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DRUŽBENOGOSPODARSKI RAZVOJ ŽUPNIJE DOLENJA VAS
Izvleček
Župnija v Dolenji vasi je nastala leta 1830 kot posledica cerkveno-upravnih sprememb in
naravnogeografskih značilnosti. Območje okoli središčne Dolenje vasi tvori upravnoteritorialno celoto, gravitacijsko pa je usmerjeno proti Ribnici. Diplomsko delo analizira
prostor (današnje meje) in čas (zadnjih 200 let) obstoja župnije: vključuje zgodovinski
pregled zgodovine župnije in družbenogospodarski razvoj proučevanega območja. Pri tem nas
je posebej zanimal demografski in gospodarski razvoj ter društveno dogajanje. Delo je nastalo
z zbiranjem številnih primarnih arhivskih virov, uporabo strokovne literature s problematiko
razvojnih stopenj, analizo kartografskega gradiva in statističnih podatkov ter kritično presojo
vseh pridobljenih virov. S pomočjo terenskega dela so bili pridobljeni ustni viri in slikovno
gradivo. Na proučevanem območju sledimo štirim razvojnim obdobjem. Prvo obdobje (od
ustanovitve župnije do začetka 1. svetovne vojne) je zaznamovano z odzivnostjo prebivalstva
na pogoste naravne nesreče, kot dodaten vir zaslužka je bilo zelo razširjeno lončarstvo. Drugo
obdobje (med obema svetovnima vojnama) bi lahko poimenovali tudi »obdobje župnika
Škulja«, ki je močno zaznamoval društveni in gospodarski razvoj župnije. Za tretje obdobje je
značilen razmah lesne industrije, deagrarizacija, ozelenjevanje nekdanjih njivskih površin,
nastanek polkmetov, spreminjanje načina življenja in tudi skorajšnji propad lončarske obrti. V
četrtem obdobju (od leta 1991 do danes), v informacijski družbi, se podjetja specializirajo in
iščejo nove tehnološke rešitve, kmetije pa iščejo možnosti za ohranjanje kulturne pokrajine.
KLJUČNE BESEDE: zgodovina župnije, Dolenja vas, družbenogospodarski razvoj,
razvojna stopnja, podeželje, Slovenija.
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF DOLENJA VAS PARISH
Abstract
The parish of Dolenja vas was established in 1830 as a result of changes in church
administration and natural geographic characteristics. The area around the central Dolenja vas
is an administrative territorial unit whereas, gravitationally, it is directed toward Ribnica. The
diploma thesis analyses the area (today's borders) and the time (the last 200 years) of the
existence of the parish: it includes the historical overview of the history of the parish as well
as the social and economic development of the examined area. The demographic and
economic development, together with the activities of various societies, were of special
interest to us. The thesis was composed by collecting numerous primary archival sources,
using professional literature dealing with the issues of development stage, analysing of
cartographic material and statistical data as well as critically reviewing all the used sources.
Field work included collecting photo and oral sources material. There are four development
periods to be followed in the examined area. The first period (from the establishment of the
parish until the beginning of the WWI) is marked with the inhabitants responding to frequent
natural disasters. Pottery was widely used as additional source of earnings. The second period
(during the two World Wars) could also be called »the period of priest Škulj«, who strongly
influenced the establishment of various societies and economic development of the parish.
The third period is characterised by the growth of wood industry, deagrarization, overgrowing
of the previously field areas, the beginning of part-time farmers, changing the way of life as
well as near-end of pottery handcraft. In the fourth period (since 1991 until today) i.e. the
informational society, companies specialize and look for new technological solutions,
whereas farmers search for possible ways of preserving cultural landscape.
KEY WORDS: parish history, Dolenja vas, social and economic development, development
stage, rural area, Slovenia.
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1. UVOD
V času študija sem vrsto let delal kot lokalni turistični vodič v občini Ribnica. Ob prebiranju
literature o naravno- in družbenogeografskih značilnostih Ribniške doline ter o zgodovini
območja sem ugotovil, da literature, ki bi celostno obravnavala južni del Ribniške doline,
gravitacijsko območje Dolenje vasi, pravzaprav ni. Obstajajo sicer nekatere seminarske in
diplomske naloge, ki se fragmentarno dotikajo tega območja (lončarstvo, gasilstvo ipd.), ni pa
literature, preko katere bi dobil celovit pregled razvoja območja.
Nekaj težav sem imel pri opredelitvi območja, saj so se upravne razdelitve v zadnjih 200 letih
kar precej spreminjale, pod Dolenjo vas pa so spadala različna območja. Pred 1. svetovno
vojno je bila tako samostojna Krajevna občina Dolenja vas, pod katero pa je spadalo zgolj
katastrsko območje naselja in pripadajočih zemljišč. Kratek čas po 2. svetovni vojni je bila
samostojna občina, h kateri so spadale tudi vasi v okolici. Občina je bila nato leta 1958
ukinjena oz. priključena občini Ribnica, ki se je upravno razdelila na krajevne skupnosti.
Vasi, ki so gravitacijsko spadale k Dolenji vasi, so tako zaokroževale Krajevno skupnost (KS)
Dolenja vas. Današnje ozemlje KS Dolenja vas in ozemlje, ki spada pod območje župnije
Dolenja vas, sta z nekaterimi manjšimi odstopanji danes skoraj identična, v preteklosti pa ni
bilo vedno tako. Pri upravni razdelitvi območja je prihajalo v preteklosti do precej večjih
razlik kot v primeru cerkvenoupravnih jurisdikcijskih meja župnije Dolenja vas. K župniji
Dolenja vas namreč že od same ustanovitve leta 1830 spadajo ista naselja kot danes, do razlik
prihaja pri njeni južni (Grčarice in Grčarske Ravne) ter vzhodni meji (Lipovec in Makoše).
Ker gre v primeru upoštevanja župnijskih meja za območje, ki se je glede velikosti ozemlja
najmanj spreminjalo v daljšem časovnem loku, sem se odločil, da območje opredelim kot
območje župnije Dolenja vas. Drugi razlog za tovrstno opredelitev je, da sem večino
arhivskih virov za proučevanje zgodovine območja našel v cerkvenih arhivih (v župnijskem
ali pa v nadškofijskem arhivu).
1.1.

Namen, cilji in hipoteza

Namen diplomskega dela je predstaviti razvoj župnije Dolenja vas, zlasti z vidika družbenih
in gospodarskih sprememb ter opredeliti glavne procese in dejavnike, ki so spreminjali razvoj
območja. Zaključek dela je namenjen vrednotenju endogenih razvojnih potencialov na
območju. Cilji naloge so na eni strani predstaviti zgodovino župnije Dolenja vas, narediti
seznam duhovnikov, ki so službovali v župniji in ovrednotiti njihovo vlogo pri sooblikovanju
družbe. Na drugi strani želim prikazati glavne gospodarske panoge na območju v posameznih
časovnih obdobjih, opredeliti glavne prelomnice v družbenogospodarskem razvoju ter
razložiti vzroke, ki so pripeljali do napredka v razvoju. V diplomskem delu bom preveril dve
hipotezi.
H1: Aktualni župniki so pomembno vplivali na družbo in razvoj gospodarstva na
proučevanem območju.
H2: Družbenogospodarski razvoj je bil v agrarni in industrijski dobi zaznamovan s
fizičnogeografskimi omejitvami in specifično dostopnostjo, hkrati pa neposredno odvisen od
notranjih in zunanjih virov. Pri njihovem aktiviranju so pomembno vlogo odigrali nekateri
glavni akterji (župnik, župan, učitelj, podjetniki, nekatere ustanove). Družbenogospodarski
razvoj proučevanega območja v postindustrijski družbi teži k aktivnejšemu vključevanju
lokalnega prebivalstva in trajnostni rabi razpoložljivih virov.
1

Družbenogospodarski razvoj župnije Dolenja vas

1.2.

Metode dela

Delo je potekalo v treh fazah.
V prvi fazi sem želel dobiti vpogled v zgodovino župnije, njene glavne prelomnice in njen
vpliv na razvoj območja. Zbiranje primarnih arhivskih virov je potekalo skoraj leto dni, saj
sem želel razvoj območja župnije osvetliti z več smeri in dobiti čim bolj celostno sliko. V
veliko pomoč so mi bili arhiv župnije Dolenja vas, arhiv Krajevne skupnosti Dolenja vas,
Zgodovinski arhiv Ljubljana in Nadškofijski arhiv Ljubljana.
Pri raziskovanju literature sem ugotovil, da z izjemo nekaterih diplomskih nalog, ki pokrivajo
nekatere segmente proučevane teme, druge literature na ravni naselij v občini, ni. Filtriranju
literature je sledilo še zbiranje različnih znanstvenih člankov o družbenogospodarskem
razvoju obrobnih (podeželskih) območij ter zbiranje različnih popisnih podatkov o
družbenogeografskih značilnostih naselij na območju. Slednje je zahtevalo veliko časa
zaradi dveh razlogov. V obdobju pred 2. svetovno vojno so demografski podatki zbrani in
predstavljeni drugače kot pri popisih prebivalstva po vojni. Vsi podatki tudi niso dostopni v
elektronski obliki. Drugi razlog za daljši čas zbiranja podatkov je, da se večina podatkov vodi
na ravni občin, le nekateri na ravni naselij oz. krajevnih skupnosti. Ob vsakem kazalniku je
bilo potrebno tako izluščiti tista naselja, ki danes spadajo v proučevano območje. Zbrano je
bilo tudi vse dostopno kartografsko in drugo gradivo tega območja.
V drugi fazi je sledila analiza in kritično presojanje primarnih arhivskih virov. Ker so na
nekaterih mestih arhivski viri pomanjkljivo ohranjeni ali pa je zaradi različnih vzrokov
vsebina nejasna ali dvomljiva, sem poskušal primerjati različne arhivske vire med seboj.
Popisni podatki o družbenogeografskih značilnostih so bili statistično obdelani ter
prikazani s pomočjo preglednic in grafov, izdelani v programu Excel. Novejši podatki so
bili pridobljeni preko elektronskih virov ter preko osebnih pogovorov s prebivalci
proučevanega območja.
Opravljena je bila analiza kartografskega gradiva ter uporabljena metoda prostorskega
prikaza s pomočjo programa ArcGis. Kartografske podlage so bile pridobljeni s strani
različnih virov (GURS, PISO, GERK).
S pomočjo terenskega dela so bili pridobljeni tudi nekateri ustni viri ter posnete fotografije
stanja na območju danes. Preko ustnih virov sem dobil dopolnjen pregled nad raziskavami, ki
so bile do sedaj opravljene na območju občine Ribnica. V diplomskem delu je predstavljen
del rezultatov raziskave o stanju kmetijstva, anketiranje je bilo namreč opravljeno na območju
Dolenjevaškega polja.
V zadnji fazi sem na podlagi virov, popisov, kartografskega materiala, dosedanjih raziskav,
znanstvene literature in mojega vedenja o območju, kjer sem preživljal svojo mladost, skušal
opredeliti glavne smernice in prelomnice razvoja župnije ter prepoznati nekaj potencialov tega
podeželskega območja, ki bi lahko pripomogli k razvoju v prihodnje.
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2. OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1.

Geografska lega in položaj

Območje zavzema južni del občine Ribnica, ki leži v Jugovzhodni statistični regiji1. Celotna
občina meri 153,6 km2 in v letu 2016 šteje 9347 prebivalcev2.
Po upravno-teritorialni razdelitvi ozemlje župnije Dolenja vas leži na severozahodni meji
statistične regije. Cerkvena ureditev se je zadnjič spreminjala leta 2006, ko so nastale tri nove
škofije. Župnija Dolenja vas ni prišla pod novomeško škofijo, temveč pod Nadškofijo
Ljubljana (karta 4).
Karta 1: Lega občine Ribnica.

Vir: Prelesnik, 2015.

Na območju občine Ribnica so organizirane 4 krajevne skupnosti: Krajevna skupnost (KS)
Dolenja vas, KS Ribnica, KS Velike Poljane in KS Sveti Gregor.
KS Dolenja vas glede na statut3 občine zavzema naslednje enote: Blate, Dolenja vas,
Grčarice, Grčarske Ravne, Jelendol, Jelenov Žleb, Kot pri Rakitnici, Lipovec, Makoše,
Prigorica, Rakitnica. Območje Jelendola in Jelenovega žleba danes ni poseljeno. Znotraj meja
KS Dolenja vas ležijo katastrske občine (k.o.) Dolenja vas, Rakitnica in Grčarice. Delno pa s
svojimi mejami sega še v k.o. Prigorica, Dane in Goriča vas, kot je prikazano na karti 2.

1

Upravno-teritorialna razdelitev, SURS.
Prebivalstvo po občinah, SURS.
3
Statut občine Ribnica, Uradni list.
2
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Karta 2: Meje KS Dolenja vas in katastrskih občin.

Krajevna skupnost Dolenja vas obsega južni in jugovzhodni del občine Ribnica ter zajema
vasi, ki so razporejene okoli središčne Dolenje vasi.
Območje leži na Ribniško-Kočevskem podolju, na 15.9° severne geografske širine in 45.8°
vzhodne geografske dolžine4. Katastrski občini Prigorica in Dolenja vas se razprostirata od
zahoda do vzhoda kraškega polja, Rakitnica pa zavzema skrajni južni del polja (karti 3 in 4).
Karta 3: Območje k.o. Prigorica in k.o. Dolenja vas.

Vir: PISO - Ribnica, 2016.

4

Atlas Slovenije, 1997, str. 184-185.
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Karta 4: Območje k.o. Rakitnica (Blate, Kot pri Rakitnici, Rakitnica).

Vir: PISO - Ribnica, 2016.

Izven Ribniško-Kočevskega podolja leži k.o. Grčarice z danes redko poseljenimi Grčarskimi
Ravnami in Grčaricami. Edina prometnica, ki poteka skozi Grčarice, proti jugu nadaljuje
svojo pot proti Gotenici in Kočevski Reki.
Karta 5: Območje k.o. Grčarice (Grčarice in Grčarske Ravne).

Vir: PISO-Ribnica, 2016.

Večina naselij leži ob glavni prometnici, ki poteka v smeri severozahod–jugovzhod. Celotno
proučevano območje se nahaja na obeh bregovih potoka Ribnice, ki zaradi apnenčastih tal
ponikne sredi Dolenjevaškega polja v požiralnik pri kapeli sv. Marjete. Omenjeno kraško
polje se razprostira med Veliko in Malo goro, ki spadata med Visoke dinarske planote.
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Karta 6: Naselja v KS Dolenja vas.

Uredil: Rok Trdan, 2016.
Merilo: 1: 50.000.
Vir: Google Maps.

Župnija Dolenja vas leži na skrajnem jugovzhodu ljubljanske nadškofije in meji na
novomeško škofijo. V današnjih župnijskih mejah obsega iste vasi kot KS, z izjemo Jelendola
in Jelenovega Žleba (danes neposeljeni območji).
Karta 7: Območje župnije Dolenja vas pri Ribnici.

Kartografija: GURS, 2011. Vir: Nadškofija Ljubljana, 2016.

Teritorialno se župnija in KS Dolenja vas razlikujeta pri mejah na jugovzhodnem in
zahodnem delu. Na jugovzhodu je od župnije za razliko od KS Dolenja vas odrezano
neposeljeno območje Jelendola. Na zahodu se ozemlje KS razširi proti k.o. Dane, medtem ko
se ozemlje župnije razširi proti k.o. Draga, ki spada že pod Občino Loški potok (karti 8 in 9).
Župnija tako zavzema danes neposeljeno območje Glažute ter del goteniških gozdov.
6
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Karta 8: Meje župnije Dolenja vas, KS Dolenja vas in katastrskih občin.

Karta 9: Prekrivanje meja župnije in KS Dolenja vas.

Vir: GURS, 2011. Nadškofija Ljubljana, 2016.

7
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Od leta 1975 je KS Dolenja vas upravno razdeljena enako kot danes. Tega leta so se namreč
na območju Dolenje vasi sporazumeli za združitev tedanjih štirih krajevnih skupnosti
(Dolenja vas, Prigorica, Rakitnica in Grčarice) v eno, ki tvori zaokroženo upravnoadministrativno celoto.
Župnija Dolenja vas je v 20. stoletju z ukinitvijo župnij Grčarice in Gotenica in priključitvijo
Lipovca ter Makoš povečala svoje ozemlje. Zadnja cerkveno-upravna sprememba je bila
izvedena leta 2006 z nastankom treh novih škofij. Območje župnije Dolenja vas je sicer ostalo
enako, župnija pa je postala najbolj jugovzhodna župnija Nadškofije Ljubljana, v velikem
delu pa sedaj župnija meji na Škofijo Novo mesto.
Skupni imenovalec med župnijo in KS je tudi poštna številka 1331 (Dolenja vas), pod katero
spadajo vsa naselja.

2.2.

Naselja župnije Dolenja vas

Župnijo se opredeli z različnimi kriteriji: z ozemljem, z verniki, ki ji pripadajo, in z
župnikom, ki župnijo vodi.5 Meje župnije Dolenja vas se od ustanovitve pa vse do danes niso
bistveno spreminjale. V zadnjih petdesetih letih so se tako osrednjemu delu župnije zgolj
priključile nekatere vasi, ki so prej spadale drugam oz. so bile samostojne župnije.
Vasi, ki že od nastanka spadajo pod župnijo Dolenja vas, so6: Dolenja vas, Prigorica,
Rakitnica, Blate in Kot pri Rakitnici. Poleg omenjenih so se župniji priključili še Lipovec in
Makoše7 ter Grčarice in Grčarske Ravne, ki sta meje župnije podaljšali za nekaj kilometrov
proti jugu.
V Grčaricah je bila leta 1943 požgana manjša župnijska cerkev sv. Primoža in Felicijana. Po
vojni je kraj ostal tako brez duhovnika kot brez cerkve, ostalo je le pokopališče. Župnija je
leta 1949 prišla pod župnijo Dolenja vas. Soupravljanje župnikov iz Dolenje vasi je trajalo do
leta 1987, ko je bila župnija uradno ukinjena ter tako postala podružnica župnije Dolenja vas. 8
Do približno sredine 19. stoletja se v župnijskih virih, Franciscejskem katastru ter Krajevnih
repertorijih za Kranjsko uporabljajo nemška imena naselij, v 2. polovici 19. stoletja nemška in
slovenska različica, nato pa večinoma samo še slovenska imena, ki pa so v veliki meri
izpeljava nemških imen.
Nemške9 različice naselij, ki jih obravnavam v diplomskem delu: Blate (Blate), Dolenja vas
(Niederdorf), Grčarice (Masern), Grčarske Ravne (Masereben), Kot pri Rakitnici (Winkel bei
Rakitnitz), Lipovec (Lipowitz), Makoše (Makusche), Prigorica (Büchelsdorf), Rakitnica
(Rakitnitz).

