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Stari zemljevidi ozemlja Slovenije
Primož Gašperič*

Uvod

Ozemlje Slovenije se nahaja na stičišču štirih velikih reliefnih enot: Alp, 
Dinarskega gorstva, Sredozemlja ter Panonske nižine. Zaradi tega je zanj 
značilna velika pokrajinska pestrost,1 kar odsevajo tudi zemljevidi slovenskega 
ozemlja.2 Kljub relativno majhnemu številu prebivalstva in majhnemu nacio-
nalnemu ozemlju se z vidika kartografske dediščine uvrščamo med bogatejše 

* Dr. Primož Gašperič, Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center 
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1 Perko, The Regionalization of Slovenia, str. 51.
2 Gašperič in Zorn, Vzpeti svet na starih zemljevidih, str. 5.

IZVLEČEK
V Sloveniji hranimo zelo bogato kartografsko dediščino. Naše ozemlje je bilo prika-
zano že na najstarejših evropskih zemljevidih. V 16. stoletju, zlasti pa od 17. stoletja 
dalje, se prek domačih in tujih posameznikov slovenski prostor enakovredno pri-
kazuje na zemljevidih tistega časa. Sprva prevladujejo prikazi posameznih pokra-
jin, od srede 19. stoletja pa so pogostejši prikazi celotnega današnjega slovenskega 
ozemlja. 
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ABSTRACT
Slovenia has a very rich cartographic heritage. Slovenia’s territory was already 
shown on the earliest European maps. In the sixteenth century, and especially since 
the seventeenth century, Slovenian space was presented on both domestic and for-
eign maps of that time. Initially, presentations of individual regions dominated, and 
then from the mid-nineteenth century onward representations of all of what is now 
Slovenian ethnic territory are more frequent.
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narode. Predvsem vpetost v habsburško monarhijo je skoraj pol tisočletja 
omogočala, da smo bili deležni takrat naprednih kartografskih tehnik, metod 
oziroma na splošno kartografskega razvoja. Nemško govoreči kartografi so 
veljali za dobre in cenjene izdelovalce zemljevidov v novem veku. Skupaj z 
nizozemskimi in flamskimi, francoskimi in italijanskimi kartografi so tvorili 
gonilno silo evropske kartografije.3

V prazgodovini so prvi »kartografi« upodabljali preproste slike nekega 
objekta ali dela naravnega okolja, ki so jih s pripomočki iz svojega življenjskega 
okolja vrezali, vdolbli ali narisali na tla oziroma na različne naravne materiale, 
kot so les, kosti, glina, kamen oziroma stene jam. V antiki so se ukvarjali s 
predstavitvijo Zemlje oziroma poznanega sveta ter z zvezdnim nebom. Pre-
pričanje o okrogli obliki Zemlje je izhajalo iz razmišljanj starogrških filozofov 
in matematikov. Prve znanstvene temelje risanju zemljevidov in kartografiji 
kot vedi so dali prav stari Grki, saj so se številni učenjaki tistega časa (na pri-
mer Eratosten in Ptolemaj) ukvarjali z ugotavljanjem oblike Zemlje ter njeno 
velikostjo in upodabljanjem.

V srednjem veku se mnogo antičnega znanja izgubi, saj so avtorji zemljevi-
dov pogosto menihi, ki delujejo »le« za samostanskimi zidovi. V 12. stoletju se 
je v Evropi začel počasen, a vztrajen proces kartografskega preporoda oziroma 
kartografske renesanse,4 ki se od 13. stoletja dalje kaže v izdelavi portolanskih 
zemljevidov. Nekateri menijo, da gre za prve prave zemljevide, ki natančno 
prikazujejo obalne črte, pristanišča in kompasne smeri plovbe po morju.5 

Do novega veka se ozemlje Slovenije prikazuje le kot del kartografskih 
prikazov širšega območja, zato je naše ozemlje prikazano zelo posplošeno in 
v majhnih merilih.

Kartografski prikazi v 16. stoletju

Na začetku novega veka so na razvoj kartografije odločilno vplivala raz-
iskovanja in osvajanja takratnih velesil. V prvi polovici 16. stoletja so imeli 
vodilno vlogo pri razvoju kartografije Italijani. Rim in Benetke sta bila središče 
razvoja. V drugi polovici 16. stoletja so pobudo na kartografskem področju 
prevzeli Nizozemci oziroma Belgijci. Flamca Abraham Ortelius (1527–1598) 
in Gerhard Kremer Mercator (1512–1594) ter kasneje nizozemski kartograf 

3 Gašperič, Cartographic Images of Slovenia, str. 263.
4 Woodward, Medieval Mappaemundi, str. 299.
5 Campbell, Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500, str. 371–446.
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Willem Janszoon Blaeu (1571–1638) so s svojimi zemljevidi in atlasi zazna-
movali nadaljnji razvoj kartografske dejavnosti.

V 16. stoletju so bili zelo dejavni tudi kartografi iz osrednje, predvsem 
nemško govoreče Evrope. Avstrijski zgodovinar in kartograf Wolfgang Lazius 
(1514–1565) je deloval na dvoru Svetega rimskega cesarstva nemške naro-
dnosti, veliko potoval ter izdelal številna zgodovinska in kartografska dela 
posameznih delov cesarstva.6

Zemljevidi Evrope dobijo bolj prepoznavno podobo v času renesanse, na 
njih pa je prikazano tudi ozemlje današnje Slovenije. Zaradi nepoznavanja 
ozemlja, uporabe nepreverjenih podatkov, še ne dovolj kakovostnega razvoja 
kartografskih tehnik ter omejene natančnosti pri graviranju in tisku vsebujejo 
številne napake.7

Ozemlje Slovenije začnejo tuji kartografi pogosteje upodabljati na zemlje-
vidih v začetku 16. stoletja. Prevladujejo zemljevidi dela ali celotne Evrope 
srednjega in malega merila, zato je ozemlje Slovenije prikazano podrobneje in 
bolj kakovostno kot v srednjem veku. Število zemljevidov se je v primerjavi s 
predrenesančno dobo močno povečalo, zato omenjamo le nekaj najpomemb-
nejših kartografskih del.

