanih hiš pod Gorico in prvih blokov
južno od Livarne. Naselje Studenec je lepo vidno na fotografiji naselja Studenec (slika 32) in
na razglednici Ivančne Gorice (slika 27). Naselje Studenec se še vedno širi, kar je vidno na
fotografiji novejših gradenj v naselju Studenec (slika 30). Stanovanjski bloki južno od
Livarne so vidni na fotografiji Ivančne Gorice (slika 2).
Slika 2: Fotografija Ivančne Gorice, pogled nad Mrzlim Poljem

Foto: neznan avtor, 1982
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Grandovec (1994) ugotavlja, da je prvi val urbanizacije sledil razvoju industrije,
suburbanizacija pa se je v 1990. letu komaj pričela, na kar kaže zmanjšanje števila
novogradenj v pričetku 1990. leta. Takrat so griči Gorica, Studenec in Štepčeva hosta, med
katerimi je jedro Ivančne Gorice, postali zanimivi za prebivalce, ki se na delo vozijo v
Ljubljano, Novo mesto ali v dolino Krke.
Že leta 2002 je število dnevnih migrantov iz Ivančne Gorice za več kot dvakrat preseglo
število zaposlenih v matičnem kraju. Če je bilo to razmerje v kraju še dokaj ugodno, je za
občino Ivančna Gorica veljalo, da je bilo dnevnih migrantov kar 4401, v domačem kraju pa je
bilo zaposlenih le 1120 ljudi (Popis, 2002).
Najmočnejši val suburbanizacije pa je sledil šele po letu 2000, kar sovpada z izgradnjo
odseka avtoceste Višnja Gora – Dob. Grandovec (1994) je predvidel, da se bo Ivančna Gorica
širila proti Viru pri Stični, ker so naravne razmere za gradnjo južno od železniške proge slabe.
Njegove domneve so se uresničile le v manjši meri, saj so bolj od Ivančne Gorice rasla
okoliška naselja. V Stični, na Mleščevem in v Mekinjah nad Stično ter še nekaterih bližjih
naseljih so zrasle povsem nove soseske suburbanih enodružinskih hiš, kjer živijo prebivalci z
relativno visokim standardom. V Ivančni Gorici so bili po letu 2000 zgrajeni stanovanjski
bloki vidni na fotografiji novih stanovanjskih blokov na jugu naselja ob obvoznici (slika 31).
V občini Ivančna Gorica število prebivalcev še vedno narašča hitreje kot v preostali
Sloveniji,
starostna struktura prebivalstva v občini pa je v primerjavi s preostalo Slovenijo zelo ugodna,
povprečna starost namreč znaša 39 let. V Ivančni Gorici je v drugem polletju leta 2011 živelo
2005 prebivalcev (Si-Stat, 2012).
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Preglednica 1: Število prebivalcev v Ivančni Gorici ob popisih prebivalstva
podatki popisa
število prebivalcev
gospodinjstva
1910