Župnija, Wikipedia.
Vasi so zapisane po velikosti vasi oz. števila prebivalcev v posameznih vaseh. Najdemo jih zapisane v oklicnih
in oznanilnih knjigah.
7
Lipovec in Makoše s svojimi katastrskimi mejami spadata v župnijo Dolenja vas od leta 1985 naprej. Do takrat
sta bila cerkveno upravno pod župnijo Ribnica.
8
Potočnik (osebni vir), 2011.
9
Krajevni repertoriji za Kranjsko; Franciscejski kataster; Župnijski viri.
5
6
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Karta 10: Naselja in poselitev.

Vir: Geopedia, 2016.
Karta 11: Kartografski model občine Ribnica.

Vir: Prelesnik, 2015.

Kot je razvidno iz karte 10 in kartografskega prikaza občine Ribnica, je glavnina poselitve
vzdolž Ribniške doline v dinarski smeri. Vsa naselja, ki imajo več kot 200 prebivalcev,
9
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namreč ležijo na kraškem Dolenjevaškem polju, preko katerega poteka tudi glavna cesta 1.
reda ter železniška proga. Naselja, ki ležijo izven polja, so Grčarice, Grčarske Ravne in
Makoše.
Kratka oznaka treh največjih naselij. 10
Dolenja vas (493 m n. v.) je gručasto naselje in hkrati sedež krajevne skupnosti v južnem
delu Ribniškega polja ter občine Ribnica. Večina poselitve je na desnem bregu potoka
Ribnica, ki kilometer naprej ponikne v rupe pri kapeli sv. Marjete na Dolenjevaškem polju.
Glavna cesta Škofljica–Kočevje obide naselje na vzhodu. Dolenja vas je edino naselje v
župniji z ulično zasnovo. Na zahodu se naslanja na nizko vzpetino Hrib (532 m n. v.), kjer se
nahaja župnijska cerkev svetega Roka. V naselju je podružnična šola dr. Franceta Prešerna, v
kateri poteka pouk od 1. do 5. razreda devetletne osnovne šole. Poleg šole ima naselje še
pošto, trgovino, gasilni dom, restavracijo, dve gostilni, park in otroško igrišče. Dolenja vas je
edino naselje v župniji, ki se uvršča med središčna naselja, in sicer v povprečno opremljeno
središčno naselje 1. stopnje11.
Prigorica (485 m n. v.) se nahaja severno od Dolenje vasi, od katere jo loči samo most preko
potoka Ribnica. K njej spadata tudi del Gabrja onkraj potoka in kmetija z žago v Zalužju, kjer
je od leta 1985 vodni zadrževalnik. Na ilovnati podlagi proti Veliki gori so travniki,
imenovani Brezje, kjer so lončarji včasih kopali glino. Zaradi bolj sušne podlage se njive
nahajajo vzhodno od naselja. V naselju je največji industrijski obrat Inotherm, ki daje
zaposlitev precejšnjemu delu domačinov. Sredi naselja stoji baročna cerkve sv. Petra, ki je
tudi podružnična cerkev župnijske cerkve.
Rakitnica (490 m n. v.) je nekoliko odmaknjena od glavne ceste Škofljica–Kočevje. Leži 2
km južno od Dolenje vasi, na robu majhnega Rakitniškega polja, kjer ponikne in občasno
poplavlja potok Rakitnica. Na jugu naselje oklepata Velika gora (najvišji vrh Turn s 1254
metri n. v.) ter Strmec (662 m n. v.). Rakitnica je razloženo naselje z gručastim jedrom. Na
valovitem svetu v okolici prevladujejo travniki. V naselju obratuje nekaj lesnih žag. Vaška
cerkev sv. Vida je tudi podružnična cerkev župnijske cerkve.
Slika 1 prikazuje ujetost južnega dela Ribniškega doline med Veliko in Malo goro.
Dolenjevaško polje se v južnem delu rahlo razširi. Vzdolž doline je vidna glavna poselitvena
os ob glavni prometnici. Kraško polje danes prekrivajo predvsem travniške površine.
Slika 1: Panoramski pogled na Dolenjevaško polje.

Vir: Rok Trdan, 2016
10
11

Podatki za nadmorske vasi posameznih naselij in vrhov so citirani iz Geopedie.
Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008, str. 19-20.
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3. ZGODOVINSKI ORIS ZGODOVINE ŽUPNIJE

Župnija je najmanjša upravna enota katoliške Cerkve. 12 Vodi jo župnik, ki je zastopnik
krajevnega škofa in mu je zaupana pastoralna oskrba župljanov in tudi gospodarska skrb za
župnijo. Izraz župnija označuje tudi ozemlje, ki pripada župniji. Verniki, ki živijo na tem
ozemlju, se imenujejo župljani ali tudi farani. Izraz farani izhaja iz starejšega izraza za
župnijo (fara). Večje župnije imajo poleg župnika še kaplana, duhovnega pomočnika, vikarja
ali diakona. Župnik običajno biva v župnišču, ki se najpogosteje nahaja v neposredni bližini
župnijske cerkve.
Župnije delimo na teritorialne in personalne. Teritorialne so v večini, omejene so z nekim
ozemljem in so podrejene dekaniji in nato škofiji. 13
3.1.

Popis gradiva po arhivih

3.1.1. Župnijski arhiv Dolenja vas
Za ureditev župnijskega arhiva v Dolenji vasi je v veliki meri zaslužen gospod Vincencij
Demšar. Ugotovil je, da je celoten arhiv (brez knjig) precej neurejen, pomešan in shranjen v
petih arhivskih škatlah, ki so položene v leseni, od zunaj s pločevino okovani zaboj, ki se
odpira zgoraj s pokrovom. Velika verjetnost je, da je nekdo neznano kdaj zaboj odprl in iz
njega odtujil neznano količino arhivskega gradiva. Sum za to tiči v zapisih v župnijski
kroniki. V letu 1927 lahko npr. v kroniki preberemo: »Slike blagoslavljanja (občinskega
doma, op.a.) so priložene.«14 Slik na koncu kronike ni. Takih primerov je kar precej.
Najdragocenejši vir za raziskovanje zgodovine župnije je zagotovo župnijska kronika, ki
obsega 276 strani. Pisana je od leta 1849 dalje, vendar delno seže nazaj do nastanka župnije.
Pisal jo je aktualni župnik. Do leta 1881 je kronika pisana v gotici v nemškem jeziku. Med
letoma 1855 in 1868 je pisava zelo težko berljiva, saj se je očitno piscu tresla roka. V kroniki
lahko kronološko spremljamo dogajanje v župniji, v nekaterih letih pa zapis manjka. Tako
obdobje je recimo med letoma 1882 in 1904, ko kronike očitno nihče ni pisal. Zapis manjka
tudi v letu 1918, ko je takratni župnik Vrhovšek zbolel in slabo videl. Za medvojna leta 1.
svetovne vojne v kroniki najdemo veliko podatkov, pomembnih za proučevanje ne samo
duhovnega življenja v župniji, temveč tudi socialnega, družbenega in gospodarskega. Kronika
je pisana do poletja leta 1942. Do konca 2. svetovne vojne je nato v kroniki zaradi odhoda
župnika Škulja v tujino zopet praznina. Kronološki zapis se nadaljuje med letoma 1945 in
1947. Po tem letu so očitno župniki kroniko nehali pisati. Stanje v župniji je popisano šele leta
1984 ter v letih 2000 in 2001. V kroniki je med posameznimi teksti več praznih strani. Na
začetku kronike najdemo t.i. Matrikel15. V nadaljevanju vsebuje tudi sumarni tabelarni
pregled rojenih (zakonskih in nezakonskih otrok), poročenih in umrlih od leta 1788 do 1868.
Podatki so zelo koristni za pregled demografskega stanja župnije. V kroniki najdemo še
seznam mašnih ustanov oz. ustanovnih maš, in sicer kdaj se opravijo, koliko prinašajo, kje so
naložene. Seznam je ohranjen od leta 1848 do 1901. Župnijska kronika vsebuje poleg popisa
vseh duhovnikov do 2. svetovne vojne tudi popis učiteljev šole v Dolenji vasi od leta 1846 do
1926. Popisani so tudi dohodki učitelja in cerkovnika16.
12

SSKJ.
Teritorialna župnija, Wikipedia.
14
Župnijska kronika, str. 144-145.
15
Navodilo oz. koledar in protokol o obveznem bogoslužju v župniji Dolenja vas.
16
Župnijska kronika, str. 123-126.
13
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Velik del župnijskega arhiva obsegajo t.i. spisi. Gre za vso dokumentacijo, ki je bila potrebna
za delovanje župnije. Prvi spisovni dokumenti so v glavnem vezani na poroke in ustrezna
potrdila v zvezi s tem. Segajo v čas 1. polovice 19. stoletja. Župniki so imeli določen sistem
odlaganja arhivskega gradiva. Dokumente so praviloma prepogibali po dolžini čez polovico in
jih po vsebini združevali. Vodili so delovodnike. Ohranjen je tak delovodnik med letoma
1855 in 1873 z naslovom Exhibitien Protokoll bei dem Pfarramte zu Niederdorf. Nekatere
istovrstne spise so združevali po letnikih: npr. poročne zadeve 17 in zapisnike o cerkvenih
obračunih oz. gospodarjenju župnije (»maculare«). V 1. polovici 19. stoletja so maculare
ločene za farno cerkev in za vsako podružnico posebej. Po letu 1868 pa so po prvotnem
načinu združeni za celo župnijo skupaj. Župniki so po letnikih podobno združevali tudi druge
zadeve. Precej dokumentov je v župnijskem arhivu ohranjenih tudi s šolskega področja, zlasti
iz časa 19. stoletja, ko je bil dolenjevaški župnik tudi član krajevnega šolskega sveta.
Pomembne so tudi škofijske vizitacije in njihovi zapisniki od 2. polovice 19. stoletja do
sredine 20. stoletja.
Odkar se vodi župnijski arhiv, je bil dvakrat v precejšnji nevarnosti. Prvič je bilo to med 2.
svetovno vojno, ko je bil velik del župnišča uničen. Možno je, da je bil del arhivskega gradiva
odtujen takrat, saj so bili ob koncu vojne prostori župnišča ter arhiv skrbno pregledani. Drugič
se je to zgodilo leta 2011, ko je v zgornjih prostorih župnišča izbruhnil požar. V tem primeru
je arhivski del župnišča ostal skoraj v celoti nepoškodovan.
Kljub temu da je bil del arhivskega gradiva odtujen in delno poškodovan, je župnijsko
gradivo, ki ga je še vedno precej, zelo dragocen vir, za določene segmente družbe celo edini
vir za raziskovanje zgodovine župnije, družbenih, socialnih in gospodarskih razmer
preteklega časa.
Župnijski arhiv vsebuje sledeče gradivo:
 Spisi od ustanovitve župnije do danes;
 Delovodniki in opravilniki župnije;
 Dokumenti o družbenem in društvenem dogajanju v župniji (Šolski svet, Marijina družba,
Ciril-Metodovo društvo itd.);
 Inventarji, škofove vizitacije;
 Cerkveni obračuni in rešitve;
 Župnijska kronika od ustanovitve župnije do danes;
 Župnijski arhiv Gotenica;
 Razni zapisi, ki so jih pisali župniki v času delovanja v Dolenji vasi;
 Status animarum od ustanovitve župnije do danes;
 Matične knjige;
 Krstne matične knjige (1903–2011),
 Poročne matične knjige (1929–2011),
 Mrliške matične knjige (1890–2011).
 Oklicne knjige (1934–2011);
 Popis cerkva in cerkvenih znamenitosti v župniji iz leta 1954.

Med t.i. poročne zadeve spada npr. zapisnik spraševanja ženina in neveste ter vsa dokumentacija, ki je bila za
to potrebna: krstni list, samski list, dovoljenje svetne oblasti … Dokumentacija je ohranjena od sredine 19.
stoletja do 2. svetovne vojne.
17
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3.1.2. Nadškofijski arhiv Ljubljana
Nadškofijski arhiv Ljubljana o župniji Dolenja vas hrani sledeče gradivo:
 Matične knjige;
 Krstne matične knjige (1788–1812, 1864–1902),
 Poročne matične knjige (1789–1812, 1812–1815, 1816–1840, 1841–1928),
 Mrliške matične knjige (1788–1812, 1812–1822, 1822–1851, 1852–1889).
 Drugo gradivo;
 Oklicne knjige (1814–1933),
 Oznanilne knjige (1870–1940).
V Nadškofijskem arhivu Ljubljana hranijo predvsem matične knjige od ustanovitve lokalije v
Dolenji vasi do prehoda iz 19. v 20. stoletje. Izjema je krstna matična knjiga med letoma 1812
in 1864, ki iz neznanega razloga manjka. Že iz letnic prvih matičnih knjig župnije lahko
sklepamo, kdaj je župnija oz. njena predhodnica (lokalija) nastala.18
3.1.3. Zgodovinski arhiv Ljubljana
Čeprav sem dobil zagotovilo, da bom uporabno gradivo o gospodarstvu območja dobil v
Zgodovinskem arhivu Ljubljana (ZAL), pa ni bilo tako. ZAL ne hrani prav veliko gradiva.
Povedali so mi celo, da arhiva za Dolenjo vas ne hranijo oz. ga niso prejeli v hrambo.
O Dolenji vasi je dostopno zgolj naslednje gradivo:
 Gradivo o šolstvu v Dolenji vasi;
 šolska kronika osnovne šole v Dolenji vasi,
 članki v časopisju in nekaj fotografij o šoli,
 dokumenti o finančnem poslovanju šole,
 šolska kronika šole v Grčaricah.
 Gradivo Obnovitvene zadruge v Dolenji vasi;
 delovodnik,
 finančna knjiga,
 knjiga zadružnikov.
 Gradivo Gostinskega podjetja Dolenja vas;
 bilance in likvidacije podjetja.
 Ostalo gradivo o gospodarstvu v Dolenji vasi;
 zapisniki sej KS Dolenja vas,
 stanovanjski listi iz leta 1971,
 davčni razpored kmetijskih gospodarstev iz leta 1951.

Za raziskovanje zgodovine območja današnje župnije Dolenja vas pred letom 1788, bi bilo potrebno pregledati
gradivo župnije Ribnica, v katero je župnija Dolenja vas pred tem letom spadala.
18
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3.1.4. Inštitut za novejšo zgodovino
Pri proučevanju obravnavane problematike me je zanimalo tudi, kaj je bilo v zvezi z Dolenjo
vasjo napisanega v časopisih. Pri tem mi je bil v veliko pomoč Inštitut za novejšo zgodovino,
ki hrani večino časopisov, tako tistih, ki so izhajali nekoč, kot tudi tistih, ki danes izhajajo na
slovenskem ozemlju. Članke, ki se neposredno nanašajo na Dolenjo vas, je večinoma
objavljal časopis Dolenjski list.
3.1.5. Arhiv Krajevne skupnosti Dolenja vas
Za pregled gradiva o družbenem in gospodarskem dogajanju v Dolenji vasi, sem se najprej
obrnil na arhiv Krajevne skupnosti Dolenja vas. Arhiv je precej neurejen, v njem pa sem našel
sejne zapisnike in druge uradne knjige pred letom 195819, zlasti med letoma 1945 in 1958.
Kar se ostalega gradiva tiče, sem povprašal na občini Ribnica, kjer so mi zatrdili, da ostalo
gradivo pred letom 1958 hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. O tem, katero gradivo hrani
omenjeni arhiv, govori eno izmed prejšnjih podpoglavij.
3.2.

Dolenja vas nekoč

Literature o začetkih poselitve v Dolenji vasi pravzaprav ni. Z območjem se še nihče ni
celostno in sistematično ukvarjal. Prav zaradi tega je težko govoriti o začetkih poselitve, še
težje pa vse skupaj datirati. Ljudje naj bi že pred sto leti sumili, da gre tukaj za kraje z zelo
dolgo zgodovino, o čemer pričajo prva poskusna arheološka raziskovanja na območju občine
Ribnica leta 1902, ki so se zgodila prav v Prigorici pri Dolenji vasi. Najdišča iz Prigorice in
Dolenje vasi naj bi pričala o življenju na tem območju iz časa starejše železne dobe 20.
Dokaz prisotnosti antike v tem prostoru so t.i. rimske ceste 21. En krak naj bi potekal pod
Velikimi Poljanami v smeri Gorenjih Lazov, pod Slatnikom v Dolenje Laze in nato naprej do
Ribnice, ob Hrovači, Goriči vasi, Nemški vasi, na Prigorico do Dolenje vasi, od tu naprej pa
mimo kapelice sv. Marjete proti Gornjim Ložinam. Obstaja pa tudi možnost, da je potekala od
Ribnice do Gornjih Ložin čez Otavice in Lipovec ter naprej proti Stari Cerkvi oz. proti
Kočevju. 22
Po 2. svetovni vojni so bila opravljena tudi manjša sondažna izkopavanja pri Makošah, s
katerimi so ugotovili, da je bil v srednjem veku okoli vasi utrjen objekt.23
Vez prisotnosti življenja na tem območju je bila tako najverjetneje neprekinjena od železne
dobe do obdobja zadnjih dvesto let, katerim se v nalogi podrobneje posvečam.
Dolenja vas kot ena od »vasi v pokrajini Ribnica«24 se sicer omenja že leta 1241 v povezavi z
bolj severno ležečo Gorenjo vasjo, kasneje pa tudi večkrat v celjski fevdalni knjigi. Naslednja
natančno datirana omemba naselja sega v leto 1457. Takrat naj bi ribniški oskrbnik Andrej
Lambergar dobil od cesarja dohodke od te vasi.25

Tega leta je ukinjena občina Dolenja vas.
Slabe, 1982, str. 70.
21
Še danes se nekateri deli gozdnih poti, posebej med starejšim prebivalstvom, imenujejo »rimska cesta«.
22
Slabe, 1982, str. 70
23
Prav tam, str. 70.
24
Otorepec, 1982.
25
Prav tam.
19
20
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Pri pregledu socialne razslojenosti in gospodarske strukture Dolenje vasi v času fevdalizma
nam pomagajo urbarji tistega časa. Urbar iz leta 1573 je bil dolgo edini zakonik za ribniške
(in posledično dolenjevaške) kmete. V njem so zapisane razne dajatve, ki so pripadale
graščaku. Dajatve so bile predpisane za vsako vas ter za vsakega posameznega kmeta. Popis
je bil izvršen po posameznih naselbinah in vaseh, ki so v tistem času obstajale.
Za Dolenjo vas najdemo sledeče podatke:
»DOLENJA VAS z 20 grunti, razdeljenih na 40 posestnikov-polzemljakov, je vsa podložna
ribniški graščini. Vsak posestnik daje davka v gotovini po 1 gold. 26 krajc., skupno torej 57
gold. 20 krajc. V naravi daje vsa vas 80 škafov in 40 meric pšenice, 120 škafov prosa, 240
škafov ovsa, 80 kokoši, 320 jajc, 600 povesem prediva, 40 voz drv; od vsega tega odpade na
vsakega posestnika enak del. Za soseskin svet daje ta vas 20 konj za vinsko vožnjo in za
tovore. Tlako imajo enako kot Rakitničani, samo da morajo za obdelavo polja dajati vsi
skupaj še 20 plugov in 20 bran. Hrano dobivajo kakor drugi. Dajejo desetino od snopov
mladine in od čebel: od desetine dobi 2/3 graščak, 1/3 pa ribniški župnik. Ob desetini daje vsa
vas še 40 polmer prosa, 20 kokoši in 200 povesem. Ribniška graščina pa mora od svojega
deleža dati vsak šesti snop boštanjski graščini. En mlin v Dolenji vasi plačuje v gotovini
davka 15 krajc.«26
V 14. stoletju je potekal glavni del kolonizacije kočevskih Nemcev, ki so poselili približno
800 km2 površine. Kočevski Nemci so bili predvsem kmetje, ukvarjali so se s poljedelstvom.
Drugi Nemci, ki so se k nam priselili kasneje, pa so bili trgovci, uradniki, rudarji in obrtniki. 27
Ker so v svojem severnem delu naselitve kočevski Nemci segali tudi na območje župnije
Dolenja vas, je imela njihova prisotnost vpliv na gospodarski, kulturni in naselitveni razvoj
nekaterih naselij župnije Dolenja vas, zlasti na Grčarice in Grčarske Ravne, ki sta imeli od
kolonizacije pa do 2. svetovne vojne ves čas visok delež kočevskih Nemcev. Sledi nemške
kolonizacije opazimo zlasti pri izvoru imen naselij, izvoru številnih priimkov ter pri nekaterih
narečnih izrazih.
Otipljive sledi kočevskih Nemcev so vidne tudi pri hribu Jasnica (568 m n. v.), ki predstavlja
južno mejo župnije Dolenja vas. V času Ilirskih provinc so namreč Francozi hoteli prodreti na
kočevsko območje. V ta namen so se pri Jasnici gradile trdnjave, pri tem delu pa so sodelovali
(verjetno so bili v to prisiljeni) tudi kočevski Nemci. 28 Na Jasnici je do 1920 stal mejni kamen
med »Herzogtum Gottschee« in Kranjsko 29, ostanki trdnjave pa so na določenih delih vidni še
danes.