Kartograf Pietro Coppo (1469 ali 1470–1555 ali 1556) je leta 1525 izdal 
zemljevid Istre (slika 1). Velik del svojega življenja je preživel v Izoli in je prvi 
kartograf s tega dela Jadrana, ki je izdal tiskano zbirko različnih zemljevidov.8 
Zemljevid Istre prikazuje območje Slovenije, Istre in Dalmacije. Natančno 
so narisane obale, zaradi nepoznavanja kopnega pa se pravilnost prikaza z 
oddaljenostjo od morja manjša. Original hranijo v Pomorskem muzeju Sergej 
Mašera v Piranu. Velja za najkakovostnejšo kartografsko upodobitev Istrskega 
polotoka do sredine 18. stoletja.9

V štiridesetih letih 16. stoletja je bil v lesorezni tehniki izdelan zemljevid 
Descriptio	totius	Illyridis	(Opis celotne Ilirije) Sebastiana Münstra (slika 2). 
Dodan je bil zbirki Ptolemajevih antičnih zemljevidov in je prvič omenjen v 
Münstrovi tretji dopolnjeni izdaji Ptolemajeve Geografije. Orientiran je proti 
jugu; prikazuje območje Slovenije, del Hrvaške in zahodno Bosno. Izstopa 
gozdni pas v obliki drevoreda, ki ponazarja sklenjeno gozdnato hribovje od 
Trnovskega gozda, prek Hrušice, Snežnika, Gorskega kotarja do Bosne, opazne 
pa so tudi podobnosti s Ptolemajevimi zemljevidi.10

6 Kratochwill, Lazius Wolfgang.
7 Fridl in Šolar, Vpliv razvoja kartografskih tehnik, str. 207–211.
8 Kozličić, Kartografski	spomenici	hrvatskoga	Jadrana, str. 65–67.
9 Longyka, Prikazi slovenskega ozemlja, str. 449–451.
10 Bohinec, Slovenske	dežele	na	zemljevidih	od	16.	do	18.	stoletja, str. 3–4.
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Nemški kartograf Augustin Hirschvogel (1503–1553) je zadnjih nekaj let 
svojega življenja pripravljal zemljevid Ogrske, ki je bil natisnjen leta 1565. Gre 
za enega prvih vojaških zemljevidov na habsburškem ozemlju.11 Original ni 
ohranjen, znan pa je zaradi številnih ponatisov, predvsem po Orteliusovi pri-
redbi v njegovem atlasu. Verjetno je bil zemljevid podlaga številnim kasnejšim 
zemljevidom tega območja.12

Leta 1560 je bil izdan zemljevid Geografia	particolare	d'una	gran	parte	
dell'Europa,	nuovamente	descritta	co	i	confini	suoi	[...] (Podroben zemljevid 
velikega dela Evrope, na novo orisane z njenimi mejami [...]) Italijana Giacoma 
Gastaldija (okoli 1500–1566). Prikazuje območje Balkanskega polotoka, obalna 
območja pa so prikazana bolj natančno kot celinska.13

Leta 1561 je izšla zbirka enajstih zemljevidov z naslovom Typi	chorographici	

11 Korošec, Naš	prostor	v	času	in	projekciji, str. 53.
12 Longyka, Prikazi slovenskega ozemlja, str. 455–457.
13 Marković, Descriptio	Croatiae, str. 73–78.

Slika 1: Zemljevid Istre Izolčana Pietra Coppa iz leta 1525. 

(Lago in Rossit, Pietro	Coppo:	Le	»Tabulae«, str. 34–35.)
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Provinciarum	Austriae (Topografski tipi avstrijskih dežel) začetnika avstrijske 
kartografije Wolfganga Laziusa (1514–1565).14

Zemljevidi so sprva izhajali posamezno, nato pa so bili skupaj izdani kot 
celota. Slovensko ozemlje je prikazano na štirih zemljevidih, ki imajo obliko 
ovala, katerega drži dvoglavi avstrijski orel. Za prikaz ozemlja Slovenije je 
zelo pomemben zemljevid	Ducatus	Carniolae	et	Histriae	una	cum	Marcha	
Windorum	(Vojvodina Kranjska in Istra s Slovensko marko), ki je prvi znani 
samostojni prikaz vojvodine Kranjske (slika 3).

Kot zgodovinarju so Laziusu zemljevidi služili za ilustrirano podobo dežel, 
kartografska točnost pa je nekoliko zanemarjena. Posledica je navidezno lep 
zemljevid s številnimi netočnostmi, na primer: naselja in reke so pogosto na 
napačnem mestu, gorovja so upodobljena le približno.15

Leta 1563 je beneški kartograf Giovanni Francesco Camocio (1501–1575) 
narisal zemljevid, ki ga je kasneje graver Ferando Bertelli (deloval med 1556 

14 Lazius, Typi	chorographici	prouin, str. 7 in 27.
15 Slovenci	v	svetu, str. 14–15; Longyka, Prikazi slovenskega ozemlja, str. 452–454.

Slika 2: Opis celotne Ilirije Sebastiana Münstra iz sredine 
16. stoletja. (Münster, Descriptio	Totius	Illyridis.)
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in 1572) predelal ter ga leta 1565 izdal pod naslovom Nova	discrittione	della	
Dalmatia	et	Crovatia (Novi opis Dalmacije in Hrvaške). Zemljevid prikazuje 
Slovenijo, Istro, del Dalmacije, Slavonijo in del Bosne.16

Leta 1569 je nastal zemljevid Ducatus	Carniolae	una	cum	Marchia	Windo
rum (Vojvodina Kranjska s Slovensko marko) Benečana Bolognina Zaltierija, 
ki je živel v drugi polovici 16. stoletja.17 Avtor se je pri izdelavi zgledoval po 
Laziusovem zemljevidu Vojvodina Kranjska in Istra s Slovensko marko. Na 
zemljevidu je opazna beneška grafika ter podatki iz zemljevidov avstrijskih 
avtorjev tistega časa.18

Leta 1570 je Abraham Ortelius v prvo izdajo atlasa Theatrum Orbis Ter
rarum (Gledališče sveta) vključil zemljevid Schlavoniae,	Croatiae,	Carniae,	
Istriae,	Bosniae,	finitimarumque	regionum	nova	descriptio	(Novi prikaz 

16 Slovenci	v	svetu, str. 13–14.
17 Orožen, Nekoliko o zemljevidih slovenskih pokrajin, str. 28.
18 Marković, Descriptio	Croatiae, str. 83.

Slika 3: Zemljevid vojvodine Kranjske in Istre s Slovensko marko Wolfganga Laziusa 
iz leta 1561. (Lazius, Ducatus	Carniolae	et	Histriae	una	cum	Marcha	Windorum.)
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Slavonije, Hrvaške, Kranjske, Istre, Bosne in sosednjih pokrajin). Gre za 
predelani zemljevid Ogrske, ki ga je Hirschvogel verjetno izdelal že sredi 16. 
stoletja,19 Ortelius pa ga je v pomanjšani obliki vključil v svoj atlas. Zemljevid 
v zgornjem delu prikazuje ozemlje med Osojskim jezerom in srednjo Dona-
vo, v spodnjem delu pa območje med Jadranskim morjem in Sarajevom ter 
Višegradom.