44

9

1931

50

12

1948

186

57

1953

179

51

1961

381

101

1971

447

129

1981

818

247

1991

1363

402

2002
1578
445
Vir: Popisi prebivalstva 1948 – 2002, za starejše podatke Erjavec, 2012.
V obdobju pred 2. svetovno vojno izgradnja železnice ni povzročila velikega naraščanja
prebivalstva, tako je to začelo naraščati šele po 2. svetovni vojni z zapoznelo industrializacijo
in dokončanjem hitre ceste. Pričelo se je močno priseljevanje in s tem širitev naselja, ki se je
kontinuirano nadaljevalo do danes.
Po osamosvojitvi in izgubi nekdanjih jugoslovanskih trgov so se zaprla številna podjetja,
ohranila sta se le Traig, d.d., in IMP Livar, d.d (Erjavec, 2012). Nastala pa so številna nova,
predvsem visokotehnološka, kar je vzpodbudilo mlade, da zaposlitev iščejo v domačem
okolju, spodbudilo pa je tudi številne nove priselitve. Zelo veliko povečanje števila
prebivalcev je vidno med leti 1991 in 2002, kar je posledica suburbanizacije in selitve ljudi iz
mest na deželo. Po dokončanju avtocestnega odseka se je začela pospešena gradnja
infrastrukture ter večstanovanjske gradnje v Ivančni Gorici in bližnji okolici (Erjavec, 2012).
Priseljevanje je sprožilo razvoj novih oskrbnih dejavnosti, na kar kaže predvsem izgradnja
novih nakupovalnih centrov (Mercator in Hofer) med letoma 2005 in 2010. Po letu 2010 so
se razvile številne manjše storitvene dejavnosti, na primer kozmetični salon, cvetličarna, dva
nova frizerska salona in trije gostinski lokali. Gostinska dejavnost je kraj zaznamovala od
samega začetka, vse do danes pa je kraj znan po kvalitetni in raznoliki gostinski ponudbi.
Pomembne so številne možnosti rekreacije v kraju, tudi v okviru institucionaliziranih športnih
klubov.
Na območju Ivančne Gorice uspešno deluje kar nekaj pomembnih podjetij. Številna manjša
so locirana v novi obrtno-poslovni coni, večja pa so na drugih lokacijah. Veliko podjetij je ob
Ljubljanski cesti, na kar nas opozarja fotografija obrtnih con (slika 29). Največji podjetji v
Ivančni Gorici sta Akrapovič, d.d., ki zaposluje 450 delavcev in proizvaja svetovno znane
izpušne sisteme, in livarna IMP Livar, ki zaposluje 408 delavcev, še leta 2007 pa je delo nudil
750 ljudem (Erjavec, 2012). Razlog zmanjšanja števila delavcev je predvsem v posodobitvi
proizvodnega procesa in prestrukturiranju.
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Slika 3: Naselje Ivančna Gorica z Mleščevim na jugu

Karta (slika 3) prikazuje stavbe v Ivančni Gorici. Proti jugu naselje omejuje avtocesta, proti
severu pa kmetijska zemljišča in griča Štepčeva hosta in Ivankina gorica, ki sta prepoznavna
zaradi zaraščenosti z gozdom.

5.2. Fizičnogeografske značilnosti
Z vidika naselja je pomembna lega na nizkem dolenjskem krasu. V naselju so trije griči, ki jih
gradi dolomit: Gorica, Studenec in Štepčeva hosta. Pomembno je sotočje Višnjice in Stiškega
potoka na zahodu Ivančne Gorice. Lego naselja in Stiški kot v ozadju lepo ilustrira fotografija