Skubic, 1976, str. 393. Knjiga dolgoletnega ribniškega župnika je eno izmed najbolj dragocenih del za
proučevanje lokalne geografije in zgodovine širšega ribniškega območja pred 2. sv. vojno, saj je Anton Skubic
gradivo dolga leta sistematično zbiral. Zbrano gradivo je v obliki knjige izšlo v Argentini že mnogo let po
njegovi smrti.
27
Ferenc, 2006.
28
Benedik, 1994.
29
Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937, str. 213.
26
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3.3.

Pred ustanovitvijo župnije leta 1830

Prvotna cerkev v Dolenji vasi, katere letnica nastanka ni znana, je stala sredi vasi. 30 To je bil
majhen okrogel božji hram – podružnica prafare Ribnica v ribniškem gospostvu, ki je bila
posvečena sv. Marjeti. Cerkvica je imela na sredini strehe majhen »turnček«31, kjer sta bila
obešena dva zvončka.32
Ta cerkev je imela v Valvazorjevem času 3 oltarje, ki so bili posvečeni sv. Marjeti, sv.
Klemenu in sv. Pavlu. Po mnenju Pokorna to kaže, da je morala biti cerkev že zelo stara, »ker
je imela te svetnike v časti«33. Leta 1765 so jo opustili, podrli, ostala pa je le majhna
kapelica.34
Na pobudo nekaterih avstrijskih škofov ter tudi ljubljanskega škofa Janeza Karla Herbersteina
je cesarica Marija Terezija posameznim škofom naročila, naj izdelajo načrt za novo ureditev
župnij v avstrijskih škofijah. Reformo so izvedli v času vladanja Jožefa II., vzporedno z
ukinjanjem samostanov v letih 1782–1785. Škofje so morali izdelati dva topografska načrta,
in sicer zemljevid obstoječega stanja ter zemljevid predlaganih novih župnij. Načrta sta
vsebovala podatke o oddaljenosti krajev od središča župnije, številu duš, vrstah dohodkov in
možnosti preživljanja duhovnikov. Nove duhovnije naj bi postale »lokalne kaplanije«, ki naj
bi pozneje postale župnije, če bi bilo zanje dovolj dohodkov.35
Na podlagi tega je je bilo 15. 4. 1782 dano poročilo in priporočilo ribniške graščine cesarju
Jožefu II. za ustanovitev nove župnije v Dolenji vasi. Leto zatem je vlada potrdila, da se v
Dolenji vasi ustanovi nova duhovnija oz. lokalija. 36
Lokalija iz prafare Ribnica je bila ustanovljena leta 1788. 37 Ker v majhno cerkvico sredi vasi
ni moglo iti veliko ljudi, je bil kmalu po ustanovitvi sprejet sklep, da se zgradi novo cerkev.
Sklep je bil uresničen šele leta 1812, ko so prvotno cerkvico podrli in začeli z gradnjo nove.
Približno sočasno se je začela tudi gradnja župnišča in pripadajočega gospodarskega poslopja,
ki so jo izvajali takratni cerkveni podložniki. Leta 1815 je bila prvič sveta maša v novi cerkvi,
ki pa še ni bila notranje opremljena. 38
Eden od vzrokov za nastanek nove lokalije v Dolenji vasi naj bi bile tudi vsakoletne poplave
na tem območju. Zaradi kraškega površja so ljudem povzročale preglavice celo večkrat letno.
Najbližja župnija (Ribnica) je bila oddaljena poldrugo uro hoda, tako da je postalo zelo
nepraktično, če je polje zalila voda. Poleg tega bi nova župnija združevala precej veliko
ozemlje: Rakitnica (46 družin, 218 ljudi), Kot (6 družin, 38 ljudi), Blate (8 družin, 41 ljudi),
Dolenja vas (91 družin, 541 ljudi), Prigorica (58 družin, 274 ljudi), Nemška vas (29 družin,
156 ljudi). Skupaj bi nova župnija tako zajemala 241 družin oz. 1268 ljudi. 39
Danes na tem mestu stoji kapelica žrtvam prve svetovne vojne.
Majhen »turn« oz. zvonik.
32
Župnijska kronika, str. 47. Župnijsko kroniko je najverjetneje začel pisati župnik Anton Pestotnik, ki je bil v
Dolenji vasi med letoma 1836 in 1848.
33
Zapuščina Franca Pokorna.
34
Prav tam. Kapelica je bila popolnoma prenovljena in blagoslovljena leta 1920, sredi vasi stoji še danes.
35
Benedik, 1991, str. 160.
36
Župnijska kronika.
37
Leta ustanovitve nisem našel nikjer izrecno zapisanega, glede na različne vire, kot so: popis lokalistov v
župniji (Zapuščina Franca Pokorna), Kronika župnije Dolenja vas itd. sklepam, da je bila lokalija ustanovljena
leta 1788. V Nadškofijskem arhivu Ljubljana Dolenjo vas vodijo od leta 1787 kot vikariat in od leta 1830 kot
samostojno župnijo. Kot je razvidno iz popisa, hrani Nadškofijski arhiv rojstne knjige od leta 1788, poročne
knjige od leta 1789 in mrliške knjige od leta 1822.
38
Župnijska kronika, str. 47.
39
Skubic, 1976.
30
31
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Gradnja nove cerkve je seveda zahtevala velik finančni vložek. Iz tega časa je zanimivih kar
nekaj zapisov v župnijski kroniki, med drugim naj bi župan Gregor Kromar »zaradi dolgov
pri gradnji cerkve prodal svoje posestvo«.40
Iz lokalije v župnijo je bila Dolenja vas povzdignjena leta 1830. Tega leta je bila tudi
posvečena s strani ljubljanskega knezoškofa Antona Alojzija Wolfa. 41
3.4.

Od ustanovitve župnije do prve svetovne vojne

Leta 1833 se je ljubljanska škofija po skoraj 400 letih obstoja praktično izenačila s kranjskimi
deželnimi mejami. Znotraj ljubljanske škofije je bila ena največjih dekanija Ribnica, ki je
obsegala 3 župnije, 6 vikariatov, 2 lokaliji, kuracijo, 43 podružničnih cerkva in 5 kapel. Ena
izmed treh župnij je bila tudi župnija Dolenja vas z dvema podružnicama: cerkvama sv. Vida
v Rakitnici in sv. Petra v Prigorici. Poleg župnijske cerkve ter obeh podružničnih cerkva je
imela župnija že takoj po ustanovitvi tudi kapelo sv. Marjete na Dolenjevaškem polju.42
V začetku svojega obstoja je župnija Dolenja vas spadala v deželo Kranjsko, kresijo (okrožje)
Novo mesto, okrajni komisariat Kočevje, cerkveno-upravno pa v dekanijo Ribnico.43
Kot sem navedel v poglavju 2, se župnija Dolenja vas danes v dobršni meri prekriva s KS
Dolenja vas. Dolenja vas je bila do leta 1958 krajevna občina (Ortsgemeinde), zato je možno
preko Krajevnih repertorijev za Kranjsko pregledovati, katere vasi so spadale v občino in tako
primerjati ali sta se morda ozemlji župnije in nekdanje občine prekrivali tudi pred 1. svetovno
vojno. V obširnem imeniku imen44 iz leta 1884 lahko vidimo, da so k občini Dolenja vas
spadale Blate, Dolenja vas, Grčarice, Grčarske Ravne, Kot pri Rakitnici, Prigorica, Rakitnica
in tudi Nemška vas45 ter Zadolje.
Slednji dve vasi sta se tik pred 2. svetovno vojno, leta 1937, s komasacijskimi popravki
priključili občini Ribnica.46
Ker je arhiv nekdanje občine Dolenja vas zelo skop, nam župnijski viri lahko pomagajo tudi
pri ugotavljanju, kdaj je posamezni župan vodil občino in kakšno je bilo sodelovanje med
občino in župnijo. V letu 1881 je bil tako glede na župnijske vire župan v Dolenji vasi Gregor
Merhar. Kronika župnije pravi, da sta v tem letu dobili farna in podružnična cerkev novi
banderi, ter »…da sta bili plačani od dveh dobrotnikov, in sicer g. kanonika Franca
Kromarja iz Ljubljane, tukajšnjega posestnika v Dolenji vasi, štev. 31, in od sedanjega
gospoda župana Gregorja Merhar iz Prigorice, štev. 3.«47
Kronika ves čas natančno spremlja demografsko stanje župnije, dogajanje na šolskem
področju, rodovitnost zemlje in seveda poroča o urejanju sakralnih objektov. Kronist tako npr.
izpostavi zelo pomembno leto 1873, ko so bile obnovljene stopnice, ki so iz sredine cerkve
Zapis iz Župnijske kronike iz leta 1826 v originalu: »Im Jahre 1826 war der hiesige Supan Gregor Kromar
wegen abgängige 550 fl … beym Kirchenbau um den Verkauf seinen Realitat eingekommen.«
41
Župnijska kronika.
42
Šilc, 2006, str. 305-336; Prim.: ŽA Dolenja vas, Inventarji.
43
Inventarji, 1842, ŽA Dolenja vas.
44
Krajevni repertorij za Kranjsko, 1884.
45
Nemška vas je bila takrat tudi samostojna župnija, vas je do 1. svetovne vojne spadala k občini Dolenja vas.
Danes pripada tako k občini kot župniji Ribnica.
46
Gradišnik, 2009, str. 26-27.
47
Župnijska kronika, str. 57.
40
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vodile v prezbiterij48, namesto starega tabernaklja pa je bil na njegovo mesto postavljen nov
oltar, delo ljubljanskega kanonika Franca Kromarja49. Izpostavljen je tudi 2. 8. 1878, ko je
župnijo obiskal ljubljanski knezoškof, dr. Janez Zlatoust Pogačar.
Na začetku 20. stoletja naj bi pisec župnijske kronike50 obiskal vse hiše v Dolenji vasi. Naštel
je 785 ljudi, od tega je bilo 151 ljudi na »začasnem« delu v Ameriki ter 33 drugod.51 Krajevni
repertorij iz leta 1910 sicer v celotni občini Dolenja vas našteje 2159 prebivalcev, v sami
Dolenji vasi pa 602 prebivalca.52
Izseljevanje v Ameriko je bilo nasploh v obdobju pred 1. svetovno vojno na tem območju zelo
razširjeno. Podatki iz Statusa animarum govorijo, da je od 38 lončarskih družin imelo kar 24
družin svoje najbližje svojce v Ameriki.
Tisti, ki so se iz Amerike vrnili, so s seboj prinesli tudi mnogo znanja in vedenja o kakšnih
izboljšavah, ki jih naši kraji še niso poznali. Zdomstvo je bilo tako posredno tudi ugoden
razvojni dejavnik zaradi vnašanja novosti iz gospodarsko razvitih dežel.
3.5.

Od prve do druge svetovne vojne

Arhivskih virov med 1. svetovno vojno je precej manj kot pred in po vojni. Ni šlo toliko za
samo vojno dogajanje, ki se Dolenje vasi neposredno seveda ni dotaknilo, temveč za nenehno
slabo zdravstveno stanje župnika Vrhovška, ki je veliko medvojnega časa preživel v
bolnišnici. O tem pričajo tudi različne pisave v oznanilnih knjigah, saj so ga v Dolenjo vas
prišli nadomeščat številni duhovniki. Kljub temu v oznanilih najdemo kar nekaj praktičnih
nasvetov, kako ravnati v času vojne 53. O pomenu oznanilnih knjig več v nadaljevanju.
Nekaj zapisov o medvojnem dogajanju najdemo v župnijski kroniki. Ker je 1. svetovna vojna
potekala na frontah, se neposredno (z izjemo pomanjkanja moškega dela prebivalstva) ni
dotikala delovanja župnije kot take. Kljub temu pa je bilo vse podrejeno dogajanju na fronti.
Tako so bili cerkvam odvzeti zvonovi za potrebe vojne, župniji pa tudi ostali kovinski izdelki.
Proti koncu vojne so bili na fronto vpoklicani čedalje mlajši fantje. Vsako soboto zvečer in
pred prazniki je v cerkvi v Dolenji vasi potekala molitev rožnega venca za srečen konec
vojne. 54
Kmalu po začetku vojne, novembra 1914, je Dolenja vas sprejela 38 beguncev iz Galicije. Šlo
je za mlada dekleta in fante. Naslednje leto novembra so prišli Čehi, Madžari in Hrvatje. Po
februarski revoluciji v Rusiji je marca 1917 v Dolenjo vas prišlo tudi »140 sestradanih ruskih
ujetnikov, ki so po hišah prosili kruha in mleka«.55

Običajno nekoliko dvignjen del cerkve za oltarjem, kjer duhovščina opravlja bogoslužno daritev.
Na nekaterih mestih se pojavlja tudi Kramar. Gre za domačina iz Prigorice.
50
Najverjetneje gre za župnika Vrhovška ob začetku službe v Dolenji vasi, novembra 1905.
51
Župnijska kronika, str. 57-58.
52
Krajevni repertorij za Kranjsko 1910.
53
Ko se župnik Vrhovšek avgusta 1914 po enem mesecu vrne iz zdravljenja na morju in na prvo avgustovsko
nedeljo tudi prvič omeni vojne razmere ter poziva ljudi, da bi prihajali v cerkev molit za srečen konec vojne.
54
Župnijska kronika, str. 62-65.
55
Prav tam, str. 104-108.
48
49
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3.5.1. Karel Škulj
Ena najvidnejših osebnosti zgodovine župnije Dolenja vas je zagotovo kaplan, dolgoletni
župnik ter poslanec, Karel Škulj. Glede na to, da je pustil velik pečat na gospodarskem
razvoju kraja ter lokalne skupnosti, je potrebno njegovo življenje in delo malce podrobneje
pregledati.
Iz rodnih Ponikev je preko ljubljanskega bogoslovja ter šestletne službe (kot kaplan) v
Loškem Potoku prišel v Ribnico. Čeprav je bila tedaj praksa, da kaplanska služba na eni
župniji traja več let, se je Škulj že po enem letu iz Ribnice preselil v Dolenjo vas. Vzrok
najverjetneje tiči v dejstvu, da sta bila ribniški župnik in kaplan (oba zelo politično aktivna)
znotraj SLS vsak na svojem bregu: župnik Skubic se je držal proavstrijske struje Ivana
Šušteršiča, kaplan Škulj pa projugoslovanske struje Janeza E. Kreka. 56
Dolga leta je bil v Cerkvi običaj, da so bile birme po župnijah vsakih pet let, ko je škof
ordinarij sam osebno birmal vse kandidate. Te birme so bile združene s t.i. kanonično
vizitacijo. Župnik je moral pripraviti poročilo, ki so ga imenovali tudi spomenica, škof
ordinarij pa je po končani birmi poslal poročilo o vizitaciji, ki so jo imenovali rešenje ali
rešitev. Župnijski arhiv v Dolenji vasi hrani dve spomenici (za leti 1922 in 1927), ki sta očitno
predloga za uradno poročilo, ki ju je pripravil župnik Karel Škulj pod ordinarijem Antonom
B. Jegličem in dve rešitvi, in sicer za leti 1932 in 1937, ki ju je poslal Jegličev naslednik, škof
dr. Gregorij Rožman. Obe spomenici ter rešitvi sta ohranjeni v župnijskem arhivu, javno pa
objavljeni tudi v knjigi o župniku Škulju. 57 Dokumenti so izjemno dragocen vir za vpogled v
stanje župnije med vojnama.
V tem obdobju so bili ljudje vključeni v veliko različnih cerkvenih organizacij. Ženske so bile
večinoma vključene v Marijine družbe in III. red, otroci v Marijin vrtec 58, z moškimi pa je
imel župnik Škulj nekaj več težav, saj se večinoma niso želeli vključevati v Mladeniško
Marijino družbo, ki jo je za njih predvidel59. Obstajale so tudi druge cerkvene združbe:
Bratovščina sv. Uršule, Živi rožni venec, Bratovščina sv. Rešnjega telesa, Apostolstvo sv.
Cirila in Metoda.60
Očitno je prišel večkrat v spor s farani, zlasti pri finančnih zadevah. Eno izmed jabolk spora je
bil obvezni prispevek drv za župnišče.
»Oni, ki se puntajo, da ne dajo drv župnikom in so že več let na dolgu, naj si zapomnijo tole:
Če mi dolžnega plačila ne odrajtajo, tudi jaz nisem njim dolžan storiti vsega, kar zahtevate od
župnika. Če ne poravnate dolga do dec. t.l.(verjetno decembra tega leta, op.a.), ne bom zvršil
slovesnega pogreba od tiste hiše.«61
Ljudje so se uprli tudi zaradi župnikove dvojne plače.62 Škulj se je pritožil, saj je po letu 1929
opravljal dve dušnopastirski službi (poleg župnikove še kaplanovo), zato bi mu po njegovem
mnenju morala pripadati tudi dvojna plača. Ker so bili ljudje proti, je Škofijski ordinariat