Leta 1572 je nastal zemljevid	Illyricum (Ilirija) madžarskega zgodovinarja 
Ioanesa Sambucusa (Jänuos Zsämboky; 1531–1584). Gre za dopolnjen Hir-
schvoglov zemljevid Ogrske. Zemljevid je leta 1573 Ortelius objavil v drugi 
izdaji Theatrum Orbis Terrarum (Gledališče sveta). V mnogih primerih (na 
primer Istra) so območja že točneje narisana, vendar se še vedno oblikovno 
in podatkovno pozna vpliv Ptolemajevih zemljevidov.20

Leta 1589 je izšel zemljevid Forum	Iulium,	Karstia,	Carniola,	Histria	
et	Windorum	Marchia	(Furlanija, Kras, Kranjska, Istra in Slovenska marka) 
kartografa Gerharda Kremerja Mercatorja, ki je podlaga številnim kasnejšim 
zemljevidom. Izšel je v zbirki večjega števila zemljevidov.21 Mercator je podatke 
za območje Slovenije povzel po Orteliusu, ta pa po Laziusovih zemljevidih. Ker 
je podatke za naše kraje posredno povzel tudi od Laziusa, se napakam ni bilo 
mogoče izogniti (na primer neobstoječa reka Alben	fl. oziroma Planinska reka).22

Kartografski prikazi v 17. stoletju

V 17. stoletju imajo vodilno vlogo v evropski kartografiji še vedno Nizo-
zemci. Kartografski prikazi postanejo tržno zanimivi, zato je zelo pomembna 
tudi zunanja podoba zemljevida. Geografski podatki za njihovo izdelavo so 
pogosto omejeni na kopiranje drugih zemljevidov. Kljub novim odkritjem se 
številni zemljevidi tiskajo, dokler njihova prodaja ne upade. Želja po manjših 
stroških izdelave zemljevidov vpliva na počasnejši razvoj kakovosti karto-
grafskega prikaza.23

Postopoma se uveljavljata nemška kartografska šola, ki tehnično izpopolni 
kartiranje, ter francoska, ki je zaslužna za številne izboljšave in natančnejše 

19 Kratochwill, Hirschvogel Augustin, str. 301.
20 Bohinec, Slovenske	dežele	na	zemljevidih	od	16.	do	18.	stoletja, str. 4–6; Marković, Descriptio	

Croatiae, str. 139–141.
21 Marković, Descriptio	Croatiae, str. 149.
22 Shaw in Čuk, Slovenski	kras	in	jame	v	preteklosti, str. 20.
23 Raisz, General	Cartography, str. 33.
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terenske in astronomske meritve. To je tudi obdobje opisov posameznih območij 
oziroma dežel, ki so jim avtorji (topografi) dodali tudi kartografsko gradivo.24

Na območju ozemlja Slovenije so najpogostejši prikazi posameznih dežel: 
Kranjske, Štajerske, Istre in Koroške. Slovenski prostor se začne bolj podrob-
no upodabljati od druge polovice 17. stoletja. To je obdobje, ko se poleg tujih 
uveljavijo tudi domači kartografi (živijo in delajo na območju Slovenije). Z 
lastnim terenskim delom izmerijo in opišejo posamezne dele slovenskega 
ozemlja. Izdelajo nekaj natančnih zemljevidov in so zaslužni za uveljavitev 
takratnih evropskih kartografskih smeri pri nas. Vzroki za nastanek podrob-
nejših zemljevidov so predvsem želje posameznih držav po prikazu lastnih 
ozemelj, potrebe vojske, razmah tiskarskih tehnik in potreba po zemljevidih, 
ki so prikazovali dežele novo odkritega sveta ali ozemlja stare celine. Zaradi 
gospodarskih potreb so v tem času nastali tudi prikazi manjših območij, naj-
večkrat v obliki zelo podrobnih in slikovitih tematskih zemljevidov. Takšen 
primer je nekoliko kasnejši cestni zemljevid s prikazom Notranjske. Leta 1720 
ga je izdal kartograf in upravnik Idrijskega rudnika Franc Anton Steinberg 
(1684–1765). Od 17. stoletja dalje se postopno povečuje kakovost kartograf-
skega prikaza. Kljub temu so zemljevidi v mnogih pogledih še nenatančni 
in izdelani površno. Vzrok za takšne prikaze našega ozemlja lahko iščemo v 
obrobni politični vlogi slovenskega prostora in nepoznavanju ozemlja, ki pa 
se z uveljavitvijo domačih avtorjev zmanjšuje. Ob koncu 17. stoletja nastanejo 
prva podrobnejša kartografska in zgodovinska dela, ki jih bomo predstavili 
v nadaljevanju.

Leta 1612 je nastal zemljevid Archiducatus	Carinthiae	fertilissimi	Caranta
nia	olim	et	Carnia,	dicti,	ex	diligenti	omnium	Locorum	Perlustratione	et	Dimen
sione,	nova,	vera,	et	Exactissima	Geographia (Najbolj natančen geografski 
oris, z novim pregledom in meritvijo vseh krajev najbolj rodovitne vojvodine 
Koroške, nekoč Karantanije in Kranjske) kartografa Israela Holzwurma (med 
letom 1575 in letoma 1580–1617). Leta 1616 so zemljevid ponovno izdali (prvi 
velja za izgubljenega), vendar v dvakrat manjšem merilu. Kljub majhnosti je 
dovolj natančen in vsebuje veliko podatkov.25

Od leta 1635 je Nizozemec Willem Janszoon Blaeu s sinovoma izdajal 
atlase Theatrum	Orbis	Terrarum,	sive	Atlas	Novus (Gledališče sveta ali Novi 
atlas). Njihova dela so bila najprej nadaljevanje in dopolnitev Orteliusovih in 
Mercatorjevih del, nato pa je atlas prerasel v samostojno delo. Tako kot ostala 
območja je tudi slovensko ozemlje prikazano na številnih zemljevidih, ki so 
povečini prirejeni po delih že omenjenih avtorjev.

24 Longyka, Prikazi slovenskega ozemlja, str. 458 in 460.
25 Höck in Leitner, Kärnten	in	alten	Landkarten	bis	1809, str. 23.
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Leta 1657 je francoski kartograf Nicolas Sanson (1600–1667) izdelal 
zemljevid	Hertzogthūber	Steyer,	Karnten,	Krain	&	c.	Duchés	de	Stirie,	
Carinthie,	Carniole	(Vojvodine Štajerska, Koroška in Kranjska). Prikazuje 
območje med Zgornjo Štajersko in Istro ter območje med reko Piavo in Bla-
tnim jezerom (slika 4). Pri prikazu našega ozemlja se pozna vpliv netočnosti 
Laziusovih zemljevidov.26

Leta 1678 je bil natisnjen zemljevid Styriae	Ducatus	Fertilissimi	Nova	
Geographica	Descriptio	(Novi geografski opis najplodovitejše vojvodine 
Štajerske) duhovnika in kartografa Georga Matthäusa Vischerja (1628–1696). 
Zelo podrobno prikazuje ozemlje Štajerske, vizualni vtis pa dajejo zemljevidu 
bogate ilustracije in besedila, ki zapolnjujejo prazen prostor (slika 5). Tak pri-
mer je upodobitev zmage avstrijske vojske nad turško leta 1664 pri Monoštru, 
ki jo upodablja boj nadangela Mihaela z zmajem.27