Ivančne Gorice in Stiškega kota (slika 24) in razglednica Ivančne Gorice s Stično v ozadju
(slika 25).
Območje je del Dolenjskega podolja, ki se na tem mestu odpira v Stiški kot na severu. Na
severu prevladujejo dolomitne kamnine, ki pripadajo gubam Posavskega hribovja, ki so proti
jugu narinjeni na dolenjsko-notranjske mezozojske gube, kjer prevladuje triasni dolomit. Na
uravnanejših delih okrog Šmarja, Grosuplja in Ivančne Gorice vse do Novega mesta površje
prekrivajo akumulacije rdečkastih in rdečkasto rjavih glih (Gabrovec et al., 1996).
Pedološke razmere so na območju dokaj enovite, saj območje sestavljajo predvsem
karbonatne kamnine. Na območju Ivančne Gorice poleg fosilnih nanosov gline najdemo še
rjave
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pokarbonatne prsti in rendzine. V nižinskem delu naselja se pojavljajo gline in rečni nanosi,
ki so posledica akumulacije Stiškega potoka in Višnjice. Brez posega človeka bi obmolje
naselja preraščal mešani gozd, v nižinah ob potokih pa poplavni gozd jelše in hrasta doba
(Erjavec, 2012).
Območje Stiškega kota in Muljavske, med katerima je ob sotočju Stiškega potoka in Višnjice
tudi Ivančna Gorica, prekrivajo mlajše, holocenske naplavine, predvsem zaradi ugrezanja
površja. Južno od Ivančne Gorice, ko Višnjica doseže območje na jurskih apnencih, se prične
vodnatost zmanjševati, saj voda pronica in teče podzemno proti Krki (Gabrovec et al., 1996).
Ob nižjih vodostajih pogosto ponikne vsa voda. Od hidrogeografskih značilnosti Ivančno
Gorico pomembno zaznamuje destvo, da ob sotočju Stiškega potoka in Višnjice prihaja do
poplav. Posebno ogrožen je najnižji del naselja med železniško progo in avtocesto. Zgradbe v
novi obrtno-poslovni coni in stanovanjske gradnje na jugu naselja, zgrajene po letu 2005, so
poplavno ogrožene. Širitev naselja na jugu ovira trasa avtoceste in predvsem poplave
Višnjice, ki vsako leto poplavlja vse od Mleščevega do Sušice (Erjavec, 2012).
Poplave na območju sotočja Višnjice in Stiškega potoka so posledica ugreznjenega in
uravnanega površja ter viškov padavin. Največje zabeležene poplave je povzročilo jesensko
deževje leta 2010 v porečju Višnjice, ki ga sestavlja več neprepustnih kamnin, kot porečje
Stiškega potoka, kjer je kraška retinenca izrazitejša.
Preučevanemu območju najbližja meteorološka postaja se je nahajala v Ambrusu, vendar so
merjenje opustili. Postaja je delovala od 1926 do 1981. Za prikaz podnebnih razmer na
preučevanem območju so bili uporabljeni podatki v nizu od 1971 do 2000 s postaj Novo
mesto in Ljubljana Bežigrad. Prostorska interpolacija podatkov je pokazala, da v je v Ivančni
Gorici padlo letno povprečno od 1300 do 1400 mm padavin. Povprečne temperatura zraka je
bila med 8 in 10 stopinjami Celzija, povprečno trajanje sončnega obsevanja pa je znašalo
med 1800 in 1900 urami (Podnebne razmere v Sloveniji, 2006). Podnebne značilnosti so
blizu slovenskemu povprečju.
Slika 4: Objekti z ugotovljeno prevladujočo stanovanjsko ali nestanovanjsko funkcijo