Škulj, 2008, str. 36-51.
Prav tam.
58
Ustanovil župnik Škulj leta 1922.
59
Več o tem v nadaljevanju pri poglavju o društvenem in družabnem življenju v župniji.
60
Škulj 2008, str. 43-44.
61
Prav tam. Oznanilo iz dne 23. septembra 1934.
62
Spisi 1917–1932, ŽA Dolenja vas. Do obdobja župnika Karla Škulja je imela Dolenja vas praktično ves čas
tako župnika kot kaplana. Ker v času med obema vojnama župnik Škulj kaplana ni dobil, je moral posledično
opravljati tudi njegova dela. Ker je imel dvojno delo, je pričakoval tudi dvojno plačilo.
56
57
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problem začasno rešil tako, da je župniku dovolil v upravljanje dve cerkveni njivi in dve
košenici, in sicer v tem času, ko je opravljal dvojno službo.63
Škulj kot gospodarstvenik in kulturnik
Župnik Škulj je bil izjemen gospodarstvenik. Ustanovil je Lončarsko zadrugo in Zvezo lesnih
domačih obrti za cel ribniški okraj. Obe organizaciji je tudi osebno vodil. Pomagal je tudi pri
organizaciji zadružne mlekarne v Dolenji vasi. Z nasveti in svojimi poznanstvi je pomagal pri
prodaji suhe robe in lončarskih izdelkov. Ves čas je bdel tudi nad šolstvom v vasi.
Kot župnik in poslanec je imel moč vplivati tudi na pretok denarja. Eden izmed njegovih
ukrepov je bil, da je vzel denar gostilničarjem in ga preusmeril v občinsko blagajno 64. Iz te
blagajne se je potem financirala gradnja Občinskega doma, v katerem so bili nastanjeni
občinski in poštni urad, shramba gasilnega orodja in dvoje stanovanj. 65 Tudi sicer je imel
Škulj velik vpliv na občinske svetnike in njihove odločitve, saj je bila občina po odhodu
liberalnega župana Merharja povsem pod okriljem SLS-a.
O tem, da se je med obema vojnama veliko gradilo, lahko sklepamo tudi iz ogromnega števila
računov, ki so ohranjeni v župnijskem arhivu. Iz računov lahko tudi razberemo, katere so bile
glavne gospodarske aktivnosti na območju župnije.
Tik pred 2. svetovno vojno je Škulj osnoval organizacijo Kočevska straža, katere osnovni
namen je bil boj proti prevladi kočevskih Nemcev na Kočevskem. S posojili denarnih
zavodov je želel povečati denarno moč slovenske hranilnice v Kočevju in zmanjšati
gospodarsko odvisnost Slovencev od kočevskih Nemcev. Prizadeval si je tudi za začetek
gradnje železniške proge od Kočevja proti Reki, ki bi območje odprla in povezala s
Kvarnerjem. 66 Do uresničitve ideje ni nikoli prišlo.
Poleg gospodarskega je bil aktiven tudi na kulturnem področju. Z dramskimi igrami naj bi se
v Dolenji vasi ukvarjali že med 1. svetovno vojno 67, dramsko skupino pa je po vojni
organiziral prav župnik. Iz dušnopastirskega poročila iz leta 1927 izvemo, da si je župnik
prosvetno delo zamislil v obliki predavanj, iger, knjižnice in tamburaškega zbora (fantje). Za
potrebe kulturnega udejstvovanja je na Hribu zgradil Društveni dom. Takole pravi v enem
izmed svojih zapisov:
»Izobraževalno društvo se je ustanovilo leta 1914 in v vojnem času ni bilo misliti na lasten
dom. Letos pa smo si zgradili lasten Društveni dom v bližini farne cerkve in v središču fare.
Kupili smo hišo, jo prenovili, dozidali, napravili lepo slikan oder, kar je v radost ljudstvu, a
še v večjo nam, ki smo se 12 let mučili v najetih prostorih. Sedaj pričenjamo z igrami, na zimo
z gospodinjskim tečajem etc. Potom skioptičnih slik se vrši kulturno delo, ki je tu osobito
pomembno. Fantje so organizirani v Prosvetnem društvu, imajo svoje odseke: pevski,
tamburaški, dramski, časnikarski, so pa tudi možje zraven, seveda! Z Orli ali sličnim
pokretom moremo šele sedaj početi, ko imamo dvorano.«68
Spisi 1933-1950, ŽA Dolenja vas.
Župnik Škulj je gospodarsko politiko gostilničarjev imenoval »oštarijski« sistem. Lastniki gostiln (»birtje«) so
namreč do tedaj določevali polnočno uro, plesne licence ter občinske doklade.
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Škulj, 2008. Dušnopastirsko pismo iz leta 1927.
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Škulj, 2008, str. 56.
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Zajc, 2012, str. 50.
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Škulj, 2008, str. 44-45.
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Škulj kot politik
Poleg tega, da je bil Škulj gospodarstvenik, je bil v prvi vrsti predvsem politik. Tudi sicer je
funkciji dušnega pastirja in politika razumel kot dve drži, ki hodita z roko v roki. V začetku
leta 1927 v oznanilih npr. najdemo vabilo na volišča.
»Prosim Vas, storite tudi danes tako in pridite vsi do zadnjega na volišče, pa zaupajte oni
vrsti, kjer vidite svojega župnika, ki Vam želi duhovni in telesni blagor. Možje in fantje,
prosim ohranimo in dvignimo lep sloves naše fare, ki je dosedaj ena najboljših v celem
kočevskem glavarstvu v tem oziru.«69
Prvič je bil za poslanca v deželni zbor izvoljen še kot ribniški kaplan. V deželni zbor Kranjske
v sodnih okrajih Kočevje, Ribnica in Velike Lašče je bil izvoljen na volitvah 9. 12. 1913. Na
političnem prizorišču na Kočevskem se je po 1. svetovni vojni bil boj za prevlado med SLS,
liberalci in kmečko stranko kočevskih Nemcev (Bauernpartei). Voditelj in duša delovanja
SLS na Kočevskem je bil Karel Škulj. 70
Z avtoriteto, ki jo je imel kot župnik v Dolenji vasi, in z močjo, ki jo je imel kot poslanec, je
Škulj želel vplivati tudi na občinsko vodstvo in posledično na razvoj lokalnega gospodarstva.
Ob prihodu v Dolenjo vas je bil njegov trn v peti liberalni župan Ignacij Merhar, ki je bil
zaposlen na občini skoraj celo svoje profesionalno življenje, vse do leta 1921. Ob njegovem
odhodu z občine je Škulj takole zapisal:
»Vplivamo pa na domače gospodarstvo potom občinskega vodstva, ki je izključno v rokah
SLS. Politično je namreč dolenjevaška župnija, sodeč po rezultatih volitev, prva v celem
Kočevskem političnem okraju. Če se pomisli, da je 35 let vladal tu liberalni režim, je brez
dvoma ta napredek razveseljiv. Predno preidemo na dejstva, naj opomnimo, da v politično
občino Dolenja vas spada cela fara Grčarice. Ne veliko obsežna, a s popolnoma drugo
strukturo, nacionalno so Nemci, ki imajo lastno politično organizacijo Bauernpartei. Sled
tega so bile Grčarice prej stalna opora liberalnemu režimu. Sedaj pa se je posrečilo tudi
Grčarice pritegniti pod naše vodstvo, pri čemer nas z vso vnemo podpira tudi tamojšnji g.
župnik….Preustvarili smo občinsko gospodarstvo v tem, da smo odstranili oštarijski sistem, ki
obstoja v tem, da birtje komandirajo polnočno uro, plesne licence in občinske doklade, da se
alkohol ne obdavči. S tem sistemom smo pomeli, presukali vse gospodarstvo, kar je rodilo
lepe uspehe poleg omejevanja plesnih licenc, polnočne ure tudi finančni efekt, ki nam je letos
omogočil dograditi lep Občinski dom, zamisel, ustanovitev in delo župnika. V njem bodo
nastanjeni poštni in občinski urad, shramba gasilskega orodja in dvoje stanovanj. Stavba se
izroči v uporabo v šestih tednih in upam, da bo z novim letom tudi plačana, da se ne bo treba
nič zadolžiti, četudi je Dom vreden 400.000 din. Za stavbo smo razlastili skupen svet 84
vaščanov v Dolenji vasi s 4/5 pristankom, le nekaj konservativnih starcev in žensk je
protestiralo lani, a letos je vse zadovoljno. Z zgraditvijo Občinskega doma si je SLS dobila v
občini veliko zaupanje, poleg drugih del: most v Zalužju, speljava štirih cest etc., ki jih je
izvršil župnik. Za bodoče občinske volitve nimamo skrbi.«71
Župnik Škulj je bil kasneje še večkrat izvoljen, bil je tudi narodni poslanec v Beogradu. Poleg
političnega udejstvovanja je ustanovil podružnico narodno obrambnega društva Slovenska
straža. Društvo je bila ustanovljeno že v Avstro-Ogrski in je vključevalo vse katoliško
opredeljene Slovence. Med obema vojnama je bila Slovenska straža razpuščena, a le do leta
1933, ko jo je Anton Korošec zopet oživil v Mariboru. Začele so nastajati njene podružnice,

Oznanilne knjige. Oznanilo iz začetka leta 1927.
Škulj, 2008, str. 53.
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Dušnopastirsko pismo iz leta 1927.
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zlasti v obmejnih krajih. Zelo dejavna je bila v Kočevju, kjer jo je ustanovil Škulj, ki je bil
tudi tamkajšnji poslanec.72
Aprila leta 1941, ob začetku 2. svetovne vojne, je v Ribnico preko Sodražice vkorakal
italijanski okupator, ki je v Dolenji vasi postavil eno izmed svojih karabinjerskih postaj.
Zaradi župnikove pomembne vloge ter tudi političnega angažiranja bom osvetlil nekatere
pomembne dogodke iz medvojnega obdobja, ki so se zgodili na območju župnije ali pa v
njeni neposredni bližini.
Na Mali gori se je manj kot mesec dni po prihodu Italijanov zgodil prvi oboroženi spopad z
okupatorji na slovenskih tleh. Trije pripadniki zdesetkane primorske antifašistične
organizacije TIGR, ki so pribežali iz Italije, so se utaborili pod vrhom Male gore. Anton
Majnik, Ferdo Kravanja in Danilo Zelen so se po izdaji 13. 5. 1941 spopadli z italijansko
orožniško patruljo, pri tem je zadnji v boju padel, Majnik in Kravanja pa sta uspela pobegniti
in se kasneje pridružiti partizanom. Lokacijo TIGR-ovcev naj bi Italijanom s pisnim
obvestilom izdal domačin iz Ribnice, komunist Filip Tekavec, kar je v intervjuju zaupal
njegov sin Bruno Tekavec73.
Novembra in decembra 1941 je v dogovoru med Mussolinijem in Hitlerjem potekala
preselitev kočevskih Nemcev iz tedaj italijanskega okupacijskega ozemlja (Kočevska) na
nemško okupacijsko ozemlje (Posavje), od koder so izselili 20.000 Slovencev. Južni del
župnije Dolenja vas (Grčarice in Grčarske Ravne), do kamor je segal nemški jezikovni otok,
se je tako skoraj popolnoma izpraznil.
Poleti 1942 so zaradi likvidacij političnih nasprotnikov s strani Varnostno-obveščevalne
službe (VOS), ki je delovala pod okriljem Osvobodilne fronte (OF), začele po vaseh nastajati
vaške straže za zaščito civilnega prebivalstva. Ena izmed glavnih tarč VOS-a je bil
dolenjevaški župnik, ki so ga hoteli odstraniti isti večer (1. 6. 1942), v katerem so odpeljali
glavnega dolenjevaškega trgovca in gostilničarja, Riglerja.74 Vaške straže so se nato
septembra 1942 s pomočjo italijanskega orožja prestrukturirale v Milizia Volontaria
Anticomunista (MVAC), ki jo je Komunistična partija po ruskem zgledu imenovala tudi
»bela garda«. Pri nastanku vaških straž je pomembno vlogo odigral tudi župnik Škulj75.
Zaradi aktivnega političnega delovanja, organiziranja vaških straž v Dolenji vasi, ostre
retorike izza prižnice, odkritega nasprotovanja vključevanju v OF in svarjenja pred
nevarnostmi komunizma, so mu politični nasprotniki očitali sodelovanje z okupatorjem.
Konkretnih dokazov o sodelovanju z okupatorjem v virih nisem našel. Podobno je v svojih
zabeležkah zapisal tudi Vincencij Demšar, ki je urejal župnijski arhiv. Na listu, ki je priložen
župnijski kroniki, pravi takole:
….»tudi delavka Arhiva Slovenije, ki pozna arhiv KPS oz. ZKS t.j. oddelek I, niti delavka
Arhiva sekretariata za notranje zadeve t.j. oddelek II, ne vesta, da bi obstajal kakšen poseben
fond ali mapa, ki bi bila vsebinsko vezana na faro Dolenja vas oz. Karla Škulja.«
Kar se primarnih virov tiče, sem v zvezi s to tematiko našel samo predavanje duhovnikom na
Novi Štifti iz konca leta 1941. V nagovoru je obsojal vse –izme, zlasti komunizem in
nacizem, češ da sta oba usmerjena proti Bogu in Cerkvi. Hkrati je bil zelo kritičen tudi do
lastnih vrst in napak katolicizma.76 Vloga župnika Škulja za družbeno in gospodarsko
Škulj 2008, str. 57-59.
Tekavec, 2015. Šlo naj bi za dolgo zamolčano družinsko skrivnost. Filip Tekavec naj bi to storil še pred
nastankom ribniške čete, katere poveljnik je postal kasneje.
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Več o tem v poglavju o gostinstvu.
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Slabe, 1982, str. 129.
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Njegovo predavanje je ohranjeno v arhivu župnije Dolenja vas ter objavljeno v knjigi o življenju Karla Škulja
(Škulj, 2008).
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življenje tako na lokalni ravni kot širše, je bila zagotovo zelo pomembna. Za celosten pregled
njegove vloge tako med obema vojnama kot med samo 2. svetovno vojno, bi bila zagotovo
potrebna obsežna študija, ločena od teme mojega diplomskega dela.
Ker je bil med vojno župnijski arhiv zagotovo pregledan in »prečiščen«, ni veliko virov iz
tega časa. Ohranjen je seznam odvedenih ljudi in živine iz Rakitnice iz junija 1942, ki so bili
odpeljani s strani italijanskega okupatorja. V istem mesecu je župnik Škulj pisal na Škofijski
ordinariat, da so komunisti odpeljali ključarja tako rakitniške kot prigoriške podružnične
cerkve. 77
Spomladi 1943 je prišlo do enega največjih uspehov partizanske vojske. Po neuspešnem
napadu na italijansko postojanko v Dolenji vasi, sta se Cankarjeva in Gubčeva brigada
umaknili proti Jelenovem Žlebu, kjer sta se srečali z italijanskim bataljonom Macerata. Ker
sta partizanski brigadi zavzeli višji nadmorski položaj, sta brez večjih težav premagali
številčnejšega okupatorja in ga pognali v beg. 78
Ob kapitulaciji Italije, septembra 1943, je partizanska Šercerjeva brigada ob pomoči
italijanskega topništva v Grčaricah obračunala z jugoslovansko kraljevo vojsko, imenovano
tudi »četniki«. Premaganim »četnikom« iz Grčaric in »belogardistom« iz Turjaka je
partizansko vodstvo sodilo na montiranem sodnem Kočevskem procesu oktobra 1943.
Po slabih dveh mesecih je v Dolenjo vas zopet prišel okupator – tokrat nemški, ki je v
Ribniški dolini vztrajal do 5. 5. 1945.79 Proti koncu vojne so prihajali z vseh strani (okrožni
odbor Novo mesto, okrajni odbor Ribnica) pozivi na župnijo, da bi po vojni župnija z oblastjo
dobro sodelovala, da oblasti ne bi ovirala pri kulturni vzgoji itd. 80
Iz spominov Antona Trdana izvemo nekaj detajlov iz časa italijanske kapitulacije. Takole
pripoveduje:
»Na ta dan, 8. septembra 1943, je župnik povabil kanonika Antona Vovka v Dolenjo vas, da bi
blagoslovil novo kapelico v župniji. Sezidati jo je dal v zahvalo Mariji, ker je ostal pri
življenju, ko so ga maja 1942 partizani ponoči iskali v župnišču, kjer je bil skrit...
...Kapelico je sezidal na hribu, nekaj metrov nižje od župnijske cerkve. V kapelico je postavil
podobo Marije Pomagaj, ki jo je naslikal frančiškan, p. Blaž Farčnik. Zlato krono ji je dal
napraviti iz uhanov in prstanov svojih staršev. Kapelico je šel blagoslovit kanonik Vovk v
spremstvu Antona Trdana, ki je bil doma iz sosednje župnije. Na praznik Marijinega rojstva
sta se v Ribnico pripeljala z jutranjim vlakom in se v kočiji peljala v pet kilometrov oddaljeno
Dolenjo vas.
V noči pred 8. septembrom so partizani Dolenjo vas vso noč napadali. Vaški stražarji so jih
komaj odbijali. Ljudje so bili prestrašeni, ker so strojnice pokale vso noč…
…Kanonik se je popoldne z vlakom odpeljal proti Ljubljani in srečno prišel domov. Župnik
Škulj je šel prenočit v Ribnico, Trdan je ostal v Dolenji vasi. Zvečer je radio sporočil
kapitulacijo Italije. Drugi dan so partizani začeli obkoljevati Dolenjo vas. Trdan je s težavo
prišel v Ljubljano.«81
Župnik Škulj je tisti dan odšel iz Ribniške doline in se ni več vrnil. Cerkvenopravno je bil
župnik župnije Dolenja vas do smrti: pred 2. vatikanskim koncilom so bili namreč župniki
načelno neodstavljivi. Če se sam ni odpovedal župniji, ga škof ni mogel poslati na drugo
župnijo, razen po sodnem postopku, ki pa je bil dolgotrajen. Zato so bili njegovi nasledniki od
leta 1943 do 1958 njegovi namestniki oz. zgolj administratorji župnije.
Spisi 1933–1950, ŽA Dolenja vas.
Bitka v Jelenovem Žlebu, Wikipedia.
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Slabe, 1982, str. 139-147.
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Spisi 1933–1950, ŽA Dolenja vas.
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Škulj, 2008. Iz spominov Antona Trdana, str. 68-69.
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Po odhodu župnika Škulja iz Dolenje vasi je župnijo upravljal Stanko Kapš. V času njegovega
kratkega bivanja v Dolenji vasi je prišlo do pomembnega zgodovinskega dogodka. 5. 1. 1944
je namreč partizanska vojska zažgala župnišče82 in šolo. To naj bi storili v preventivi, da ti
dve poslopji ne bi zasedli domobranci oz. Nemci. 83
Pred 2. svetovno vojno je župnija obsegala vasi: Blate, Dolenja vas, Kot pri Rakitnici,
Prigorica in Rakitnica. Samostojna župnija so bile Grčarice z Grčarskimi Ravnami.
3.6.