Leta 1689 je izšlo delo Die Ehre deß	Hertzogthums	Crain (Slava vojvodine 

26 Bohinec, Slovenske	dežele	na	zemljevidih	od	16.	do	18.	stoletja, str. 9–10; Slovenci	v	svetu, 
str. 21.

27 Stopar, Zemljevid vojvodine Štajerske, str. 34–50.

Slika 4: Zemljevid Nicolasa Sansona iz leta 1657. (Sanson, 
Hertzogthuber	Steyer,	Karnten,	Krain.)
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Kranjske) kranjskega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693). 
V drugi knjigi tega dela je objavljen zemljevid	Carniolia,	Karstia,	Histria	
et	Windorum	Marchia (Kranjska, Kras, Istra in Slovenska marka),28 ki ga je 
izdelal Valvasor sam (slika 6). Nekoliko predelan zemljevid v dveh različicah 
je leta 1681 izdelal za zgodovinsko delo Carniolia	antiqua	et	nova	(Stara in 
nova Kranjska) zgodovinarja Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681). Prva 
različica je zemljevid tedanje Kranjske, druga pa zgodovinski zemljevid 
Kranjske, na katerem so spremenjena predvsem zemljepisna imena.29 Podla-
ga Valvasorjevega zemljevida je prevzeta iz Merianovega zemljevida, ki je 
kopija Mercatorjeve Karstia,	Carniola,	Histria	et	Windorum	Marchia. Val-
vasor je izboljšal zlasti upodobitev rečne mreže, velikost Cerkniškega jezera 
je mnogo pravilnejša, korak nazaj pa je upodobitev Istre, kjer se ni zgledoval 
po Coppovem zemljevidu Istre.30 Njegova odlika je predvsem v tem, da služi 
bralcu knjige kot pomoč pri prostorski predstavi.

Leta 1690 je italijanski kartograf Giacomo Cantelli da Vignola (1643–1695) 
izdelal zemljevid Parte	della	Schiavonia,	Overo	Slavonia,	aggiuntavi	la	Contea	

28 Valvasor, Slava	vojvodine	Kranjske, str. 159.
29 Schönleben, Carniolia	antiqua	et	nova.
30 Longyka, Prikazi slovenskega ozemlja, str. 460–164; Rojc, Kartografsko delo Janeza Vajkarda 

Valvasorja, str. 166–177.

Slika 5: Izrez iz zemljevida Štajerske Georga Matthäusa Vischerja iz leta 
1678. (Vischer, Ducatus	Fertilissimi	Nova	Geographica	Descriptio.)
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di	Cillea,	e	Windisch	Mark (Del Slavonije (op. navedena italijansko in latinsko 
poimenovanje) s Celjsko grofijo in Slovensko marko), ki prikazuje območje 
Slovenije vzhodno od Cerkniškega jezera, zahodno Slavonijo ter območje 
Hrvaške južno od reke Kolpe.31 Zemljevid dobro predstavlja porečji Drave in 
Save, Cerkniško jezero pa je preveliko in pomaknjeno preveč proti vzhodu.

Kartografski prikazi v 18. stoletju

18. stoletje je obdobje velikega napredka kartografske stroke. Vzroke za 
to lahko iščemo v politični, upravni ali vojaški želji oziroma nuji po natančnih 
izmerah in prikazih ozemelj za potrebe upravljanja s prostorom. To je čas 
izumov in izpopolnitve različnih pripomočkov za merjenje in določanje lege, 
kot so na primer nivelir, teodolit in kronometer. Druga polovica stoletja je tudi 
čas začetkov triangulacijskih metod za izmero površja, ki so močno povečale 

31 Marković, Descriptio	Croatiae, str. 205–206.

Slika 6: Valvasorjev zemljevid Kranjske, Krasa, Istre in Slovenske 
marke, ki je bil objavljen v drugi knjigi Slave	vojvodine	Kranjske. 

(Valvasor, Carniolia	Karstia	Histria	et	Windorum	Marchia.)
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natančnost zemljevidov. Pri tem sistemu kartiranja, ki so ga kot prvi uporabili 
Francozi, gre za način določanja koordinat triangulacijskih točk s pomočjo 
mreže trikotnikov, ki služijo kot podlaga za nadaljnje določanje koordinat 
objektov izbranega območja.32

Francija v tem obdobju postane vodilna kartografska sila Evrope. Razlika 
med kartografijo 17. stoletja (prevlada nizozemske kartografske šole) in 18. sto-
letja (prevlada francoske kartografske šole) je v večjem znanstvenem pristopu. 
Kartografija temelji tudi na novejših pripomočkih, ki omogočajo natančnejše 
meritve in posledično bolj kakovostne kartografske prikaze.33

Rast števila geografskih podatkov in kakovost zemljevidov sta vplivala na 
zmanjšanje poudarjenosti barvnih dekoracij, ki so v tem obdobju postopoma 
že nanešene v bolj umirjenih tonih, služile pa so prikazu meja in ločevanju 
posameznih območij.34

Med letoma 1763 in 1787 je bila v habsburški monarhiji narejena prva 
sistematična vojaška topografska izmera, vendar zemljevidi (imenovani jože-
finski vojaški zemljevidi), nastali na temelju te izmere, nimajo triangulacijske 
geodetske podlage. Pa vendar jih, kljub kartografski popačenosti, zaradi veli-
kega merila, natančnosti izdelave in gostote podatkov uvrščamo med najboljša 
kartografska dela druge polovice 18. stoletja.35 Pod vplivom merkantilistične 
politike se na našem ozemlju izvajajo številna dela in kartiranja: obnove cest (na 
primer Dunaj–Trst in Celovec–Ljubljana–Karlovec), regulacije rek (na primer 
porečje Ljubljanice od Vrhnike do izliva v Savo) in izsuševanje Ljubljanskega 
barja. Posledica tovrstnih del so številni zemljevidi, načrti in skice, ki zelo 
natančno prikazujejo območja, kjer so bila dela načrtovana in izvedena.36

Nemški kartograf Johann Baptist Homann (1664–1724) je v letih 1714–1724 
izdelal zemljevid Tabula	Ducatus	Carnioliae,	Vindorum	Marchiae	et	Histriae 
(Zemljevid vojvodine Kranjske, Slovenske marke in Istre) (slika 7). Zemljevid 
je narejen na podlagi Valvasorjevih podatkov37 – gre za nekoliko izboljšano 
različico Valvasorjevega Zemljevida vojvodine Kranjske.38