Na karti (slika 4) je vidna koncentracija dejavnosti na južnem delu naselja, kjer so locirani
manjši proizvodni obrati in storitve med Ljubljansko cesto in avtocesto. Drugo večje območje
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dejavnosti je v središču naselja, kjer prevladujejo storitve. Na severu naselja je še livarna IMP
Livar, Osnovna šola Stična in Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.

6. Analiza širjenja naselja s pomočjo fotografskega arhiva,
posnetega s treh izbranih točk
Za študijo primera so bile izbrane tri točke, s katerih je bilo naselje velikokrat fotografirano
(slika 5). To so razgledna točka pri cerkvi sv. Jožefa, razgledna točka nad avtocesto in severni
rob naselja ob Cesti II. grupe odredov. Prvi dve točki sta na manjših vzpetinah, z njiju je
zadovoljiv razgled na naselje, kar je prepoznalo več fotografov, tako da je bila pogostost
fotografiranja od tod največja. Točka na severnem robu naselja je bila izbrana, ker je
pogostost fotografiranja zadovoljiva in leži na drugi strani naselja kot preostali dve točki, to
pa je pomembno z vidika preučevanja procesov širjenja na severu naselja.
Slika 5: Pogled na Ivančno Gorico v Google Earthu in lokacija treh točk, s katerih je bilo
naselje največkrat fotografirano

Vir: Google Earth, posneto 25. 8. 2011
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6.1 Fotografije severnega roba naselja
Na sever Ivančno Gorico omejujejo kmetijske površine in griča Štepčeva hosta in Ivankina
gorica. Naselje se je na obravnavanem delu le malo širilo zaradi ugodnih pogojev za
kmetovanje. Ob Cesti II. grupe odredov je bilo v sedemdesetih zgrajenih nekaj hiš, kasneje
pa kompleks z gostinskim lokalom in centrom fitnes. Velik del naselja je skrit za Ivankino
gorico, kot je vidno na sliki 8: fotografija, severni rob naselja, pogled proti jugu. S severa
tako Ivančna Gorica izgleda kot manjše naselje, s cerkvijo na hribu in tovarno IMP, saj so
preostale gradnje bodisi na ravnini ali pa na južnih pobočjih Ivankine gorice in Štepčeve
hoste.
Iz arhivskih fotografij lahko razberemo zgodovinsko pomembnost Stiškega kota. Na
fotografiji antičnega miljnika in severnega roba naselja (slika 7) je rimski miljnik, ki danes
stoji na robu križišča Ljubljanske in Ceste II. grupe odredov. Na najnovejši fotografiji ni
znakov, ki bi kazali na širitev naselja. Kmetijske površine so se ob naselju ohranile predvsem
na severu, kar lahko razberemo iz primerjave fotografij severnega roba naselja Ivančna
Gorica (slka 6) in fotografije severnega roba naselja, pogled proti jugu (slika).
Na sever se je naselje razširilo šele v drugi fazi širitve v sedemdesetih letih, kar je vidno tudi
na fotografiji Ivančne Gorice 1982 (slika1). Danes je območje okrog miljnika pozidano z
enodružinskimi hišami, nastalimi v prvi fazi urbanizacije. Sicer lahko s fotografije miljnika
razberemo zgodovinsko pomembnost Stične, saj je bila v začetku 20. stol. že velik kraj,
Ivančna Gorica pa je bila le prometno vozlišče z nekaj gostilnami.
Najlažje prepoznani denotativni znak fotografij severnega roba naselja je kmetijska ravnica
Stiškega kota in grič Ivankina gorica. Komunikacije so delno izpostavljene, prav tako
morfološke značilnosti naselja. Prevladujoči denotativni zanki kažejo na velik zgodovinski
pomen tradicionalnega gospodarjenja s prostorom.
Slika 6: Fotografija severnega roba naselja Ivančna Gorica, neznan čas nastanka fotografije