Po drugi svetovni vojni

V župnijski kroniki od konca 2. svetovne vojne vse do leta 1984 vlada pomenljiva praznina.
Predvidevam, da župniki kronike niso želeli ali upali pisati. Predvidevam tudi, da so se za to
odločili, ker niso želeli priti v navzkriž z oblastjo. Prvi zapis je tako kot kratek pregled
preteklega dogajanja v župniji v letu 1984 zapisal takratni župnik Janez Oberstar.
Na področju upravne ureditve območja so se z Ustavnim zakonom iz leta 1946 po vsej
takratni državi, predvsem pa na podeželju, ustanavljali oblastni organi, t.i. krajevni ljudski
odbori (KLO). Na območju župnije Dolenja vas sta bila KLO-ja v Dolenji vasi in Rakitnici,
kamor so gravitirale okoliške vasi. H KLO-ju Rakitnica so tako spadale poleg Rakitnice še
Grčarice in Grčarske Ravne, h KLO-ju Dolenja vas pa poleg Dolenje vasi še Prigorica in
Lipovec.84
Prva povojna leta so bila namenjena predvsem gospodarski obnovi tako kraja kot župnije. S
tem namenom je bila v Dolenji vasi ustanovljena Obnovitvena zadruga (OZ). Med drugim je
pomagala tudi pri obnovi župnišča, saj je 30. 12. 1947 plačala 957 din za blago in material za
župnišče v Dolenji vasi. Med člani KLO Dolenja vas, ki ga je takoj po vojni vodil Janez
Pahulje, je sicer prišlo do nekaterih nesoglasij. Predsednik Pahulje naj bi namreč predlagal, da
se novo župnišče postavi nad kapelico Marije Pomagaj v neposredni bližini, večina članov
KLO pa je bila za obnovitev starega. Obveljal je predlog slednjih. 85
V petdesetih letih je začel dolg OZ naglo naraščati, nato je kmalu prenehala obstajati. 86 Hkrati
z ukinitvijo OZ je nova oblast prepovedala pobiranje prostovoljnih prispevkov v cerkvi (npr.
za popravilo župnišča), saj naj bi »obstajale važnejše stvari za zbiranje denarja«. 87
Leta 1949 so se KLO-ji v manjših naseljih ukinjali ali združevali z večjimi. Tako naj bi pod
Dolenjo vas zopet prišla naselja, ki so ji pripadala pred 2. svetovno vojno. Po zakonu o
ljudskih odborih se je že na začetku leta 1952 KLO Dolenja vas preimenoval v Občinski
ljudski odbor (ObLO) kot temeljna upravno-teritorialna enota. Z volitvami so bili izvoljeni
odborniki. Za delovanje ObLO-ja ni bilo predvidenih posebnih organov, temveč so se
dejavnosti izvajale preko odbornikov. Seznanjeni so bili z vso problematiko na
gospodarskem, kulturnem in socialnem področju. 88

V župnišču je pogorelo ostrešje in vsi stanovanjski prostori, ostali so samo kletni prostori.
Župnijska kronika, str. 169. V šolski kroniki je podatek, da sta bili šola in župnišče požgani 6. januarja.
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Oražem, 2012.
85
Župnijska kronika, str. 169.
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Obnovitvena zadruga Dolenja vas, ZAL, RIB 30.
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Slika 2: Prvi in hkrati zadnji odborniki ObLO Dolenja vas.

Vir fotografije: Mirko Oražem (stoji, prvi z leve, odbornik Grčaric in Raven). Fotografija je bila objavljena v
ribniškem časopisu Rešeto, februarja 2012.

Leta 1955 je bil predsednik Občinskega ljudskega odbora Dolenja vas Alojz Zbašnik. 89
Z novo organizacijo iz leta 1955 so se tedanje občine preoblikovale iz teritorialnih v temeljne
družbeno-ekonomske skupnosti z večjimi pooblastili oblastnih funkcij. ObLO Dolenja vas se
je s 1. 1. 1958 priključila ObLO-ju Ribnica. 90
Občina Dolenja vas je torej po 2. svetovni vojni obstajala med leti 1952 in 1958 in tako
nadaljevala kontinuiteto upravnega statusa krajevne občine izpred 2. svetovne vojne. Leta
1958 občina dokončno preneha obstajati. Zaradi želje po utrjevanju krajevne samouprave so
bile po letu 1962 osnovane krajevne skupnosti. Krajani so se v občini Ribnica organizirali
sprva v sedemnajstih KS. V letih 1974–75 so se nato na območju Dolenje vasi dogovorili za
združitev štirih KS (Dolenja vas, Prigorica, Rakitnica, Grčarice) v eno, ki se je skoraj v celoti
prekrivala z nekdanjo občino Dolenja vas. Od takrat naprej KS Dolenja vas predstavlja
zaokroženo upravno, družbeno in organizacijsko enoto91 in se skoraj ujema z mejami župnije
Dolenja vas.
Po vojni je oblast želela imeti župnijo pod nadzorom. Primer iz leta 1946 pravi, da se je v
župnišču oglasil prebivalec Prigorice, ki je bil je hkrati visoki uradnik v Kočevju. Župniku je
zabičal, da naslednji dan (v nedeljo, op.a.) pri maši ne sme prebrati oznanila o posvečenju
novega ljubljanskega pomožnega škofa, g. Antona Vovka. Zagrozil mu je tudi, da se lahko
zgodi isti primer kot lani (aretacija kaplana Kapša, op.a.). Oznanila o posvečenju g. Vovka
župnik res ni prebral. 92
Po priznanicah, ki jih najdemo v župnijskih spisih, lahko vidimo, da je bila župnija Dolenja
vas v 50-ih letih naročena tako na katoliški tednik Družina kot na glasilo OF, Slovenski
poročevalec. Najverjetneje se je na slednje glasilo naročil župnik Gliebe, ki je bil (sodeč po
ohranjenih dokumentih v župnijskih spisih) včlanjen v Ciril-Metodovo društvo. Zdi se, da od
dneva, ko se je včlanil v društvo, ni imel več težav z oblastjo. S posebnim dovoljenjem so se
lahko zopet pobirali prostovoljni prispevki, poučeval se je verouk (toda ne v cerkvi!), OLO
Kočevje je župniku celo plačeval 3500 din mesečno.93
Poleg župnika in kaplana so bile po 2. svetovni vojni v župniji še naslednje plačane službe:
organist, mehač na koru in kuharica.
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Gostinsko podjetje Dolenja vas, ZAL, RIB 29.
Oražem, 2012.
91
Slabe, 1982, str. 153-154.
92
Spisi 1933–1950, ŽA Dolenja vas,.
93
Spisi 1951–1985, ŽA Dolenja vas.
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V cerkveni organizaciji je prišlo po koncu vojne do nekaterih sprememb. Župniji Gotenica in
Grčarice (lokalna kaplanija postane že leta 176794) sta izgubili del svoje avtonomije. Ko se je
namreč župnik Gliebe iz Gotenice preselil v Dolenjo vas, je od tam upravljal vse tri župnije,
čeprav je bil do upokojitve še vedno formalni župnik Gotenice. Kljub temu so se matične
knjige župnij Gotenica in Grčarice vodile do 80-ih let 20. stoletja (čeprav je v mrliški knjigi
zadnji zapis o pogrebu iz januarja 1949), ko se z odlokom Nadškofijskega ordinariata iz leta
1984 »zaradi nenaseljenosti Gotenice matične knjige za ta kraj več ne vodijo«.95
V Grčaricah je bila leta 1943 požgana manjša župnijska cerkev sv. Primoža in Felicijana. Po
vojni je kraj ostal tako brez duhovnika kot brez cerkve, ostalo je le pokopališče. Župnijo je do
leta 1987 soupravljal župnik iz Dolenje vasi, nato pa je bila župnija uradno ukinjena.96
V letu 1954 je bilo veliko župnijskega posestva (travniki, njive, gozdne parcele)
nacionaliziranega. Nacionalizacijo je izvedel OLO Kočevje z utemeljitvijo, da sta župniji
Gotenica in Grčarice zaradi odhoda kočevskih Nemcev opuščeni ter brez duhovnika, župnija
Dolenja vas pa ima v lasti (če štejemo vsa cerkvena in nadarbinska posestva) več kot 10 ha
posesti.97 Župnija Dolenja vas je bila tako razlaščena vseh posestev z izjemo 10 ha.
Poleg tega je župnija v 50-ih letih večkrat dobila opomin Kmetijske zadruge o neplačevanju
stroškov. Župnišče je bilo po 2. svetovni vojni večkrat renovirano, ohranjeni so dokumenti o
stroških popravila. Predvidevam, da so se krajani lotili popravila takrat, ko je bilo zbranih
dovolj sredstev ter ko je to dovolila ljudska oblast. Večja popravila župnišča datirajo v leta
1952, 1954 in 1968.98
Dejstvo je, da so imeli župniki v Dolenji vasi vedno velik vpliv na lokalno prebivalstvo, status
župnika je vedno predstavljal moralno avtoriteto. Kljub temu pa so znali biti ljudje do župnika
tudi kritični. Župnijska kronika nam razkrije, da so župniki v različnih zgodovinskih obdobjih
poskušali vplivati na precej različna področja človeka oz. vernika. Pred 1. svetovno vojno se
pojavljajo zapisi zlasti o blagoslovu določenih verskih znamenj, o procesijah, vremenu,
letinah itd. Skupni imenovalec teh zapisov je v tem, da so bile to stvari, na katere ljudje niso
imeli neposrednega vpliva. V 20. stoletju so se duhovniki precej bolj usmerili na osebno raven
ljudi, individualno vero vsakega posameznika, moralne in praktične nasvete glede
vsakdanjega življenja. Poudarki so zlasti na obnašanju in delovanju ljudi, karitativnih
dejavnostih, gospodarskih obnovah. Danes seveda duhovniki nimajo več tako pomembnega
vpliva na lokalno prebivalstvo kot nekoč, avtoriteta pa ne pride samo po sebi z nazivom
župnika, ampak si jo mora vsak aktualni župnik šele ustvariti.
V župniji danes deluje župnijski pastoralni svet, dva župnijska pevska zbora ter dekliški zbor,
ministrantska skupina, skavti (klan, noviciat, četa, volčiči ter tudi odrasli skavti), tri zakonske
skupine, karitativna skupina, biblična skupina. Glede na podatke iz leta 2015 ima župnija
dobrih 300 nedeljnikov99, kar glede na skupno število prebivalcev na območju župnije (1757)
predstavlja blizu 20 % nedeljnikov, kar je precej nad slovenskim povprečjem. 100
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Skubic, 1976, str. 77.
Matične knjige, ŽA Gotenica.
96
Potočnik (osebni vir), 2011.
97
Spisi 1951–1985, ŽA Dolenja vas. Zanimivo je, da se je župnik Gliebe ravno zaradi posvetne oblasti iz
Gotenice preselil v Dolenjo vas. V nacionalizacijskem postopku pa je bila ena izmed utemeljitev tudi to, da sta
župniji Gotenica in Grčarice brez lastnega duhovnika. Župnik Ivan Sešek se je zaradi nacionalizacijskega
postopka pritožil tako na Vrhovno sodišče v Ljubljani kot na Savezni vrhovni sud v Beogradu, obakrat
neuspešno.
98
Prav tam.
99
Delež vernega prebivalstva, ki ob nedeljah obiskuje svete maše.
100
Pečavar (osebni vir), 2016.
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3.7.

Duhovniki v župniji Dolenja vas

Upravitelji župnije v Dolenji vasi so imeli različne nazive: župnik, lokalist, vikar itd., odvisno
od tega, kakšen status je imela Dolenja vas v določenem obdobju. Do konca 2. svetovne vojne
je imela župnija tudi kaplana101. Glavna vira kronološkega pregleda duhovnikov v župniji sta
bila Župnijska kronika in Status animarum. Za preverbo in dopolnitev podatkov sem
pregledal še Zapuščino Franca Pokorna (fascikel 375, Dolenja vas pri Ribnici). V omenjeni
zapuščini g. Pokorn natančno popiše vse duhovnike v Dolenji vasi, njihov datum rojstva,
datum posvetitve, vse njihove prejšnje in naslednje župnije (pred in po Dolenji vasi).
Za boljši pregled sem duhovnike razdelil v več tabel. Duhovniki so razvrščeni po
kronološkem zaporedju in po funkciji, ki so jo v župniji opravljali. Njihova imena so
poslovenjena, čeprav v Župnijski kroniki do preloma iz 19. na 20. stoletje najdemo nemške
različice imen.
Preglednica 1: Kronološki pregled duhovnikov-upraviteljev v Dolenji vasi do ustanovitve župnije leta
1830.
ZAČETEK SLUŽBE V
KONEC SLUŽBE V
NJEGOV NAZIV,
DUHOVNIK
DOLENJI VASI
DOLENJI VASI
OPOMBE

Štefan Jožef Pregel
p. Modest Schrey

27./28. avgust 1788102
17. februar 1791 /
17. september 1791
17. december 1791
/1792
december 1794 /
24. november 1794
10. januar 1795

27. januar 1791 / 1790
11. december 1791

lokalist
lokalist

december 1794 /
24. november 1794
Januar 1795

administrator

december 1795

lokalist

december 1795

april 1976

Martin Muhovec
Jurij Štimic

april 1796
junij / oktober 1800

Ludovik Lesjak

november / december
1801
maj / 24. april 1804
maj 1813
oktober 1815
junij 1815

marec / oktober 1800
oktober / december
1801
april 1804

ribniški kaplan,
administrator v
Dolenji vasi
lokalist
lokalist

Janez Nepomuk
Jenčič
Janez Frančišek
Oražen
Andraš / Andrej
Stegnar
Anton Puščavnik
Kraševec

Mihael Auguštin
Andreas Albrecht
Luka Zajec
Alojzij Bonaventura
Humel

november 1816

april 1813
junij 1815
november 1816
oktober 1815
27. marec 1817

administrator

lokalist
lokalist
lokalist
lokalist provisor
ribniški župnik,
administator po svojih
kaplanih

Vir: Župnijska kronika, str. 39-43; Status animarum; Zapuščina Franca Pokorna.

Duhovnik v prvih letih svoje duhovniške službe, ki je poslan na župnijo, da pomaga župniku pri njegovem
delu.
102
Na nekaterih mestih se datumi razlikujejo, zato sem v takih primerih zapisal oba. Prvi datum sem našel v
župnijskih arhivih, drugega pa v Zapuščini Franca Pokorna.
101
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Preglednica 2: Kronološki pregled župnikov v Dolenji vasi od leta 1830 do konca 2. svetovne vojne.
ZAČETEK SLUŽBE V
KONEC SLUŽBE V
NJEGOV NAZIV,
DUHOVNIK
DOLENJI VASI
DOLENJI VASI
OPOMBE

Martin Kagnus

april 1817

marec 1836

Anton Puščavnik
Pestotnik
Janez Krstnik
Ziegler
Lovrenc Rozman

20. junij / 13. maj 1836

11. julij 1848

lokalist do 9.
septembra 1830, od
takrat župnik
župnik

11. julij / 10. julij 1848

10. april 1869

župnik

april 1869

september 1869

Matija Štrucelj

17. november /
september 1869
15. februar / 24. februar
1872
8. november /
september 1872
3. januar 1884

15. november 1871

ribniški kaplan,
administrator v
Dolenji vasi
župnik

Frančišek Ksaver
Žužek

20. september 1899

15. julij / 1. avgust
1872
23. september / junij
1883
19. / 20. september
1899
29. november 1899

Ignacij Šalehar
Frančišek Vrhovšek
Karel Škulj103

29. november 1899
3. / 1. maj 1905
21. / 16. junij 1919

8. maj 1905
21. / 16. junij 1919
8. september 1943

Stanko Kapš

8. september 1943

29. oktober 1945

Balthasar Bartol
Štefan Jaklič
Jožef Jaklič

župnik
župnik
župnik, Štefanov brat
ribniški kaplan,
administrator v
Dolenji vasi
župnik
župnik
župnik, emigriral v
Argentino
administrator, bil zaprt
16 let

Vir: Župnijska kronika, str. 39-43; Status animarum; Zapuščina Franca Pokorna.

Cerkvenopravno je bil Karel Škulj župnik Dolenje vasi do smrti leta 1958. Pred 2. vatikanskim koncilom so
bili župniki namreč načelno neodstavljivi. Če se sam ni odpovedal župniji, ga škof ni mogel odstaviti ali poslati
na drugo župnijo, razen preko sodnega postopka, ki pa je bil dolgotrajen. Njegovi nasledniki so bili tako od 1943
do 1958 formalno vikarji namestniki (administratorji), čeprav se v virih včasih omenjajo kot župnijski
upravitelji. Med leti 1929 in 1941 župnik ni imel kaplana, v teh letih so kaplana nadomeščali frančiškanski patri
iz Nove Štifte (npr. pater Ambrož Remic) in cistercijanski patri iz Stične (npr. patra Placid Grebenc ali Ciril
Grebenc; oba doma iz Ribnice). Povzeto po: Škulj, 2008.
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Preglednica 3: Kronološki pregled župnikov v Dolenji vasi od leta 1830 do konca 2. svetovne vojne.
ZAČETEK SLUŽBE V
KONEC SLUŽBE V
DUHOVNIK
NAZIV, OPOMBE
DOLENJI VASI
DOLENJI VASI

p. Alojzij Lipej104

1946

1946

Anton Miklavčič
Jožef Gliebe106

3. julij 1946
12. december 1949

24. avgust 1949105
1954

Ivan Evangelist
Sešek107

10. december 1953
11. marec 1954

11. marec 1954
1. avgust 1958

Janez Kokalj
Jože Bratkovič
Janez Pucelj
Jože Mervar
Janez Oberstar
Avgust Klobčar
Franci Frantar
Branko Potočnik
Aleš Pečavar

1. avgust 1958
6. marec 1967
15. avgust 1968
2. oktober 1972
15. avgust 1979
15. avgust 1981
15. avgust 1982
15. avgust 1989
15. avgust 2000
1. junij 2001
15. oktober 2012

6. marec 1967
6. junij 1968108
23. september 1972
15. avgust 1979
15. avgust 1981
12. avgust 1982
15. avgust 1989
15. avgust 2000
1. junij 2001
15. oktober 2012

administrator,
frančiškan
administrator
župnik, med leti 1954
in 1960 upokojeni
župnik
vikar pomočnik
vikar namestnik in
hkrati upravitelj
župnij Gotenica in
Grčarice
župnijski upravitelj
župnik
župnik
župnik
župnik
župnik
župnik
župnik
župnik
župnik
župnik

Vir: Župnijska kronika, str. 39-43; Status animarum; Zapuščina Franca Pokorna; Pečavar, 2016.