Zaradi lepo predstavljenega, a poenostavljenega prikaza ozemlja od 
Dalmacije do avstrijske Koroške ter dodane vedute Ljubljane in zemljevida 
Cerkniškega jezera je zemljevid doživel številne ponatise.39 Med bolj znane 

32 VGR, str. 426–427.
33 Raisz, General	Cartography, str. 32– 34.
34 Wallis in Robinson, Cartographical	Innovations, str. 249.
35 Gašperič in Orožen Adamič, Opis zemljevida, str. 45 in 48.
36 Korošec, Naš	prostor	v	času	in	projekciji, str. 104–128.
37 Lago, Stare	karte	Jadrana, str. 140.
38 Korošec, Naš	prostor	v	času	in	projekciji, str. 74.
39 Gašperič in Zorn, Vzpeti svet na starih zemljevidih ozemlja Slovenije, str. 6 in 7.
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zemljevide 18. stoletja ga uvrščamo zaradi številnih kasnejših ponatisov ter 
priredb Seutterja in Lotterja. Homann je izdelal več zemljevidov, ki delno 
prikazujejo tudi slovensko ozemlje. Njegov Ducatus	Stiriae	Novissima (Naj-
novejša vojvodina Štajerska) je pomanjšana priredba Vischerjevega dela, ki 
zajema slovenski del Štajerske in del Koroške. Zemljevid vojvodine Kranjske je 
kasneje dopolnil in ponovno izdal Seutter, ki je izdal tudi zemljevid Carinthia	
Ducatus (Vojvodina Koroška), ki poleg ostalih območij zajema tudi območja 
Kranjske do črte Bohinj–Radovljica–Kamnik.40

Med največje domače kartografske dosežke 18. stoletja uvrščamo zemljevid 
Ducatus	Carnioliae	tabula	chorographica (Horografski zemljevid vojvodine 
Kranjske), ki ga je leta 1744 izdal duhovnik Janez Dizma Florjančič (1691–
okrog 1757). Gre za najkakovostnejši in najpopolnejši zemljevid Kranjske 
tega obdobja, sestavljen iz 12 listov. Odlikuje ga izredna plastičnost obliko-
vanosti površja, fizična velikost in večje merilo, ki znaša okoli 1 : 100.000 

40 Slovenci	v	svetu, str. 25.

Slika 7: Zemljevid vojvodine Kranjske, Slovenske marke in Istre nemškega kartografa 
Johanna Baptista Homanna. (Homann, Tabula	Ducatus	Carniolia,	Vindorum	Marchia.)
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(slika 8). Zemljevid prikazuje na zahodu območje do Gorice in Gradišča ob 
Soči, na vzhodu do Žalca, Brežic in Karlovca, na severu do Trbiža, Železne 
Kaple in Slovenj Gradca ter na jugu do Rovinja in Crikvenice.41 Posebnost 
zemljevida sta v zgornji desni kot dodana veduta in načrt Ljubljane (slika 8). 
Na bralca naredijo vtis številni slikovni dodatki in okraski z upodobljenimi 
prispodobami (na primer bogovi, vrč z vodo) in deželnimi značilnostmi (na 
primer putta, ki kujeta železo). Zaradi okrasitev se zemljevid uvršča v sam 
vrh grafične umetnosti.42

Leta 1752 je Gilles Robert de Vaugondy (1688–1766) ali njegov sin Didier 
Robert de Vaugondy (okoli 1723–1786) izdal (morda sta ga izdala oba) zemljevid 
Partie	Méridionale	du	Cercle	d'Autriche,	qui	comprend	La	Basse	Partie	du	
Duché	de	Stirie,	Le	Duché	de	Carinthie,	divisé	en	haute	et	basse,	Le	Duché	de	
Carniole,	divise	en	haute,	basse,	moyenne	et	inter.	Carniole,	et	l'Istrie	Impéri
ale (Južni del Avstrije, ki obsega spodnji del vojvodine Štajerske, vojvodino 
Koroško, ki se deli na zgornjo in spodnjo, vojvodino Kranjsko, razdeljeno v 
zgornjo, spodnjo, srednjo in notranjo Kranjsko, ter cesarstvo Istre). Zemljevid 

41 Reisp, Florjančičev veliki zemljevid Kranjske iz leta 1744, str. 5, 6 in 16.
42 Prav tam, str. 19.

Slika 8: Izrez iz Horografskega zemljevida vojvodine Kranjske iz leta 
1744. (Florjančič, Ducatus	Carnioliae	tabula	chorographica.)
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prikazuje južne dele takratne habsburške monarhije. Nekatera območja (na 
primer Kras in Dalmacija) so narisana bolj natančno kot na drugih zemljevidih 
tistega časa.43

Okoli leta 1760 je izšel Atlas	Novus	sive	Tabulae	Geographicae	Totius	
Orbis	Faciem,	Partes,	Imperia,	Regna	et	Provincias	(Novi atlas geografskih 
zemljevidov vsega obličja sveta, njegovih delov, imperijev, kraljestev in pro-
vinc), kjer je objavljen Lotterjev zemljevid Exactissima	Ducatus	Carnioliae,	
Vindorum	Marchiae	et	Histriae	delineatiocura	(Nadvse natančni oris vojvodine 
Kranjske, Slovenske marke in Istre). Gre za priredbo Homannovega Zemljevida 
vojvodine Kranjske, Slovenske marke in Istre iz začetka 18. stoletja. Zemlje-
vidi v atlasu niso povsem zanesljivi, so površno izdelani in niso kartografsko 
posebno kakovostni.44

V letih 1763–1787 so izhajali posamezni listi Josephinische	Landesa
ufnahme, tako imenovanega jožefinskega vojaškega zemljevida. Izdelani so 
ročno, vsaka sekcija je narejena v dveh primerkih, originalu in kopiji (slika 
9). Bili so strogo varovan vojaški dokument, ki ni bil dostopen širši javnosti. 
Ker je šlo za vojaški zemljevid večjega merila (1 : 28.800), je na njem nazorno 
predstavljen predvsem relief. Preglednost in nazornost so dosegli z natančnim 

43 Lago, Stare	karte	Jadrana, str. 180.
44 Orožen, Nekoliko o zemljevidih slovenskih pokrajin, str. 36.

Slika 9: Prikaz Ljubljane z okolico na jožefinskem vojaškem zemljevidu. 