Foto: Neznan avtor in čas nastanka
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Slika 7: Fotografija antičnega miljnika in severni roba naselja

Foto: Jože Erjavec, 1930

Slika 8: Fotografija severnega roba naselja, pogled proti jugu
Foto: Aljaž Celarc, 2012
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6.2 Razgledna točka na cerkvenem hribu
Fotografije, posnete z griča, na katerem je bila leta 1992 zgrajena cerkev sv. Jožefa,
prikazujejo izrazito dinamiko širjenja naselja. Na razglednici Ivančne Gorice (slika 10) in na
fotografiji Ivančne Gorice, pogled proti severozahodu (slika 11), je vidna gradnja blokov, ki
jo je spodbudila suburbanizacija in priseljevanje prebivalstva. Tendenca širjenja naselja na
jugovzhodu okrog cerkvenega griča je vidna zaradi komunalnega opremljanja zemljišč na
sliki 11. Dela so verjetno zastala zaradi neugodnih razmer na trgu nepremičnin. Na
razglednici (slika 10) so prikazani nekateri spomeniki v Ivančni Gorci in okolici.
Na arhivski fotografiji je viden velik del gozda na Ivankini gorici, ki se je do danes močno
zmanjšal. Po 1990. letu je bilo pod Ivankino gorico zgrajeno naselje suburbanih hiš, vidnih
na novejši fotografiji (slika 11). Zanimiva je primerjava fotografije Ivančna Gorica, pogled
proti severozahodu (slika 11), s fotografijo Ivančne Gorice, 1982 (slika 1), ki nakazuje na
hiter razvoj in pospešeno suburbanizacijo, ki je močno spremenila morfologijo naselja.
Novejši stanovanjski bloki dajejo Ivančni Gorici bolj mestni znčaj, hkrati pa zapirajo pogled
na prej odprt in dostopen center naselja.
Na novejši fotografiji (slika 11) težko govorimo o centru naselja, ker se zdi slednji razpršen,
prav tako bi ga težko prepoznali na razglednici Ivančne Gorice (slika 10). Leta 1940, ko je
bila izdana razglednica (slika 9), se center še ni razvil, lepo pa so vidne nekdanje gostilne
med Ljubljansko cesto in železnico. Razglednica (slika 9) poudarja center naselja z dodatno
sliko vodnjaka, kjer je danes center naselja. Lahko trdimo, da je oblikovalec razglednice
prepoznal potrebo po izpostavitvi ventra.
Velika težava obravnavane točke je nezadostna frekvenca gradiva v arhivu, primerjava med
razglednicama (slika 9 in 10) namreč ni primerna, saj so bila razglednice izdane s
šestdesetletnim zamikom. Prav v tem času je Ivančno Gorico zajel pospešen razvoj, ki ga na
razglednici (slika 9) še ni slutiti, saj je fotograf poudaril harmonijo pokrajine in objektov.
Ključni prepoznani denotativni znaki se osredotočajo na prikazovanja naselja, kot je
umeščeno v pokrajini, dobro je razvidna morfologija naselja, manj komunikacije. Zaznavna
je močna prostorska ekspanzija. Z analizami denotacij je bila prepoznana poliformnost
morfologije zgradb, na primer na razglednici in fotografiji kraja (slika 10 in 11). Prepoznamo
lahko dodatno težnjo po širjenju.
Slika 9: Razglednica Stična – Ivančna Gorica, pogled proti severozahodu