P. Alojzij Lipej je bil zagotovo v Dolenji vasi že 30. 1. 1946. O tem pričajo blagajniški zapiski, o katerih
govori g. Anton Miklavčič v pismu Škofijskemu ordinariatu, dne 2. 9. 1946 (Spisi 1933-50, ŽA Dolenja vas).
105
O natančnem odhodu g. Antona Miklavčiča iz župnije izvemo iz pisma Škofijskega ordinariata na župnijo iz
dne 12. 8. 1950 (Spisi 1933-1950, ŽA Dolenja vas, štev. 2298, vizitacija župnije). Po tem datumu in do 12. 12.
1949 naj bi župnijo upravljal ribniški župnijski upravitelj.
106
Bil je župnik v Gotenici, od koder se je po »želji oblasti« preselil v Dolenjo vas, ki je bila takrat zaradi
nenadnega odhoda administratorja Miklavčiča izpraznjena. V spisih župnije Dolenja vas je ohranjen podatek, da
je dekret s strani generalnega vikarja Vovka dobil 21. 12. 1949. Najprej je bil v Dolenji vasi kot vikar namestnik,
hkrati pa je ostal župnik v Gotenici ter soupravitelj župnije Grčarice. Leta 1949 je bival še v Gotenici, naslednje
leto pa se je preselil v Dolenjo vas. Župnijo Dolenja vas je upravljal do leta 1954, ko se je upokojil. V Dolenji
vasi je ostal do svoje smrti 14. 6. 1960. Pokopan je bil 16. 6. 1960 v Prigorici. V matičnih knjigah je Gliebe ves
čas, ko je upravljal župnijo, vpisan kot župnik, od leta 1954 dalje se pojavlja redko, vpisan pa je kot upokojeni
župnik.
107
Ponekod zapisan tudi kot Šešek. Sodeč po župnijskih spisih je Ivan Evangelist Sešek uradno postal župnik v
Dolenji vasi šele tedaj, ko je bilo mesto župnika kanonično izpraznjeno. To pomeni z dnem, ko je v emigraciji
umrl Karel Škulj. Po tej razlagi tudi Jožef Gliebe uradno ni bil župnik Dolenje vasi, čeprav se v virih večkrat
omenja s tem nazivom.
108
Zaradi župnikove bolezni je bil za soupravitelja župnije 27. 11. 1967 imenovan ribniški dekan Alojzij
Dobrovoljc, ki je bil soupravitelj do prihoda naslednjega župnika, Janeza Kokalja.
104
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Preglednica 4: Kronološki pregled duhovnikov - kaplanov v Dolenji vasi109.
ZAČETEK SLUŽBE V
KONEC SLUŽBE V
DUHOVNIK
NAZIV
DOLENJI VASI
DOLENJI VASI
Andrej Šmalc
december 1788
oktober 1789
ni znano
Matija Seravic
oktober 1789
december 1791
ni znano
Jožef Žagar
23. december 1828
september / 31. avgust 1831
kaplan
Jakob Finžgar
september 1831
avgust / 4. september 1833
kaplan
Janez Cimbas
september 1833
oktober / september 1838
kaplan
Jožef Suhadolnik
oktober / september 1838
december / april 1843
kaplan
Franz Ksaver Uršič
januar / 9. december 1843
4. maj 1844
kaplan
Ignacij Goetzl
oktober / 21. september 1844
november 1848
kaplan
Jožef Jerman
januar 1849 / december 1848
november 1849
kaplan
Anton Puščavnik
28. februar / november 1849
september 1851
kaplan
Železnik
Jožef Jereb
29. september 1951
12. november 1861
kaplan
Jožef Jerin
28. november 1861
12. oktober 1863
kaplan
Rajko Kalan
20. oktober 1863
11. oktober 1865
kaplan
Primož Ian
14. oktober 1865
3. oktober 1866
kaplan
Lovrenc Rozman
3. oktober 1866
9. junij 1870
kaplan
Frančišek Brulec
21. oktober / poletje 1870
9. maj / junij 1871
kaplan
Janez Evangelist
junij 1871
28. / 15. maj 1873
kaplan
Babnik
Janez Evangelist
24. november / maj 1873
20. februar 1877 /
kaplan
Kobilca
24. februar 1876
Janez Krstnik Mavrič
23. oktober 1879
20. oktober 1880
kaplan
Janez Kancijan Volk
15. oktober 1896
21. avgust 1898
kaplan
Frančišek Ksaver
27. avgust 1898
25. februar /
kaplan
Žužek
28. november 1901
Leopold Kolbezen
28. november 1901
23. september 1903
kaplan
Janez Kozina
23. september 1903
5. oktober 1903
kaplan
Karol Gnidovec
18. november / oktober 1903
12. maj 1905
kaplan
Janez Zupančič
17. avgust 1905
11. oktober 1905
kaplan
Karel Škulj
4. junij 1914
21. junij / 16. junij 1919
kaplan/župnik
Anton Puščavnik
14. september / avgust 1919
30. julij 1922
kaplan
Zalokar
Anton Demšar
30. julij 1922
30. september 1924
kaplan
Ivan Knafelj
30. september 1924
8. februar 1929
kaplan
Stanko Kapš
1. avgust 1941
8. september 1943110
kaplan
po 8. septembru 1943
administrator
Vir: Župnijska kronika, str. 39-43; Status animarum; Zapuščina Franca Pokorna.

O tem, kdaj naj bi Dolenja vas dobila prvega kaplana, najbolj nazorno govori Zapuščina Franca Pokorna, v
kateri pravi takole: »Leta 1825 so ljudje zidali kaplanijo iz lastnega in ko je bila dovršena, so dobili kaplana, ker
je bil potreben pri namnožitvi župljanov«. Iz tega sledi, da je imela Dolenja vas kaplana od konca 20-ih let 19.
stoletja dalje oz. ga je dobila tik pred preimenovanjem lokalije v kaplanijo. Kljub temu se v župnijski kroniki že
pred tem (v 18. stoletju) pojavljata imeni dve kaplanov (Andreas Schmalz, Mathias Seravic).
V župnijskih spisih se sicer v odloku Kraljevske banske uprave Dravske banovine iz dne 12. 4. 1938 kot kaplan
pojavi tudi Ciril Petelin (službo naj bi nastopil 1. 1. 1938), a ga v nobenem drugem viru ni bilo zaslediti.
110
Kapš, 2003. Natančnih podatkov o odhodu kaplana Kapša v župnijskem arhivu zaradi vojnega stanja ni. O
njegovem delovanju in odhodu iz Dolenje vasi največ izvemo iz njegove knjige spominov. V njej pripoveduje,
da je bil prvič zaprt junija 1945. Po petih dnevih zasliševanja se je vrnil v Dolenjo vas. Znova je bil zaprt konec
oktobra istega leta, tokrat v Novem mestu. Konec januarja 1946 je bil obsojen na petnajst let strogega zapora s
prisilnim delom ter trajno izgubo državljanskih pravic. Poslan je bil v kazensko taborišče v Kočevje ter bil
kasneje zaprt v centralnih zaporih na Miklošičevi 20 v Ljubljani ter v Mariboru, Resniku na Hrvaškem, Banovi
Jarugi v Slavoniji in Beogradu. Amnestiran je bil januarja leta 1953 in poslan na župnijo Sveti Trije Kralji nad
Vrhniko. Leta 1991 je bil imenovan za župnika na Vrhniki. Bivši ljubljanski nadškof Franc Rode ga je ob koncu
prejšnjega stoletja imenoval za častnega kanonika ljubljanskega stolnega kapitlja.
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4. SAKRALNI OBJEKTI V ŽUPNIJI
4.1.

Župnijska cerkev sv. Roka

Cerkev na Hribu je bila s strani ljubljanskega knezoškofa Antona Alojzija Wolfa posvečena
leta 1830. V naslednjih letih je potekala ureditev notranjosti cerkve. Leta 1837 je zvonik dobil
sedanjo uro, 1841 je cerkev dobila prve orgle, 1850 je nastala oltarna slika sv. Roka, 1869 je
France Goršič ustvaril nove orgle, 1873 pa je cerkev dobila nov glavni oltar. Bil je dar
ljubljanskega kanonika Franca Kromarja111.
Župnijska cerkev je bila temeljito renovirana že leta 1858, v začetku 70-ih let 19. stoletja je
bilo zgrajeno novo župnišče. 112
Ena izmed glavnih dragocenosti notranjosti cerkve je ogromen lesen božji grob, ki velja za
enega najstarejših tovrstnih grobov v Sloveniji. Postavljen je bil tik pred 1. svetovno vojno
(11. 3. 1913). Stal je 640 takratnih kron, farani pa naj bi po podatkih iz oznanilne knjige zbrali
2461 kron. Poslikal ga je slikar Simon Ogrin iz Vrhnike. 113
Oltar je naredil Janez Gosar iz Dupelj na Gorenjskem. Oltarna miza je kamnita, oltarni
nastavek pa je lesen. Na glavnem oltarju stojita ob straneh lesena kipa sv. Frančiška Ksaverja
in sv. Alojzija. Stranska oltarja sta delo podobarja Janeza Pengova iz leta 1909. Levi oltar je
posvečen Brezmadežni Devici, desni pa Antonu Padovanskemu. Oltarja sta preprosta in
nimata oltarnega nastavka. Podobi Brezmadežne Device in Antona Padovanskega visita na
steni nad oltarjem. Cerkev je poslikana ornamentalno in figuralno. Poslikati jo je dal župnik
Karel Škulj. Delo je zaupal akademskemu slikarju Lobodi. V prezbiteriju je na sredini podoba
sv. Duha, spremljajo ga štirje evangelisti. Matej ima ob sebi angela, Marka spremlja krilati
lev, ob boku Luki je vol, Janezu pa orel. V ladji je slikar Loboda naslikal Janeza Krstnika in
Kristusa z odprto knjigo ter črkama alfa in omega (na desni strani, gledano proti glavnemu
oltarju) ter kralja Davida s harfo in Mater Božjo z Jezuščkom (na levi strani, gledano proti
glavnemu oltarju).114
4.2.

Zavetnik župnije

Zavetnik župnijske cerkve je sv. Rok. Na Slovenskem je temu svetniku posvečenih 34 cerkva;
5 župnijskih in 29 podružničnih.
Ker zanesljivih virov o Rokovem življenju ni, se lahko opremo na poročilo iz 15. stoletja, po
katerem naj bi se rodil okoli leta 1295 v mestu Montpellier v južni Franciji. Zgodaj je ostal
brez staršev, razdal je svoje premoženje revežem in se leta 1317 odpravil na pot v Rim. Po
Italiji je takrat razsajala kuga, ki so jo tja zanesli mornarji z Vzhoda. Na svoji romarski poti se
je ustavil v več krajih, med drugim v Acquapendentu, kjer je v bolnišnici stregel kužnim
bolnikom. Po pripovedovanju očividcev so mnogi ozdraveli. Rok je začel verovati, da je
njegovo življenjsko poslanstvo pomagati kužnim bolnikom. Bolnikom je stregel tudi v Rimu
ter mnoge ozdravil s tem, da jih je pokrižal. Ko se je vračal domov, se je v Piacenzi v severni
Italiji tudi sam okužil. Najprej je ležal med bolniki, potem se je mukoma zavlekel v gozd in se
naselil v zapuščeni koči. S pijačo naj bi ga krepčal angel, z bližnjega gradu graščaka Gotarda
pa naj bi mu pes nosil kruh in meso. Po angelu čudežno ozdravljen se je Rok vrnil v
Kanonikovi goldinarji se tudi sicer večkrat omenjajo pri prenovah ali opremljanju notranjosti župnijske ali
podružničnih cerkva.
112
Župnijska kronika. Popis cerkva in cerkvenih znamenitosti župnij iz leta 1954.
113
Oznanilne knjige. Oznanili iz dne 9. in 16. 3. 1913.
114
Povzeto po: Župnijska kronika.
111
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Montpellier, ki je bil takrat vpleten v vojno. Meščani so ga obdolžili vohunstva, ker je iz
ponižnosti zamolčal svoj rod, od bolezni pa je bil tudi čisto spremenjen. Zaprli so ga v ječo,
kjer je po petih letih umrl, in sicer 16. 8. 1327. Prostor, v katerem so ga našli mrtvega, je bil
osvetljen z nebeško svetlobo, zraven njega pa so našli napis: »Vsi, ki bodo oboleli za kugo in
se bodo zatekli k priprošnji sv. Roka, Božjega služabnika, bodo ozdravljeni.«
Sv. Roka upodabljajo samega ali pa skupaj s sv. Boštjanom; v romarski obleki, z romarsko
palico in bučo. Z roko kaže na kužno bulo na stegnu, zraven sebe pa ima psa s kruhom v
gobcu. Upodabljajo ga tudi z angelom, ki nosi posodo z zdravili, medtem ko zdravi kužne
bolnike. Svetniku se priporočajo zoper kugo, kolero, razne nalezljive bolezni, proti bolečinam
v nogah, v kolenih, proti oteklinam, steklini, živinski kugi in proti vsem nesrečam. Kot
zavetnika ga častijo zdravniki, predvsem kirurgi, lekarnarji, kmetje, jetniki, grobarji. Goduje
16. avgusta.115
Ta dan vsako leto poteka celodnevno češčenje v župnijski cerkvi, prebivalci Dolenje vasi pa
imajo »žegnanje«, ko cel dan praznujejo farni praznik.
4.3.

Podružnična cerkev sv. Petra in Pavla v Prigorici

V letu 1854 so vaščani Prigorice takrat staro, razpadajočo cerkev na novo pozidali s pomočjo
zidarskega mojstra, Janeza Trdana, ter tesarskega mojstra iz Kočevja. V naslednjih letih je
takratna občina Prigorica uredila še kritino cerkve ter zvonik. 116
Leta 1857 je bilo razširjeno farno pokopališče117, pred pokopališčem pa zgrajena nova mrliška
vežica. Obnovljena cerkev je imela dva zvonova, leta 1864 pa so kupili še tretjega. Zvon je
občina Prigorica plačala sama, kajti po njihovem mnenju bodo zmogli »ob pobiranju
pogrebne štolnine od pokopanih dolenjevaških mrličev«118.
Notranjost današnje cerkve po dolžini meri 17 m, po širini 6,30 m, visoka pa je 7 m. 119
V letu 2006 se je začela obnova cerkve. Najprej je bila podrta stara razpadajoča mežnarija
zraven cerkve. Na tem mestu je danes urejeno parkirišče. V prihodnjih letih je sledila obnova
zunanjosti cerkve (nov omet) ter nekaterih delov notranjosti. 120
4.4.

Podružnična cerkev sv. Vida v Rakitnici

Sedanjo podobo je cerkev dobila leta 1876, ko so jo temeljito prezidali po načrtih stavbenika
Janeza Potočnika iz Ljubljane, vendar je verjetno bistveno starejša, saj je za zidano oltarno
oporo letnica 1574. Narejena so bila nova okna, ostrešje, zvonik, kor, preurejen je bil
prezbiterij ter ladja cerkve. Celotna obnova je stala 3000 goldinarjev, 320 goldinarjev naj bi
prispeval ljubljanski kanonik Franc Kromar, 100 goldinarjev pa celo takratni avstrijski cesar
Franc Jožef121. Cerkev je glede na popis tako kot prigoriška dolga 17 m, široka 6,3 m, visoka
pa 7 m. V zidanem oltarju, ki ga je leta 1879 naredil Franc Zajec iz Ljubljane, je verjetno
Goetzlova podoba zavetnika cerkve, sv. Vida. Ob straneh sta kipa iz mavca, in sicer sv. Jožef
Povzeto po: Zavetnik župnije Dolenja vas.
Rokopis neznanega avtorja iz dne 10. 12. 1923, ŽA Dolenja vas.
117
Farno pokopališče je bilo najprej na Hribu, potem v Prigorici. Leta 1991 je bilo zgrajeno novo pokopališče,
umaknjeno stran od vasi, že na obrobju gozda. Predel, kjer danes stoji pokopališče, domačini poznajo kot Videm.
118
Župnijska kronika. V kroniki je mogoče tudi bolj podrobno slediti poteku obnove posamezne cerkve.
Zapisani so tudi ljudje, ki so pri tem pomagali.
119
Prav tam. Popis cerkva iz leta 1954.
120
Potočnik (osebni vir), 2011.
121
Popis cerkva iz leta 1954. Župnik Ivan Sešek je zapisal, da se je v arhivu našla listina, ki dokazuje prispevek
takratnega avstrijskega cesarja.
115
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in sv. Frančišek Ksaverij. Nad glavno sliko je reliefna podoba sv. Trojice. Oltar krasijo štirje
angelčki. Celoten oltar je dar kanonika Franca Kromarja Na oltarnem nastavku je napis
»Franc Kromar, maler 1911«. Tega leta je bila namreč cerkev prenovljena. 122 Istega leta je
cerkev po prizadevanju tedanjega ključarja Janeza Lovšina dobila tudi dva kipa, in sicer: Srce
Jezusovo in Srce Marijino. Večino denarja za kipa so prispevali »Amerikanci«. 123
4.5.

Ostali sakralni objekti župnije

Zelo veliko kulturno in zgodovinsko vrednost ima kapela sv. Marjete, ki stoji sredi
Dolenjevaškega polja, na rahlo dvignjenem mestu. Po ustnem izročilu naj bi bilo tu nekdaj
tudi dolenjevaško pokopališče, vendar pisnih virov, ki bi to potrdili, ni. V ustnem izročilu je
kapela sv. Marjete povezana tudi z nastankom lončarstva124 v Dolenji vasi.
Sedanja kapela je prezbiterij nekdanje cerkvice, ki so jo postavili po letu 1828. Arhivski viri,
ki sem jih pregledal, ne pričajo o tem, kdaj in zakaj je bil porušen ladijski del. Župnik Škulj je
v Župnijski kroniki zapisal, da je v letu 1920 obnovil to kapelo, ki je bila po njegovih besedah
precej zapuščena in je služila za »vedrenje obdelovalcem Dolenjevaškega polja in celo za
prenočevanje ciganom«. Župnik je kapelo obnovil, za kmete oz. obdelovalce polja pa je
postavil posebno lopo. V kapeli sta freska in slika sv. Marjete ter sliki Jezusovega in
Marijinega srca. V zadnjih letih je bila kapela zopet temeljito prenovljena.
Na območju župnije je postavljenih veliko križev in ostalih verskih znamenj, ki pričajo o
pobožnosti prebivalstva v preteklosti kot tudi danes. Pred leti je izšla zloženka, v kateri so
dolenjevaški ministranti popisali vse tovrstne objekte v župniji.