(Reisp in Ficko, Slovenija	na	vojaškem	zemljevidu	1763–1787, list 190.)
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risanjem in z uporabo različnih barv.45 V novejšem času so bili za slovensko 
ozemlje izdani v sedmih knjigah.46

Zdravnik in naravoslovec Baltazar Hacquet (1739 ali 1740–1815) je avtor 
dela Oryctographia	Carniolica	oder	Physikalische	Erdbeschreibung	des	Herz
ogthums	Krain,	Istrien	und	zum	Theil	der	benachbarten	Länder (Oriktografija 
Kranjske ali fizikalni zemljepis vojvodine Kranjske, Istre in dela sosednjih 
dežel), ki je izšlo v štirih delih (1778–1789). V prvem zvezku omenjenega dela 
je objavljen tudi zemljevid z naslovom Mappa	Litho:	Hydrographica	Nationis	
Slavicae (Litološko-hidrografski zemljevid slovanskih narodov). Zemljevid 
je podolgovate oblike in prikazuje območje med porečjema Save in Drave. 
Porečji obeh rek in večji kraji so vrisani pravilno, posebnost pa so označena 
rudna nahajališča. Krajevna imena so navedena pretežno s slovenskimi ali 
dvojezičnimi izrazi.47 Hacquet je leta 1778 kot urednik sodeloval pri izdelavi 
zemljevida Franca Barage, ki je brez naslova, prikazuje pa ozemlje Kranjske. 
Kartografsko je zastarel, njegova odlika pa so označena nahajališča kamnin 
in rudnin ter slovenski toponimi. V manjšem obsegu so navedena tudi nemška 
in latinska imena. Hacquetovi zemljevidi so prvi tematski geološki zemljevidi 
na Slovenskem.48

V letih 1788 in 1791 sta izšla prvi in drugi del zgodovinskega dela Versuch	
einer	Geschichte	von	Krain	und	der	übrigen	südlichen	Slaven	Oesterreichs 
(Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije) dra-
matika Antona Tomaža Linharta (1756–1795). Njegovemu delu so bili dodani 
štirje zemljevidi. Zemljevida, ki prikazujeta podobno območje v različnih 
zgodovinskih obdobjih, sta Tabula	Antiqua	regionis	inter	Dravum	Fluvium	et	
mare	Adriaticum (Antični zemljevid ozemlja med reko Dravo in Jadranskim 
morjem) v prvem delu in Conspectus	Karantaniae	sive	Slavorum	meridionali
um	ante	Caroli	M.	imperium (Zemljevid Karantanije ali južnih Slovanov pred 
cesarstvom Karla Velikega) v drugem delu.49 Prvi zemljevid je večji, narisan v 
večjem merilu in kartografsko podrobnejši, drugi pa že na prvi pogled deluje 
preprostejši. Zemljevida služita kot pomoč pri branju omenjenega dela, pri 
čemer se pokaže avtorjeva skrb za bralčevo razumevanje zgodovine Slovencev.

Med letoma 1789 in 1797 so izhajali zemljevidi, ki so bili vključeni v Atlas	
von	Innerösterreich:	Die	Provinz	Inner-Oesterreich (Atlas notranjeavstrijskih 
dežel) kartografa Josepha Karla Kindermanna (1744–1801). Atlas prikazuje 
Štajersko, Koroško, Kranjsko, Goriško in Gradiščansko ter takratno avstrijsko 

45 Rajšp in Ficko, Spremna beseda, str. 3–4.
46 Zorn, Jožefinski vojaški zemljevid kot geografski vir, str. 130.
47 Wawrik in Zeilinger, Austria	picta, str. 104.
48 Longyka, Prikazi slovenskega ozemlja, str. 470–471.
49 Linhart, Poskus	zgodovine	Kranjske.
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Primorje. Sestavlja ga enajst zemljevidov srednjih meril ter pregledni zemlje-
vid notranjeavstrijskih dežel. Zemljevidi zelo plastično prikazujejo površje, 
označene so različne vrste naselij ter jezikovna meja med Slovenci in Nemci 
na Koroškem in Štajerskem.50

Kartografski prikazi v 19. stoletju

V 19. stoletju je vsebina na zemljevidih vse podrobnejša, podatki pa bolj 
natančni. V kartografiji pride do številnih kvalitativnih preskokov, na primer: 
prevlada uporabe trigonometrične metode, za prikaz reliefa se uveljavi natanč-
nejša metoda črtkanja, razvoj nove tiskarske tehnike, imenovane litografija ali 
kamnotisk. V tem obdobju pride do poenotenja merskega sistema. Leta 1875 
je tako imenovano Metrsko konvencijo podpisalo sedemnajst držav,51 s čimer 
so olajšali kartografsko delo ter omogočili lažjo primerjavo.

Pri določanju in risanju stopinjskih mrež je od njenih začetkov izhodiščni 
vzporednik ekvator. Izhodiščni poldnevnik pa so si posamične države določale 
po svoje, najpogosteje je bil to tisti poldnevnik, ki je potekal preko ozemlja 
njihovih držav. Neenotnost so odpravili šele s konvencijo na mednarodnem 
geodetskem kongresu v Washingtonu leta 1884, ko so za izhodiščni poldnevnik 
določili tistega, ki poteka skozi Greenwich.52

Kartografska dejavnost v Evropi je v drugi polovici 19. stoletja, zlasti 

50 Korošec, Naš	prostor	v	času	in	projekciji, str. 143; Wawrik in Zeilinger,	Austria	picta, str. 
102–104.

51 BIPM, The	Metre	Convention.
52 Project	Gutenberg,	International	conference.

Slika 10: Litološko-hidrografski zemljevid slovanskih narodov Baltazarja 
Hacqueta. (Hacquet, Mappa	Litho:	Hydrographica	Nationis	Slavicae.)
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pa na koncu 19. stoletja, postajala zelo nacionalno usmerjena. Njen razvoj so 
pogosto vodile politike in nacionalne težnje posameznih držav ali narodov. 
Obe veji moderne kartografije, tako vojaška kot civilna, sta postali orodje v 
rokah oblasti in vojske.

To je tudi obdobje, ko v habsburški monarhiji zelo podrobno kartirajo 
državno ozemlje in izvajajo katastrske izmere. Pogosto jih imenujemo tudi 
vojaške izmere, ker jih izdelajo tudi za potrebe vojske. Prva izmera, kot smo 
omenili zgoraj, je bila izdelana v letih 1763–1787, v 19. stoletju pa sta sledili 
dve geodetski izmeri: druga (med letoma 1806 in 1869) in tretja (med letoma 
1869 in 1887).53 Zemljevid, ki je nastal kot rezultat druge izmere dežele, se 
imenuje Franziszeische	Landesaufnahme (franciscejska deželna izmera). Tretja 
izmera se imenuje Franzisco-Josephinische	Landesaufnahme (franc-jožefin-
ska deželna izmera). Ta izmera je bila podlaga za kasnejše tako imenovane 
avstro-ogrske specialke.