Foto: Vladimir Kramarič, 1940
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Slika 10: Razglednica Ivančna Gorica, pogled proti severozahodu

Foto: Neznan avtor, 2000

Slika 11: Fotografija Ivančna Gorica, pogled proti severozahodu

Foto: Aljaž Celarc, 2012
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6.3. Razgledna točka nad avtomobilsko cesto
Iz sekvence fotografij, posnetih s težje dostopne razgledne točke nad avtocesto, je jasno
razvidno širjenje naselja v vse smeri, razen južno ob Višnjici. Zanimiva je konsolidacija
središčnega dela naselja, kjer ob železniški progi dolgo ni bilo objektov. Ugotovljeno je
zaraščanje drevja okrog Višnjice. Južni del naselja je danes namenjen predvsem trgovini in
industriji, ker območje ob avtocesti ni privlačno za stanovanjsko gradnjo.
Razglednica gradnje avtomobilske ceste in Ivančne Gorice, pogled proti severu (slika 12),
prikazuje naselje v fazi aktivnega širjenja in gradnje avtomobilske ceste. Na griču Ivankina
gorica in Štepčeva hosta so prve hiše, na novo je zgrajen zadružni dom. Posnetek je za
interpretacijo širjenja izjemnega pomena, saj lahko razberemo izrazito dinamiko širjenja
naselja v 1960. letih. Hkrati je vidno je vzpostavljanje novega centra naselja okrog današnje
Ceste 2. grupe odredov, kjer je bil zgrajen zadružni in zdravstveni dom. Razglednica
avtomobilske ceste južno od Ivančne Gorice prikazuje manjšo dinamiko širjenja naselja, večji
konotativni poudarek je na novo zgrajeni cesti in avtomobilu. V ozadju je območje njiv,
kamor se je naselje začelo širiti šele v 90. letih prejšnjega stoletja.
Razglednica Ivančne Gorice, pogled proti severovzhodu (slika 14), prikazuje širjenje naselja
v območju današnjega centra. Vidni so novozgrajeni stanovanjski bloki nasproti tovarne IMP
Livar.
Ivankina gorica je bila za individualno stanovanjsko gradnjo zanimiva pred Studencem in
Štepčevo hosto, saj so posamezne hiše vidne že na razglednici (slika 12), medtem ko na
Studencu še ni hiš. Kasneje se je naselje najhitreje širilo proti vzhodu, saj je na Studencu v
sedemdesetih nastalo veliko naselje suburbanih enodružinskih hiš, kar vidimo na slikah
Ivančna Gorica, pogled proti severovzhodu, obravnavan je spodnji del (slika 15), na
razglednici Ivančna Gorica, obravnavan je spodnji levi del razglednice, pogled proti
severozahodu (slika 16), in fotografiji Ivančna Gorica, pogled proti severovzhodu (slika 17).
Problem razglednice (slika 16) je slabša kakovost posnetka, ki je posledica slabše
ohranjenosti. Razglednica je namreč ena najstarejših, ki so bile izdelane v barvni tehniki,
modrikaste lise pa so posledica selektivnega bledenja.
Danes je Ivančna Gorica na jugu omejena z avtomobilsko cesto, na jugozahodu in zahodu pa
s poplavnim območjem pri sotočju Stiškega potoka in Višnjice. S fotografije Ivančne Gorice,
pogled proti severovzhodu (slika 17), je razvidno, da je najugodnejša možnost širjenja na
vzhodu, tj. okrog cerkvenega griča.
Ključni konotativni znaki na gradivu se osredotočajo na komunikacije, center naselja in
okoliško pokrajino. Denotativno je ugotovljeno poudarjanje moderne opremljenosti naselja in
njegove pomembne prometne lege. Očitno so se fotografi zavedali ključnih prednosti lege
naselja ob hitri cesti, današnji avtomobilski cesti. Večina razglednic, izdanih po letu 1945, še
dodatno poudarja plansko zasnovanost centra naselja in dobre prometne povezave.
Razvidno je, da je skrajni južni rob naselja že nekaj časa nespremenjen, saj širjenje
preprečuje poplavno območje Višnjice in avtomobilska cesta, medtem lahko prepoznamo
izrazito prostorsko ekspanzijo na jugovzhodu in vzhodu. Pomemben znak je hidromelioracija
Višnjice leta 1957 na razglednici (slika 12), danes pa je struga že povsem zaraščena, potok
lahko danes prepoznamo le po vlagoljubnem drevju, ki se jasno vidi na najnovejši fotografiji
(slika 17).
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Slika 12: Razglednica gradnje avtomobilske ceste in Ivančne Gorice, pogled proti severu