Župnijska kronika.
Pred 1. svetovno vojno je bilo izseljevanje v Ameriko iz teh krajev zelo množično. Ljudje so pogovorno tiste,
ki so odšli v Ameriko in njihove potomce, imenovali »Amerikanci«. Beseda je med starejšimi ljudmi prisotna še
danes.
124
Poleg kapele sv. Marjete v požiralnik sredi polja ponika potok Ribnica. V tem požiralniku naj bi po bajki
živel velik in hud zmaj, ki je potreboval veliko hrane. Vsako leto so mu morali vaščani žrtvovati tudi nekaj
otrok. Če jih ni dobil, je grozovito razsajal. Zemlja je kar pokala in nastajale so velike jame. Nekega dne sta
prišla v bližino zmajeve votline otrok in njegova mama. Zmračilo se je, razšla sta se in otrok ni vedel kako
domov. V tistem trenutku se je spomnil, da ima v žepu piščalko. Začel je piskati, da bi priklical svojo mamo.
Mama je kmalu pritekla do otroka, iz svoje votline pa je prišel tudi zmaj. Zvoka piščalke naj bi se tako prestrašil,
da je za vedno pobegnil iz teh krajev. Otrok in njegova mama sta se vrnila v vas in povedala, kaj se jima je
zgodilo. V spomin na ta dogodek je vsaka hiša doma napravila lončene piščalke (t.i. konjičke, ki v ritki piskajo),
da bi se obvarovali vseh nevarnosti, ki bi se jim lahko zgodile.
122
123
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5. OZNANILNE KNJIGE – VIR ZA VPOGLED V ŽIVLJENJE IN
GOSPODARSTVO ŽUPNIJE
Ambon125 v cerkvi je imel nekdaj precej bolj pomembno funkcijo kot danes. V cerkev so
hodili praktično vsi, nekateri zaradi vere, drugi zaradi tradicije, tretji morda zaradi prisile ali
»ker se spodobi«. Prav za vse pa so bila oznanila eden izmed glavnih, če ne celo
najpomembnejši vir informacij o življenju v vasi in tudi drugod po svetu. Na ambonu so se
običajno brala tedenska župnijska oznanila, ki so imela vlogo občinskega časopisa ali
televizijskega dnevnika. Med poslušanjem župnijskih oznanil je lahko namreč človek izvedel
praktično vse, kar se je in kar se še bo v njegovem kraju oz. župniji pomembnega zgodilo.
5.1.

Kaj so oznanilne knjige?

Oznanilna knjiga ali knjiga oznanil je zbirka pisanih tedenskih oznanil, ki jih duhovnik
običajno sporoča ob nedeljah obiskovalcem nedeljskih maš. 126
Oznanila so se brala enkrat tedensko, izjemoma tudi ob praznikih. Prebrana oznanila so nato
duhovniki pisali v posebne zvezke oz. knjige, ki so jih urejali po obdobjih. Ko so napolnili en
zvezek, so začeli pisati drugega. Poleg oznanil, ki so bila prebrana pri maši, so si duhovniki v
oznanilne knjige včasih pripisali še kakšne svoje zabeležke. Oznanila kot del sporočanja
glavnih novic izza cerkvenega ambona sicer ostajajo, nekateri elementi pa se spreminjajo.
Eden izmed njih je del maše, ki je namenjen oznanilom. Včasih so oznanila brali pred
pridigami, ki so bile pred mašo, danes pa se berejo na koncu maše pred zaključnim
blagoslovom. 127
V obdobju pred internetom so bila oznanila praktično edini način komuniciranja duhovščine s
farani128 in posledično večinskim prebivalstvom neke župnije. Danes so vsa prebrana oznanila
objavljena tudi v tiskalnih oznanilih, ki po župnijah izhajajo različno. Nekje vsak teden,
drugje na dva tedna, spet drugje enkrat mesečno. Vsaka župnija ima danes svojo spletno stran,
tiste »modernejše« župnije farna oznanila objavljajo tudi na svojih spletnih straneh, nekatere
župnije pa glavne novice sporočajo tudi preko družabnih omrežij. Danes v oznanilih svoj
prostor najdejo tudi različni svetopisemski odlomki, navodila za praznovanje kakšnega
praznika, statistike župnije, mašni nameni, splošne novice o dogajanju v župniji in podobno.
5.1.1. Oznanila kot sredstvo komuniciranja
Komuniciranje duhovnikov, zlasti župnikov s svojimi farani, je imelo v preteklosti več oblik.
Za reševanje zahtevnejših vprašanj, zlasti tistih, ki so bila povezana s financami, so se župniki
običajno najprej posvetovali s cerkvenimi ključarji. Ena od nalog ključarjev je bila tudi sicer
nadzor gospodarjenja z župnijskim premoženjem. Ko so se župniki odločali za obnove
cerkvenih stavb, ne le cerkve, ampak tudi župnišč in drugih, so se najprej posvetovali z njimi
in z njihovo pomočjo iskali možnosti za uresničenje posameznih investicij. Po uskladitvi z
župnikom so šli ključarji med farane in jih skušali prepričati o nujnosti del, pa tudi o
potrebnih prispevkih. Podobno se je dogajalo tudi ob nakupih dražje liturgične opreme,
Prostor v cerkvi poleg oltarja, od koder se običajno bere božja beseda, pridiga ter župnijska oznanila ob koncu
maše.
126
Granda, 2002, str. 97-103.
127
Prav tam.
128
Farani ali župljani so vsi prebivalci področja, ki spada pod okrilje določene župnije.
125
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notranji modernizaciji ali obnovi oltarjev, orgel, zvonov, stolpnih ur in podobno. Dodatno so
si pomagali tudi z vplivnimi uglednimi posamezniki, člani raznih bratovščin in družb ter tudi
pri verouku ali krščanskem nauku za starejše.129
Primarni namen oznanil je bilo predvsem redno tedensko komuniciranje. V večini primerov je
bila to le enostranska komunikacija, saj so bili farani v oznanilih opozorjeni na urnik
tedenskih maš, seznanjeni so bili z raznimi obveznostmi (velikonočne spovedi, žegnanja, prva
obhajila, birme itd.), ki so povezane z bogoslužnim koledarjem oziroma cerkvenim letom130.
Včasih so duhovniki prek oznanilnih knjig tudi polemizirali z raznimi govoricami in drugimi
nenavadnimi dogodki, ki so se dogajali v župniji.
5.1.2. Vsebine oznanil
Vsebina župnijskih oznanil je v veliki meri odvisna od časa in prostora oziroma družbenega
položaja Cerkve. Vse do razvoja modernih občin je bila župnijska cerkev oziroma župni urad
tudi "razglasna postaja", ne le za državo, ampak tudi za vse druge oblasti. Prek nje so se na
svoje državljane obračale država, dežela, okrožja, okraji, občine kot samoupravne krajevne
skupnosti in zemljiške gosposke. S prižnic so ljudje izvedeli za rekrutacije, nove davke in
podobno. Prav tako so izvedeli za nujnost udeležbe na raznih javnih delih, kot so popravila
cest ipd. Prek prižnic so obveščale državljane tudi šolske in zdravstvene oblasti. 131
Oznanila pa so med ljudi vnašala tudi nemire, razburjenja in odkrita negodovanja. Potrebno se
je zavedati, da je bila Cerkev fevdalni gospod in glasnik slabih novic obenem. Različna
obvestila o javnih in graščinskih tlakah ter drugih obveznostih že po svoji vsebini niso mogla
biti dobro sprejeta, če pa je bila Cerkev hkrati še prejemnik različnih dajatev, pa lahko
razumemo, da so ljudje tudi odkrito negodovali. Niso pa samo novice o novih davkih vnašale
nezadovoljstva pri ljudeh, včasih so za razburjenja poskrbela že pastirska pisma 132, kot npr.
Slomškovo pastirsko pismo Svetla resnica v zmešani svet ob veliki noči leta 1848, ko so
morali duhovniki branje prenehati »zaradi glasnega negodovanja vernikov«.133
Cerkev vsekakor ni bila samo kraj molitve, ampak tudi jeze in še česa hujšega. Samo
predstavljamo si lahko, kako so kmetje godrnjali, ko jim je Jožef II. spreminjal način življenja
ter jim jemal praznike in božja pota.
Vsebina oznanilnih knjig je posebno zanimiva takrat, ko nastanejo v državah izjemne
razmere, ko se bližajo volitve ali ko se menja oblast. Takrat so s prižnic odmevala zelo
natančna navodila, kako je potrebno ravnati v določeni situaciji, koga voliti, kako se obnašati
itd. V posamezno oznanilno knjigo so običajno vpisovali oznanila daljšega časovnega
obdobja, odvisno od debeline knjige in števila ter dolžine vpisov ter drugih načinov rabe
papirja. Tako so oznanilne knjige izjemno dragocene tudi v primerih, da so ohranjene le
posamezne, saj ne odražajo le letnih, ampak večletne razmere oziroma življenje v župniji. 134
Če bi želeli oznanilne knjige vsebinsko analizirati, bi ugotovili, da se pojavljajo zlasti tri vrste
vsebin135: sporočila verske narave, sporočila družbenopolitične narave in piščev subjektivni
pogled na eno in drugo.

129

Granda, 2002.
Cerkveno leto se začne s prvo adventno nedeljo, to je štiri nedelje pred božičem, in se zaključi naslednje leto
na nedeljo Kristusa Kralja, ki je po reformi bogoslužnega koledarja drugega vatikanskega koncila prestavljena na
zadnjo nedeljo pred prvo adventno nedeljo.
131
Granda, 2002.
132
Pastirsko pismo je pismo, ki ga napiše škof ali več škofov skupaj in ga nato župniki berejo vernikom.
133
Granda, 2002.
134
Prav tam
135
Prav tam.
130
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 Verska in cerkvena sporočila: bogoslužni red v farni cerkvi; maše na podružnicah; maše
ob posebnih priložnostih, zlasti ob državnih praznikih, rojstnih in drugih spominskih
dnevih, povezanih z državnim vladarjem, papežem ipd.; različna vzgojna in druga
navodila glede obiskovanja verskih obredov, vedenju pri njih, petju; navodila glede
krščevanja, sklepanja porok in pogrebov.
 Politični in upravni vsebinski vidiki oznanilnih knjig: novice o rekrutacijah, vpisu v
ljudske šole, datumi cepljenj, dogajanje na regijski/državni ravni, prodaja parcel ipd.
 Subjektivni pogled pisca: Župnike je poleg svoje službe zanimalo še mnogo stvari. Prav
taki, ki so svoje dušno pastirstvo razumeli zelo široko, niso izgubljali priložnosti, da ne
bi svojim faranom posredovali tudi raznih informacij, podukov in znanj – skratka vsega,
kar bi po župnikovem mnenju izboljšalo način življenja faranov.
5.1.3. Zunanja oblika oznanilnih knjig
Po zunanji obliki so bile oznanilne knjige vse do rabe pisalnih strojev tudi v fizičnem pogledu
knjige nepopisanih listov manjšega formata 136. Takšne so bile tudi oznanilne knjige župnije
Dolenja vas, s katerimi sem se srečeval v Nadškofijskem arhivu Ljubljana. Imajo črne
platnice in rahlo pordečele robove stranic listov. Danes se oznanilnih knjig v taki obliki ne
vodi več. Nekatere župnije danes objavijo oznanila na dveh listih, spet druge natisnejo celo
malo barvno knjižico vseh obvestil.
Vodenje oznanilnih knjig je danes bolj ali manj prepuščeno lokalnemu župniku. Oni osebno
ali kakšen izmed župnijskih sodelavcev piše sicer tudi župnijsko kroniko, a vanjo se seveda
ne zapisujejo vsi dogodki župnije, temveč večinoma župnikov subjektivni pogled na
dogajanje v župniji. Zaradi nesistematičnosti in celo malomarnosti obstaja zato nevarnost, da
se lahko izgubi in tako na svoj način "odmira" izjemno pomemben zgodovinski vir.
5.1.4. Oznanilna knjiga kot ogledalo pisca
Knjige so praviloma pisali župniki, redkeje kdo drug. Poleg svojega osnovnega namena lahko
oznanilne knjige predstavljajo podobo tistega, ki jo je pisal, in to v številnih ozirih. Že
njegova pisava marsikaj razkriva, da ne govorimo o obliki, vsebini, jeziku ipd. Pisava res
skriva marsikaj. Tresoča roka včasih ni pomenila, da je bil pisec pod stresom, temveč da je
oznanilno knjigo pisal že v pozni starosti. Ko se spremeni pisava v knjigi, to lahko pomeni
samo troje: pisec je umrl, bil premeščen ali pa je močno zbolel in ga je zato pri pisanju
zamenjal nekdo drug.
Posebno pozornost bi lahko namenili pisavi, zlasti v času pred prevlado gajice. Prek oznanilne
knjige lahko vidimo, kako dolgo je nekdo vztrajal pri bohoričici, v kakšni meri je bil
privrženec različnih struj v črkarskih razprtijah in kdaj se je opredelil za gajico. Že po nekaj
prebranih straneh je mogoče ugotoviti, ali je bil piščev jezik zastarel ali sodoben. Zelo jasno
je razvidna tudi njegova narečna usmerjenost. Če izvira župnik iz bližnjega okolja, je bolj ali
manj verjetno, da piše skladno s krajevno običajnim jezikom. Drugo vprašanje pa je, kako se
je lahko neki Gorenjec ali celo Kranjec v Istri, na Koroškem, privadil na tamkajšnji dialekt in
način izražanja. To je posebna značilnost določenih regij. 137

136
137

Granda, 2002.
Prav tam.
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Če bi se morali za razvozlanje oblike pisave obrniti na grafologa, lahko zgodovinarji več
povemo o jeziku, ki se je uporabljal v oznanilnih knjigah.
5.1.5. Jezik oznanilnih knjig
Tako kot v številnih primerih, velja tudi pri oznanilnih knjigah trditev, da jezik vira še ne
odraža rabe jezika v konkretnem naselju oziroma fari. Pisno izražanje v slovenskem jeziku je
tudi za cerkvene izobražence v preteklosti predstavljalo veliko težavo.
Vsakomur je jasno, da oznanila pri mašah niso mogla biti sporočena v drugem jeziku kot
slovenskem, navsezadnje je bil to edini jezik, ki ga je večina prebivalstva poznala. To pa ne
pomeni nujno, da je bila posledično tudi oznanilna knjiga pisana v slovenskem jeziku.
Tako kot je veljalo za pisne predloge pridig, je tudi pri pisnih oznanilih za številne župnike
veljalo pravilo, da so napisali oznanilo v neslovenskem, navadno latinskem, nemškem ali
italijanskem jeziku in ga potem sproti prevajali. Mnogim je bil tak način že nekakšen
avtomatizem. 138
Možno je seveda tudi to, da se je kateri izmed župnikov bal pisati v slovenskem jeziku zaradi
večinske prevlade latinščine in nemščine. Pri nekaterih praznikih se striktno uporablja
latinščina in zdi se, da so tudi farani poznali nekatere latinske izraze za določene praznike.
V obdobju narodnega prebujanja v 2. polovici 19. stoletja je tudi v oznanilnih knjigah prisotne
čedalje več slovenščine. Posebno dragoceno je spremljanje prilagoditve jezika 139 glede na
nove gospodarske in politične razmere. Kako npr. razložiti kmetom, da nimamo več
konstitucije, ampak ustavo? Podobnih primerov bi lahko našli kar nekaj.
5.1.6. Oznanilne knjige kot ogledalo življenja župnije
V oznanilnih knjigah je poleg »rednih vsebin« možno najti marsikaj zanimivega. Tako lahko
najdemo podatke o pouku krščanskega nauka za mladino in starejše, velikonočnih spovedih,
pripravah na prva obhajila in birme, raznih cerkvenih obredih, procesijah ipd. Poleg teh
verskih običajev in pobožnosti pa lahko preko oznanilnih knjig odkrijemo tudi razne spore
med farani in duhovščino, ki so bili dokaj pogosti. Tako so se marsikje sporekli glede
pogrebov, porok, zvonjenja, ni pa znanih primerov, da bi se prepirali glede verske oskrbe
bolnih in umirajočih. 140
Očitno je duhovščino zelo zaposlovalo upadanje namenskih maš nekdanjih dobrotnikov
Cerkve. Njihovo zmanjševanje oziroma združevanje je lahko tudi kazalec gospodarskih in
valutnih gibanj v določenem obdobju. Zanimivi so tudi podatki o naročnikih stanovskih,
društvenih, kongregacijskih in drugih "skupinskih" maš. Posredno lahko iz teh podatkov
izvemo tudi za stiske faranov zaradi vremenskih ujm, bolezenskih epidemij, za stiske v
vojnem času, politične razmere.141
Posebno poglavje odnosov med duhovščino in farani bi lahko namenili informacijam glede
najemanja cerkvenih klopi, dajanja delov cerkvenega premoženja v najem ali zakup, naložb
finančnih volil, upravljanja z dobrodelnimi fondi, a bomo nekatere izmed teh primerov
pogledali na praktičnem primeru župnije Dolenja vas.
138

Granda, 2002.
Znan je primer iz Gornje Avstrije leta 1848, ko so se kmetje spraševali, kaj bodo oni počeli s "freie Presse",
če pa nimajo "preš". Trta pri njih praktično ne uspeva, vino iz sadja pa so očitno pridelovali na druge načine.
Prim: Granda, 2002.
140
Granda, 2002.
141
Prav tam.
139
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5.2.

Oznanilne knjige župnije Dolenja vas

Ko sem brskal po Nadškofijskem arhivu, ki hrani oznanilne in oklicne knjige župnije, sem
opazil, da vseh knjig žal ni ohranjenih. Župniki so pisali oznanila v posebne zvezke, ki so jih
označevali z zaporednimi številkami. Od ustanovitve župnije do začetka 2. svetovne vojne se
je tako najverjetneje zvrstilo 11 oznanilnih zvezkov. Ohranjeni so samo zvezki od 4 do 11, žal
pa tudi tu marsikatero leto manjka. 142 Prvi ohranjeni zvezek je torej očitno četrti v vrsti.
Zajema obdobje med 3. 7. 1870 in 31. 8. 1879. Iz njega izvemo, da so župniki v Dolenji vasi
v 2. polovici 19. stoletja za pisanje že uporabljali slovenščino, edino za poimenovanje nedelj
se je še ohranjala latinščina. Slovenščina se je tako tudi v pisani besedi v Dolenji vasi čedalje
bolj uveljavljala prav v tem času. Če na drugi strani pogledamo še v oklicne knjige, ki so
ohranjene tudi še iz začetka 19. stoletja, v njih vidimo, da takrat slovenske pisane besede v
Dolenji vasi praktično še ni bilo. Pri oklicih se tako tudi za imena, priimke in kraje
uporabljajo nemške ali latinske različice143.
Vrnimo se nazaj k oznanilnim knjigam. Ohranjeni so zvezki oznanil do začetka 2. svetovne
vojne na slovenskih tleh, od tega obdobja dalje oznanila niso ohranjena. Manjka tudi celotno
obdobje med 31. 8. 1879 in 27. 10. 1912.
Kar se tiče oznanil po 2. svetovni vojni, sem pregledal tudi župnijski arhiv v Dolenji vasi, a
arhiva oznanil za to obdobje nisem našel. V zadnjih letih se oznanila izdajajo v tiskani obliki
na nekaj straneh. Oznanila pripravi župnik, izidejo enkrat mesečno. Natisnejo se v toliko
izvodih, da jih prejmejo vsi verniki. Sodeč po zadnjih oznanilih, ki so objavljena na župnijski
spletni strani144, lahko sklepamo, da oznanila v taki obliki izhajajo 26. leto, torej nekje od leta
1990.
5.2.1. Vsebina oznanilnih knjig župnije
Ugotovili smo, da so oznanilne knjige vsebovale zlasti tri vrste sporočil: verske in cerkvene
narave, sporočila družbenopolitične narave in piščev subjektivni pogled oz. kakšne praktične
informacije. Želel sem preveriti, če se vse tri zvrsti pojavljajo tudi v oznanilnih knjigah
župnije Dolenja vas.
5.2.2. Verska in cerkvena sporočila
Največji poudarek oznanilnih knjig je na sporočilih verske in cerkvene narave. Pri tem
izpostavljam tri primere: spraševanje vesti, razdeljevanje miloščine in prodaja cerkvenih
sedežev.