Avstrijska kartografija, ki je v tem obdobju segala v sam kartografski 
svetovni vrh, je tudi v Sloveniji pustila močan pečat. Slovenija je tudi kasneje 
kot del južnoslovanskih državnih tvorb in nazadnje kot samostojna država raz-
vijala kartografsko znanost v skladu z najsodobnejšimi svetovnimi standardi. 
V 19. stoletju se pojavijo zemljevidi v slovenščini ali dvojezični zemljevidi 
(slovenščina, nemščina) s prikazi tudi manjših delov slovenskega ozemlja ter 
večjih meril, prav tako pa tudi nacionalno usmerjeni, ki prikazujejo slovensko 
etnično ozemlje. Z omenjenimi izmerami je bilo ozemlje Slovenije prvič v 
celoti natančno kartirano.

Leta 1812 je bil natisnjen tudi Carte	des	Provinces	Illyriennes	comprenant	
la	Bosnie,	l'Herzégovine,	le	Monténéro	et	quelques	pays	adjacens (Zemljevid 
Ilirskih provinc, ki obsega tudi Bosno, Hercegovino, Črno goro in nekatere 
sosednje dežele), katerega avtor je kartograf francoske vojske Gaetan Palma. 
Zemljevid sodi med najbolj kakovostne kartografske izdelke iz začetka 19. 
stoletja. Njegove glavne odlike so razmeroma veliko merilo, kakovosten prikaz 
oblikovanosti površja, razčlenitev nekaterih kartografskih elementov ter odraz 
razmerja moči v Evropi.54

Istega leta kot Palmin zemljevid je bil izdelan tudi Carte	von	Inner	Oestre
ich:	Nach	den	neuesten	astronomischen	Ortsbestimungen	(Zemljevid Notranje 
Avstrije z najnovejšimi astronomskimi določitvami položaja krajev) avtorja 
Josepha de Castra. Zemljevid prikazuje Štajersko, Kranjsko in Istro.55 Naslov, 

53 Kretschmer in Messner, Landesaufnahme, str. 435–437.
54 Gašperič, Orožen Adamič in Šumrada, Zemljevid	Ilirskih	provinc	iz	leta	1812.
55 Dörflinger, Die österreichische	Kartographie, str. 462.
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legenda in merilo so napisani v nemškem in francoskem jeziku, toponimi na 
zemljevidu pa v nemškem jeziku.

Podoben Castrovemu zemljevidu, a izdelan v večjem merilu, je Charte	
von	dem	Königreiche	Illyrien	und	dem	Herzogthume	Steyermark	(Zemljevid 
Ilirskega kraljestva in vojvodine Štajerske).56 Poznana je izdaja iz leta 1818 
saškega geografa Carla Ferdinanda Weilanda (1782–1847). Kljub številnim 
podrobnostim in gostoti toponimov je zemljevid dobro pregleden.

Leta 1818 se je začelo kartiranje tako imenovanega franciscejskega katastra 
(slika 11), ki je za slovensko ozemlje (z izjemo Prekmurja) trajalo do 1828. 
Kataster ne prikazuje oblikovanosti površja, je pa zelo podroben pri prikazu 
zemljiških parcel, ki so glede na kategorijo rabe tal ločene z barvo. Zaradi 
zemljiškodavčne reforme leta 1869 je med letoma 1869 in 1887 nastajal tako 
imenovani reambulančni kataster. Leta 1896 je sledila še revizija.57

Leta 1831 je Georg Ludwig von Ritter (deloval v prvi polovici 19. sto-
letja) izdal zemljevid Neueste	Specialkarte	von	Krain	nach	der	dermaligen	
Eintheilung	in	Bezirke (Najnovejši specialni zemljevid Kranjske s tedanjimi 

56 Orožen, Nekoliko o zemljevidih slovenskih pokrajin, str. 40.
57 Petek in Urbanc, The Franziscean Land Cadastre, str. 107–109.

Slika 11: Območje naselja Vrbljene južno od Ljubljane na zemljevidu 
franciscejskega katastra. (AS 181, L319, list A03.)
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okrožji).58 Zaradi kakovostnega kartografskega prikaza in berljivosti je lep 
primer zemljevida na prehodu v moderno kartografijo sredi 19. stoletja.59

Leta 1832 je prvič izšel zemljevid Karte	vom	Herzogthume	Krain	(Zemlje-
vid vojvodine Kranjske) vojaškega kartografa Gottfrieda Loschana (prva 
polovica 19. stoletja).60 Njegovo izdelavo je naročila Kmetijska družba za 
Kranjsko in predstavlja prvi zemljevid, ki je nastal dosledno na podlagi tedanjih 
generalštabnih deželnih zemljevidov.61 Je kakovostno izdelan, zaradi črno-bele 
barve in splošne vsebine pa tudi zelo čitljiv. Uporablja le nemško poimenovanje 
krajev. Leta 1844 je zemljevid izšel z enakim naslovom, vendar izboljšan in 
razširjen na območje vsega Ilirskega kraljestva.62

Med letoma 1844 in 1846 je izšlo 16 listov (slika 12) Special-Karte	des	
Herzogthums	Krain (Specialni zemljevid vojvodine Kranjske) botanika Henri-
ka Freyerja (1802–1866). Odlika zemljevida je izredno bogastvo slovenskih 
krajevnih imen, približno polovica imen ima dodano tudi nemško različico. 
Označena so nahajališča kamnin, rudnin in rudarskih objektov, ki so pojasnjena 

58 Dörflinger in Neunteufl, Krain, str. 423.
59 Korošec, Naš	prostor	v	času	in	projekciji, str. 186.
60 Dörflinger in Neunteufl, Krain, str. 423.
61 Korošec, Naš	prostor	v	času	in	projekciji, str. 186.
62 Longyka, Prikazi slovenskega ozemlja, str. 478.

Slika 12: Del specialnega zemljevida vojvodine Kranjske, ki ga je med letoma 1844 
in 1846 izdelal Henrik  Freyer. (Freyer, Special-Karte	des	Herzogthums	Krain.)
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v legendi z naslovom Fossilien	und	montanistische	Zeichen (Fosili in montani-
stični znaki). Zemljevid predstavlja prvi slovenski stenski zemljevid, a z nem-
škim naslovom in legendo. Zaradi prikazanih rudnin velja za izpopolnjenega 
naslednika Hacquetovega zemljevida iz leta 1782 in najboljše delo slovenske 
kartografije pred Kozlerjem, kateremu je služil kot podlaga.63

Leta 1852 je bil natisnjen Zemljovid	slovenske	dežele	in	pokrajin Petra 
Kozlerja (1824–1879), ki je imel letnico 1853 (slika 13). Toda že decembra 

63 Leban, Henrik Karel Freyer in njegova karta Kranjske, str. 137–143; Longyka, Prikazi slo-
venskega ozemlja, str. 477; Orožen, Nekoliko o zemljevidih slovenskih pokrajin, str. 40–41.