Foto: Janko Erjavec, 1957
Slika 13: Razglednica avtomobilske ceste južno od Ivančne Gorice

Foto: Janko Erjavec, 1958
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Slika 14: Razglednica Ivančne Gorice, pogled proti severovzhodu

Foto: Janko Erjavec, 1968
Slika 15: Razglednica Ivančne Gorice, pogled proti severovzhodu, obravnavan je spodnji del

Foto: Franc Markelj, 1977
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Slika 16: Razglednica Ivančne Gorice, obravnavan je spodnji levi del razglednice, pogled
proti severozahodu

Foto: Janko Erjavec, 1979
Slika 17: Fotografija Ivančne Gorice, pogled proti severovzhodu

Foto: Aljaž Celarc, 2012
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7. Zaključek
Arhivsko fotografsko gradivo se je pri preučevanju širjenja naselja in spremljajočih procesov
izkazalo za uporabno, vendar je potrebno izpostaviti nekaj slabosti, ki izvirajo iz lastnosti
fotografskega medija. Največji problem je pomanjkanje dobrih in sistematičnih arhivov
fotografskega gradiva, s katerimi bi lahko preučevali naselja, kakršna so bila v preteklosti.
Poleg tega je gradivo posneto z različnih zornih kotov ter z različnimi goriščnimi razdaljami,
kar otežuje iskanje razlik med podobami na gradivu. Iz arhiva lokalnega zbiratelja razglednic
in fotografij so bile za izdelavo naloge zbrane arhivske fotografije in razglednice, ki so
prikazovale katerega od pomembnih elementov naselja (Kozina, 2005). Arhivsko fotografsko
gradivo se je izkazalo kot dober pripomoček pri predstavitvi razvoja naselja, kar sicer ni bil
glavni cilj naloge, saj naj bi se naloga osredotočila predvsem na ugotavljanje širjenja naselja s
pomočjo fotografij. Pomembna sklepna ugotovitev tako izvira iz narave fotografije kot
zamrznjenega trenutka v času, ki ga moramo obravnavati s kritično distanco. Fotografiji kot
takšni ne moremo pripisati objektivnosti, saj jo zmanjšuje fotografov vpliv na optične,
vsebinske in časovne parametre samega posnetka. To je še posebej izrazito na primeru za
analize fotografij iz izbranih lokacij.
Za popolnejšo analizo fotografskega gradiva so potrebni obsežnejši in sistematični arhivi,
poleg tega pa bi moral biti geograf, ki to gradivo uporablja, poučen o stilskih premenah v
mediju, ki so posledica uporabne narave posnetih fotografij. Od uporabnosi posamezne
fotografije je odvisen njen kulturni kontekst, ki pa je zabrisan, če je fotografija ali razglednica
uvrščena v arhiv, ker nima več stika s preteklo rabo. Skupni imenovalec arhivov je tako
dekonstektualiziranost, saj nam omogoča primerjavo arhivskih podob, a ima za posledico
veliko subjektivnost analize, ki je odvisna od priučenosti strokovnjaka, ki gradivo analizira.
Celoviti arhivi so tako bolj primerni za analizo kot pa posamezne fotografije.
V prihodnosti bi se bilo potrebno osredotočiti predvsem na zbiranje arhivskih fotografij in
njihovo natančno arhiviranje. Ogromno fotografskega gradiva je razpršenega po različnih
arhivih, tudi zasebnih. Druga možnost je namensko dokumentiranje prostora, ki ga je
poudarjal že Gams (1959). V tujini so se sistematičnega dokumetiranja lotili že zelo zgodaj.
Dober primer je The Dakota Photo Documentary Project v Zruženih državah Amerike.
Projekt je leta 1976 je financiralo State historical society. Sedem fotografov je skoraj celo
leto dokumentiralo različna okrožja zvezne države Severna Dakota (Dean, 2010). Še starejši
je projekt fotografskega dokumentiranja, ki ga je izvajala Farm security administration kot
del programa za pomoč prizadetim v Velikem peščenem viharju. Fotografski oddelek,
ustanovljen 1937, je vodil Roy Emerson Stryker. Kultne fotografije še danes hrani Kongresna
knjižnica v Washingtonu, zbirka pa obsega 164.000 fotografij neprecenljive vrednosti, ki
prikazujejo ameriško družbo in pokrajino vse do druge svetovne vojne (The Library of
Congress, 1998).
Analiza pridobljenega fotografskega gradiva je omogočila lažje sledenje širjenja naselja in
spremljajočih procesov, saj so podatki, pridobljeni iz virov, manj abstraktni, če jih navežemo
na vizualne vsebine, kot so arhivske fotografije in razglednice. Procesi širitve naselja,
ekonomske transformacije in spremembe kulturne pokrajine so s pomočjo fotografij lažje
razložljivi, saj analiza fotografskega gradiva omogoča primerjavo današnjega ugotovljenega
stanja v pokrajini s tistim, posnetim v preteklosti. Arhivske fotografije nam tako omogočajo
preučevanje dinamike širjenja naselja, ki je za Ivančno Gorico prikazana na karti rezultata
analize arhivskega fotografskega gradiva in literature (slika 18).
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Slika 18: Rezultat analize arhivskega fotografskega gradiva in literature, prikazan na karti

Semiotična analiza fotografskega gradiva se je izkazala kot primerna za geografsko
preučevanje, saj sistematizira branje znakov na fotografijah. V prvi fazi so razločene
denotacije oziroma univerzalni znaki vizualnega kompleksa fotografije. To omogoči
objektivno inventarizacijo videnega na posamezni fotografiji in primerjavo z drugimi
fotografijami. V drugi fazi sledi analiza konotacij, ki se opira na prepoznano kulturno
funkcijo fotografij in občo kulturo, ki jo fotografije reprezentirajo. Analiza konotacij je do
neke mere subjektivna, kar pa lahko nekoliko omilimo, če analizo izvaja teoretično dobro
podkovan strokovnjak.
V praksi je semiotično analizo sicer težko izvesti, saj je potrebno biti dobro izučen v branju
podob, zato analizo redno uporabljajo umetnostni zgodovinarji, ki se ukvarjajo s fotografijo,
in teoretiki fotografije. Tudi pri pisanju naloge so nastale težave z analizo, saj je težko podati
dober primer analize in rezultate zapisati. Večina ugotovitev analiziranega gradiva je
presplošnih, zato lahko služijo le kot pomoč pri spremljanju razvoja. Zaradi uporabe ne
dovolj kvalitetenega arhiva so poglobljeni rezultati izostali ali pa v množici splošnih
ugotovitev niso prišli do izraza.
V prihodnje predlagamo sistematično izobraževanje na tem področju in delo v skupinah, kar
olajša interpretacijo in omili subjektivnost. Sicer predlagamo, da se prihodnje analize
arhivskega gradiva naslonijo na semiotično analizo zaradi njene enostavnosti in fleksibilnosti,
pogoj za dobre rezultate pa je dober arhiv fotografij in kombinacija z drugimi metodami
geografskega preučevanja, predvsem z delom na terenu.
Pomembna prednost semiotične analize je dejstvo, da sloni na iskanju razlik med
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analiziranim gradivom, kar olajša prepoznavanje sprememb in razvoja naselja. Semiotična
analiza je ravno zaradi iskanja razlik podobna drugim geografskim metodam, zato je
primerna za sledenje razvoja naselja.
Rob naselja je najprimernejši del za preučevanje s fotografijami, saj je viden na vseh
fotografijah, medtem ko so stavbe v centru naselja lahko skrite, torej v drugem planu. Rob
zlahka prepoznamo in sledimo njegovemu obsegu in dinamiki, če je frekvenca fotografij
zadostna. Poleg tega lahko ravno spremembe roba naselja s semiotično analizo obravnavamo
nemoteno, predvsem pa sledimo dinamiki širjenja, ki se odraža v načinu gradnje in hitrosti
opuščanja starega gospodarjenja s prostorom. Na podlagi izrabe in obsega kmetijskih površin
lahko z veliko verjetnostjo predvidevamo nadaljnje širjenje naselja – tudi v preteklosti.
Primer je severni rob naselja, obravnavan v poglavju 6.1.
V nalogi smo izpolnili cilje o preizkusu metode semiotične analize na primeru širjenja naselja
Ivančna Gorica. Metoda sama se je izkazala za ustrezno, a so rezultati zaradi slabega gradiva
in okorne analize rezultati izostali. Poleg tega je to prvi poizkus uvajanja semiotične analize v
geografijo, zaradi tega metoda še ni dovolj izpopolnjena, da bi jo uporabili v eksaktnih
raziskavah, ob morebitnih izboljšavah in z večjim številom arhivskega gradiva pa bi lahko
metodo izpopolnili do te mere, da bi izboljšali razumevanje razvoja posameznih naselij ali
potek procesov.
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Summary
Presented seminar work deals with archival photographic materials and their use in
geography. We have tested the semiotic image analysis method on a case study of Ivančna
Gorica town, central settlement of Ivančna Gorica municipality.
Method itself derives from linguistic theories developed during the seventies in France and
Russia. Image analysis uses distinguishing the visual complex of the image on connotative
signs (visual complex) and denotative signs (cultural background). Semiotic analysis is
suitable for geography, because the reading of the image is systematised in two parts. Firstly
we are recognising objects on an image, than we are searching the meaning and relations of
recognised objects. Basic of semiotic analysis is recognition of differences on a scale of one
or more images. That is important for geography, since the differences in landscape are a
consequence of landscape’s constant development – evolution.
In Slovene geography photography was widely used as a document, but newer as a primary
source of information about understanding of space or spatial changes. For long period of
time photography was considered as a faithful representation of reality, thus each image has
it's own purpose of use, what makes it's context incomparable with other photographs. That is
another reason we used semiotic analysis, since denotative signs are interpreted on a basis of
difference.
Another issue of use of archival materials are archives itself. Archive is meant to preserve
material on one hand, but on the other hand the same materials in archive are deliberated
from their primary context of use. That presents materials in the new context, the context of
de-contextualised whole.
For the case study we were choosing the images from the archive of local postcard collector.
Choose images were supposed to visually clearly represent at least one of the key features of
the settlement: communications, morphology of settlement, morphology of houses, land use
or physical geography elements. We showed the results of our analysis on a map, which
reconstructs the town's development stages.
Case study of Ivančna Gorica town was selected because of it's specific development. The
town was a small village of 10 houses and a train station before II. W.W. Rapid development
started after the motorway link with Ljubljana and Novo mesto was built in 1956. New
socialistic government proposed industrialization, what lead towards rapid economical
development in sixties and seventies. Spatial impact was enormous. Newcomers were
building suburban houses on Ivankina Gorica, Studenec and Štepčeva hosta hills. Between
this hills is the centre of town, where huge apartment buildings for workers of IMP Livar
were built. Until nineties continous urbanization took place, delayed suburbanization
followed. Suburbanization didn't affect the morphology of Ivančna Gorica a lot, since it's
surrounding settlements were more attractive for newcomers. Only few new apartment
buildings and suburban houses were built, most of them after year 2000.
We have studied how we can imply the method of semiotic image analysis into geographic
research system. The results of image analyses enabled us to follow town's urban sprawl and
following processes of socio-economical transformation. On the other hand it would not been
possible to get quality results just by semiotic image analysis. It is crucial that geographers
are using key geographical methods (for example field work methods) in combination with
image interpretation in order to get clear results.
Our research focused on town's boundary, since it is the most dynamic part of the town. It is
also the most recognisable feature of photographs of the town. Archival photographic
material shows us town’s boundary dynamic. In our analysis we have choose three different
spots from where the town was most frequently photographed. On all spots the boundary of
the town was changing, the only exception is the south, since there is a flood area. The town

32

is about to spread on a few recognized locations, as shown on a map.
In the end it is important to emphasize the meaning of continuous photographic
documentation, since the biggest problem of presented analysis is lack of archival
photographic material. In the past commissioned photographic projects with a goal of
creating a visual documentation about the area existed . The results are important for
researchers in both natural and human studies.
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Foto: A. Celarc, 2012

42

Slika 33: Fotografija centra naselja Ivančna Gorica
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