Slika 13: Zemljovid	slovenske	dežele	in	pokrajin Petra Kozlerja z 
letnico 1853. (Kozler, Zemljovid	Slovenske	dežele	in	pokrajin.)
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1852 so avstrijske vojaške oblasti pri tiskarju zaplenile in zapečatile vseh 422 
že natisnjenih zemljevidov, Kozlerja pa obsodile veleizdaje. Zemljevid prika-
zuje območja Kranjske, Koroške, Primorsko, Štajersko do Gradca, Prekmurje, 
Beneško Slovenijo in del Hrvaške. Predstavlja prvi zemljevid slovenskega 
etničnega ozemlja, kjer so imena krajev napisana izključno v slovenskem 
jeziku. Zaradi političnih zapletov z objavo je zemljevid v javnost prvič prišel 
šele leta 1861. Zemljevid je zaradi svojega nacionalnega naboja ter kakovostne 
kartografske upodobitve izšel v številnih ponatisih.64 Manjše merilo, črtkan 
relief in številna imena zmanjšujejo preglednost zemljevida, zato se je avtor 
pri ponatisih odločil za barvanje meja in pokrajin.65

Leta 1856 je izšel General-Karte	des	Oesterreichischen	Kaiserstaates	mit	
einem	grossen	Theile	der	angrenzenden	Länder	(Splošni zemljevid avstrijske 
cesarske države z večjim delom sosednjih dežel). Avtor je vojak in kartograf 
Josef von Scheda (1815–1888), takratni načelnik Vojaškogeografskega inštituta 
na Dunaju. Zemljevid je kartografsko zelo kakovosten, saj je oblikovanost 
površja prikazana zelo plastično, preglednost pa omejuje gostota zemljepisnih 
imen.66

V 60. letih 19. stoletja je bil dejaven Blaž Kocen (1821–1871), avstrijski 
geograf in kartograf slovenskega rodu. Znan je predvsem po izdelavi šolskih 
atlasov in geografskih učbenikih. Izdelal je številne stenske in ročne zemlje-
vide, med katerimi so tudi zemljevidi slovenskih dežel: Kranjske, Štajerske, 
Koroške. Njegove zemljevide odlikuje nazorno prikazan relief in racionalna 
naselbinska mreža.67

Od leta 1873 so izhajali Specialkarte	der	österreichisch-ungarischen	
Monarchie	(Specialni zemljevidi avstro-ogrske monarhije) v merilu 1 : 75.000 
(slika 14). Izdelal jih je Vojaškogeografski inštitut na Dunaju, služili pa so 
vojaškemu in civilnemu namenu ter bili podlaga številnim kasnejšim topo-
grafskim in tematskim zemljevidom. Za celotno monarhijo je bilo izdelanih 
715 odsekov.68

Leta 1878 je nemški kartograf Carl Friedrich Baur (druga polovica 19. 
stoletja) izdelal dvojezični stenski zemljevid Herzogthum	Krain:	Vojvod
stvo	Kranjsko.69 Zemljevid je narejen v nemškem in slovenskem jeziku ter 
kljub dvojnemu poimenovanju krajev dovolj pregleden. Morje in večja jezera 

64 Kordiš in Škufca, Peter	Kozler	in	prvi	zemljevid	slovenskega	ozemlja, str. 29–38.
65 Kranjec, Geografija, str. 195–196.
66 Marković, Descriptio	Croatiae, str. 315.
67 Žagar, Blaž Kocen (1821–1871), str. 87–90; Bratec Mrvar in sodelavci, Kocenov	srednješolski	

atlas, str. 28–33 in 109–112.
68 Marković, Descriptio	Croatiae, str. 306; Peterca in sodelavci, Kartografija, str. 734.
69 Dörflinger in Neunteufl, Krain, str. 423.



89

Stari zemljevidi ozemlja Slovenije

(Bohinjsko jezero, Blejsko jezero, Cerkniško jezero) so modre barve, reke so 
debelejše ali tanjše črne črte, nekatere nižine (na primer Ljubljanska kotlina in 
Celjska kotlina) so zelene barve. Zemljevid predstavlja kartografski napredek 
v primerjavi s Freyerjevim zemljevidom Kranjske iz sredine 19. stoletja.70

Sklep

V 20. stoletju sta se vsebina in količina kartografskega gradiva zelo 
povečala, poenotili pa so se tudi načini kartografskega prikaza. Posledica je 
nastanek številnih zemljevidov različnih meril in vsebin, ki so zlasti z digitalno 
tehnologijo postali dostopni in uporabni za vsakogar.

Stari zemljevidi poudarjajo oziroma prikazujejo vse tisto v pokrajini, 
kar se je avtorjem zdelo pomembno. Za pomanjkljiv kartografski prikaz 
mnogih zemljevidov so pogosto krivi: pomanjkanje natančnih inštrumentov 
in geodetskih izmer, avtorjevo prešibko poznavanje prikazanega ozemlja, 
nepoznavanje kartografskih načel oblikovanja, tehnične omejitve in stopnja 
razvoja takratne kartografske vede. Starejši zemljevidi danes predstavljajo 

70 Orožen, Nekoliko o zemljevidih slovenskih pokrajin, str. 42–43.

Slika 14: Izrez iz Specialnega zemljevida avstro-ogrske monarhije 
iz leta 1893, ki prikazuje območje Ljubljane. (Militärgeographisches 
Institut, Specialkarte	der	österreichisch-ungarischen	Monarchie.)
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pomemben vir za razumevanje takratnega poznavanja dežel71 oziroma nudijo 
pogled na takratno kulturo.72

Pričujoči članek je želel s svojo vsebino obeležiti mednarodno leto zemlje-
vidov, ki ga je Mednarodna kartografska zveza (ICA) razglasila za leti 2015 
in 2016.
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Old Maps of Slovenian Territory

Summary

Humans have had a desire to draw or render images since very early times. 
Cartographic representations tens of thousands of years old have been preserved, 
on the basis of which one can make assumptions about the work and lifestyle 
of people in prehistoric times. One can speak about real maps dating from 
antiquity, which reached a cartographic peak in the second century. During 
the time of ancient Rome and the Middle Ages, cartography regressed, but 
progress started again at the beginning of the Renaissance.

Despite Slovenia’s small population and small ethnic territory, it is among 
the wealthier nations in terms of cartographic heritage. Above all, being part 
of the Habsburg Monarchy for almost half a millennium offered Slovenians 
a strong connection to the development of advanced cartographic techniques 
and methods, and the cartographic development of that time. German-speaking 
cartographers were good and esteemed mappers in the new era. Together with 
Dutch, Flemish, French, and Italian cartographers, they constituted the driving 
force of European cartography.

The article cites a number of maps created up until the end of the nine-
teenth century that partially or fully show the territory of today’s Slovenia. 
Older maps show Slovenian territory as part of the wider area. Maps that were 
created in the seventeenth and especially the eighteenth century mostly show 
larger or smaller parts of this territory.

Descriptions of cartographic works are presented chronologically, and 
their diversity of content is highlighted.