Oznanilne knjige, NŠAL, ŠAL/ZA. Najverjetneje so župniki (ko je zvezka zmanjkalo) v nekaterih letih
oznanila pisali kam drugam, potem pa so se ti listi izgubili oz. niso ohranjeni.
143
Oklicne knjige, NŠAL, ŠAL/ZA,
144
Župnijska oznanila, Župnija Dolenja vas.
142
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Spraševanje vesti
Pred 1. svetovno vojno je bilo samoumevno, da gre praktično vsak faran in tako tudi vsak
prebivalec župnije k spovedi. To je bilo potrebno storiti pred vsakim večjim cerkvenim
praznikom, zlasti pa v postnem in adventnem času. Pred vsako spovedjo je bilo v župniji
organizirano spraševanje vesti, ki se ga je moral udeležiti vsak, ki je hotel k spovedi.
Največkrat je spraševanje vesti potekalo po hišnih številkah (npr. v ponedeljek zjutraj od
hišne številke 1 do 40, v torek zjutraj od 41 do 80 itd.), nekajkrat pa je župnik farane razdelil
tudi po spolu ali celo po stanu (npr. v ponedeljek zjutraj nezakonske matere iz cele fare).145
V dvajsetih letih 20. stoletja ni več »obvezne zglasitve pri spovedi«, temveč sporoča kaplan v
adventnem času leta 1922 sledeče: »Kdor želi, lahko sv. spoved opravi danes po nauku, potem
v četrtek, petek in soboto popoldne.«146
V tem času je bilo tudi ukinjeno spraševanje vesti po hišnih številkah, ločeno je samo še po
spolu.
Pobiranje bere in razdeljevanje miloščine
Solidarnost med ljudmi je bila v preteklosti na precej višji ravni kot danes. Veliko prebivalcev
župnije je živelo pod pragom revščine. Župnik je bil tisti, ki se je čutil poklicanega regulirati
socialne razlike. Premožnejše družine (šlo je zlasti za tiste z veliko zemlje) so v župnišče
prinašale svoje presežke (tako v materialnem kot finančnem smislu). Če tega niso storili, jih je
župnik večkrat opomnil ali jim celo zagrozil, da bo »primoran po hišah pobirati«147. Ljudje
so se zlasti za časa župnika Škulja večkrat upirali pobiranju bere ter niso hoteli plačevati ali
pa so plačevali samo polovično. Župnik jih je večkrat opozoril, da je taka navada v Dolenji
vasi že od nastanka župnije in da on tega ne misli ukiniti. Poleg bere je morala vsaka hiša za
župnišče darovati nekaj drv za kurjavo. Darovi vernikov so se največkrat porabili za obnovo
določenega sakralnega objekta v župniji ter za pomoč revnim. Pred večjimi prazniki je župnik
pozval uboge, naj pridejo v župnišče po miloščino. Zraven so bili povabljeni očetje revnih, ki
so presodili, kdo je upravičen do miloščine in kdo ne.
Prodaja cerkvenih sedežev
V cerkvi je bilo nekdaj vsakemu faranu dodeljeno točno določeno mesto. Pravila, po katerih
se določajo cerkveni sedeži, so bila natančneje določena leta 1898148. Cerkveno predstojništvo
v Dolenji vasi je vpeljalo ta pravila naslednje leto, ko naj bi bili v župnijski cerkvi narejeni
tudi novi sedeži149.
Delitev sedežev je najprej potekala po spolu. Desna stran cerkvene ladje je veljala za moško
stran, leva za žensko. Čeprav so bile (vsaj kolikor je meni znano) v cerkvi sv. Roka v Dolenji
vasi večinoma klopi, je bilo za vsako klop točno določeno, koliko sedežev vsebuje oz. za
koliko ljudi je v njej prostora. Za cerkvene sedeže je potekala prodaja oz. javna dražba. Vsaka
družina je imela zakupljenih nekaj sedežev na ženski ter nekaj sedežev na moški strani.
Prepovedano je bilo sedeti na strani nasprotnega spola, četudi je bil sedež prazen. Če za
preteklo leto lastnik ni plačal najemnine, mu ga je župnija lahko vzela 150. Sedež je bil
izpraznjen tudi v primeru, če je njegov lastnik umrl in ni bilo dediča pri hiši. Dediči so bili:
Oznanilne knjige, NŠAL, ŠAL/ZA.
Oznanilne knjige, NŠAL, ŠAL/ZA. Oznanilo iz decembra 1922.
147
Prav tam. Oznanilo iz dne 23. 7. 1876.
148
Prim. Ljubljanski škofijski list, 1898, št. 90, str. 175.
149
Sedežnina, ŽA Dolenja vas.
150
Oznanilne knjige, NŠAL, ŠAL/ZA.
145
146
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oče, sin, zet, mati, hči, nevesta. Če se je po smrti pojavil dedič, je moral prositi, da se cerkveni
sedež prepiše na njegovo ime ter plačati prepisnino 151 oz. primščino. V obeh primerih
(neplačan sedež, smrt brez dediča) je potekala javna dražba, ki je potekala v šoli in ne v
župnišču. Za izpraznjen sedež so lahko licitirali samo posestniki domače župnije 152.
V začetku leta 1910 je župnik Vrhovšek dopolnil pravila prodaje sedežev: »Ker se cerkveni
sedeži na javni dražbi jako drago plačujejo, se je cerkvenemu predstojništvu pravično zdelo,
da kupljeni sedež ostane deset let od dneva pridobitve še pri hiši, četudi lastnik preje umerje.
V slučaju pa, da ni pri dotični hiši nobenega (nobene), da bi se zamogel sedeža posluževati,
se zopet takoj proda na javni dražbi.«153
Odkrivanje vzrokov za spreminjanje družbenih običajev
Praktično do začetka 2. svetovne vojne so se ljudje poročali ob nedeljah. Zanimivo je
vprašanje, kdaj in zakaj je prišlo do spremembe, da se danes večinoma poročamo ob sobotah.
O enem izmed možnih vzrokov lahko sklepamo iz zapisa oznanilne knjige iz leta 1938.
»Z ozirom na pregrdo obnašanje gledalk in otrok v nedeljo popoldne pri poroki, se na nasvet
velike večine moških faranov v nedeljo ne bo poročalo dolgo časa.«154
5.2.3. Politični in upravni vsebinski vidiki oznanilnih knjig
Ker ljudje niso imeli radia in televizije, veliko pa jih je bilo tudi nepismenih, se ne gre čuditi,
da v oznanilnih knjigah najdemo tudi veliko novic iz »sveta izven župnije«, vedno so bili
posebej poudarjeni osebni prazniki svetnih in posvetnih vladarjev. Župniki so imeli mnogo
več kot le pastoralno poslanstvo v župniji, zato so pri mašah dajali tudi navodila glede raznih
upravnih zadev, svetovali glede financ ali informirali farane, kakšno je stanje v šolstvu.
Molitve za svetne in posvetne avtoritete
Vedno so bili poudarjeni osebni prazniki papeža oz. cesarskega (v Avstro-Ogrski) ali
kraljevega para (v Kraljevini Jugoslaviji). 14. 8. 1870 tako župnik pri oznanilih naznani vest,
da se bo »dans teden obhajal tudi rojstni dan našiga svitliga cesarja Franca Jožefa, zato bo
po sv. maši zahvaljna pesem«155. Zahvalne maše v župniji so potekale tudi ob obletnicah
začetka vladanja novega vladarja, ob njegovem godu, obletnicah poroke s cesarico itd. V
razmahu 1. svetovne vojne, ko se je že na glas govorilo o novih konceptih državnosti po
vojni, je dolenjevaški župnik 13. 8. 1916 nagovoril farane, naj molijo, »da bi Bog podpiral
cesarja FJ v teh časih, mu podelil zmago, da v miru preživi večer svojega življenja«156.
Dva dni po koncu 1. svetovne vojne so med oznanili farani že poslušali hvalospev novi oblasti
in novi domovini. 157

Pred 1. svetovno vojno je prepisnina sedeža znašala 3 goldinarje.
Oznanilne knjige, NŠAL, ŠAL/ZA.
153
Oznanilne knjige, NŠAL, ŠAL/ZA.
154
Prav tam. Oznanilo iz dne 6. 2. 1938.
155
Prav tam. Oznanilo iz dne 14. 8. 1870.
156
Prav tam. Oznanilo iz dne 16. 8. 1916.
157
Prav tam. Oznanilo iz dne 3. 11. 1918.
151
152
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Vodenje ponavljalnih šol
Duhovniki so imeli v kraju do 2. svetovne vojne tudi velik vpliv na šolstvo. Poleg
nadzornikov v rednih šolah so vodili tudi t. i. ponavljalne šole. Župnik Štefan Jaklič leta 1874
o njih pravi takole: »Poduk v teh šolah se daje po trikrat v tednu, vselej po 2 uri, in sicer
dvakrat za fante in enkrat za dekleta. V to šolo morajo hoditi vsi fantje in vsa dekleta, ki so že
12. leto spolnili do spolnjenega 14. leta. Zatoraj naj pridejo v nedeljo ob 8. uri vsi fantje in
vsa dekleta te starosti v šolo, da se vpišejo in da se njim naznani ob ktereh dnevih, da bodo
morali v šolo hoditi«158.
Pomoč novi oblasti pri menjavi valute
Po koncu 1. svetovne vojne in konstituiranju nove države v oznanilni knjigi iz 12. 1. 1919
lahko preberemo: »Ta teden do vstevši drugega ponedeljka, 20. januarja, se bodo naši
bankovci žigosali ali štempljali, da se ugotovi, koliko je papirnatega denarja v ozemlju
Narodne vlade SHS v Ljubljani. Torej naj vsakdo poišče vse papirnate krone 2K, 10K itd. in
prinese k žigosanju. Po 20. januarju se neštempljani bankovci ne bodo več sprejemali niti
pozneje zamenjali za novo domačo valuto«159.
5.2.4. Subjektivni pogled pisca
V oznanilnih knjigah ne manjka praktičnih nasvetov.
»Denarja iz hranilnic ne dvigati. Ta denar je po mednarodni pogodbi v Haagu nedotakljiv.
Denar ne leži v hranilnici, temveč je varno na obresti naložen, bolj varno, kakor če je doma
ohranjen. Oni, ki bodo govorili in ljudi begali, da je denar radi vojske v nevarnosti, bodo
kaznovani s strogim zaporom od 8 dni do 3 mesecev. In kako koristno in dobro bi tudi bilo, ko
bi svojci onih mož in mladeničev, ki so odrinili na vojsko, kaj denarja zbrali in prinesli v
župnišče, da se za nje vsak teden, dokler bode vojska trajala, opravila ena sv. maša z
litanijami vseh svetnikov«. 160
Ali:
…»železniška proga Ljubljana–Novo mesto je zastražena, na klic STOJ-HALT precej obstati,
sicer se strelja«.161
Ali večkrat:
»…skrivajte vžigalice, da jih ne dobijo otroci v roke«.
Poleg tega je bilo pri mašah vedno oznanjeno, če je kdo na vasi kaj izgubil oz. če kdo kaj
pogreša. Že iz tega vidika je bilo zelo praktično, če si obiskoval nedeljska bogoslužja, saj je to
hkrati pomenilo, da si bil na tekočem z novostmi v tvojem domačem kraju ter tudi širše.
Oznanilne knjige, NŠAL, ŠAL/ZA. Oznanila iz oktobra 1874.
Prav tam. Oznanilo iz dne 12. 1. 1919.
160
Prav tam. Oznanilo iz januarja 1919.
161
Prav tam. Oznanilo iz dne 2. 8. 1914. Župnik se je po enem mesecu vrnil iz zdravljenja na morju in na prvo
avgustovsko nedeljo tudi prvič omenil vojne razmere ter pozval ljudi, da bi prihajali v cerkev molit za srečen
konec vojne.
158
159
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6. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
6.1.

Značilnosti površja

Ozemlje župnije leži na Ribniškem kraškem polju. Uravnan svet na vzhodu in zahodu
obdajata visoki kraški planoti, Velika in Mala gora. Proti jugovzhodu je polje odprto proti
Kočevskemu polju. Polje sta izoblikovala potoka Bistrica in Ribnica, nastalo pa je ob
mišjedolskem-želimeljskem prelomu. Tako kot okoliške kraške planote ima tudi Ribniško
polje dinarsko slemenitev (SZ–JV). V tej smeri tudi tečeta edina potoka na proučevanem
območju, Ribnica in Rakitnica, ki podzemno odtekata proti reki Krki. Zaradi značilnosti obeh
potokov se polje uvršča med prelivna polja. 162
Polje je večinoma pokrito s kvartalnimi aluvialnimi nanosi vodotokov, ki jih sestavljajo
pesek, melj in glina. Njihova debelina ob potokih znaša nekaj metrov. Aluvialne nanose v
severnem in zahodnem delu polja prekinjajo vmesni pragovi dolomita, ki so pomembni z
vidika poselitve in ureditve kmetijskih površin. Vzhodni del polja predstavlja apneniška
terasa, imenovana tudi Vrtače. Nahaja se okoli 10 m nad aluvialno ravnico, gradijo pa jo
kredni apnenci, za katere je značilna močna zakraselost.163
Geološka zgradba Ribniškega polja se v mikro obliki kaže tudi na južnem delu polja, območju
župnije Dolenja vas. Prebivalci Dolenje vasi in okoliških krajev ta del Ribniškega polja
imenujejo tudi Dolenjevaško polje, kjer prevladuje apnenec na vzhodnem delu, na zahodnem
in severozahodnem delu območja opazimo predele dolomita, v osrednjem delu polja ob glavni
prometnici pa prevladujejo nanosi rek in potokov. Meja med vzhodnim in zahodnim delom
polja poteka ravno v smeri severozahod–jugovzhod preko polja, in sicer mimo sv. Marjete in
Jasnice. 164
Vzpetine sredi polja so verjetno posledica tega, da pliocenska uravnava v polju ni ustvarila
popolne ravnine, marveč so ostali nad zgornjimi deli potokov ostanki pomolov, ki jih bočna
erozija še ni uspela odstraniti. Danes jih opazimo kot osamljene položne griče, porasle z
grmovjem. Med procesi, ki so oblikovali površje v preteklosti, je poleg tektonske udorine in
usedanja v morju, pomembno predvsem kasnejše zakrasevanje. V preteklosti so morali biti
potoki Ribniškega polja daljši, vendar so se zaradi napredujočega zakrasevanja krčili, ponorne
rupe in požiralniki so se pomikali bližje izvirom, v vzhodnem delu pa so nastajale vrtače. Ko
se je zakrasevanje v kvartarju ustavilo, so potoki z drobirjem prekrili zahodni del ravnine. 165
6.2.

Hidrogeografske značilnosti

Ribniško polje so oblikovale štiri ponikalnice: Tržiščica, Bistrica, Ribnica in Rakitnica. Po
južnem delu Ribniškega polja tečeta zadnji dve.
Potok Ribnica teče skozi Dolenjo vas in nato po polju v smeri proti jugovzhodu, kjer nato
ponikne v požiralniku pri sv. Marjeti sredi Dolenjevaškega polja. Napaja se iz treh kraških
izvirov v jurskih apnencih ob vznožju Velike gore. Potok v povirnem delu teče proti severu,
nato pa spremeni smer toka in začne teči proti jugovzhodu. Edini stalni pritok Ribnice je
potok Sajevec, ki se pri Zalužju izliva v Ribnico. Ker potok priteka iz globokega krasa Velike
gore, ima ob močnih nalivih in dolgotrajnem deževju visok vodostaj nekaj dni pozneje, zato
občasno poplavlja. Takrat preplavi vse polje med Dolenjo vasjo in hribom Jasnica (577 m),
Perko, Orožen Adamič, 1999.
Prav tam.
164
Zobec, 1972.
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Prav tam.
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nato pa podaljša svojo pot proti jugovzhodu in se med Jasnico in Svinjskim gričem preliva
naprej na Kočevsko polje. 166
Zaradi poplavljanja Ribnice je bil leta 1985 v Zalužju 167 zgrajen zadrževalnik vode. Glavni
nameni izgradnje zadrževalnika so bili prestrezanje visokih voda, ki bi drugače povzročale
poplave v spodnjem toku ponikalnice (po Dolenjevaškem polju), njihovo zadrževanje za
določeno časovno obdobje in nato kontroliran izpust. Sama gradnja zadrževalnika je bila
predvidena v dveh fazah. V prvi fazi bi dosegli stopnjo suhega zadrževalnika, ki bi opravljal
funkcijo preprečevanja nadaljnjega poplavljanja, v drugi fazi pa bi objekt nadgradili v mokri
zadrževalnik, ki bi skrbel za bogatenje nizkih vodostajev v času poletne suše in bi med
drugim omogočal uporabo presežne vode v gospodarske namene. Druga faza ni bila zgrajena
zaradi previsokih stroškov investicije. 168
Potok Rakitnica ali Rakitniščica, kakor ga nekateri tudi imenujejo, izvira na jugozahodnem
robu polja v zatrepni dolini pri vasi Blate. Izvir Rakitnice domačini poznajo tudi pod imenom
Obrh. Potok naj bi dobil ime po rečnih rakih, ki so živeli v njem pred pojavom račje kuge v
začetku prejšnjega stoletja. Rakitnica od izvira do ponora vijugasto teče proti jugovzhodu.
Med naseljema Dolenja vas in Rakitnica se njena struga poglablja v višje površje. Ob nizkem
in srednjem vodostaju Rakitnica ponikne v rupah, ki se nahajajo pod slemenom, na katerem
leži naselje Rakitnica. Ob močnejših padavinah pa potok poplavlja. Ker se ob ponorih voda
dvigne tudi do 12 m, nastane jezero.169 Ob visokih vodah jezerska voda površinsko odteka ter
se preliva po suhi strugi ob cesti Rakitnica–Dolenja vas in ga skupaj z Rakitnico in Bistrico
poplavlja. Vsi trije potoki lahko ob visokih vodah poplavijo cesto Ribnica–Kočevje na
južnem delu Ribniškega polja. Rakitnica je najkrajša izmed ponikalnic na Ribniškem polju,
kotanja Rakitnice pa predstavlja edini primer nastajanja kraške doline v Sloveniji. 170
Kljub temu da imata potoka Ribnica in Rakitnica majhen padec, je pred 2. svetovno vojno na
tem območju delovalo več mlinov in žag, o katerih nam danes večinoma pričajo le še
ruševine.
V preteklosti so bile poplave na Dolenjevaškem polju dokaj stalen pojav. Po obsežnih
ureditvah rečnih strug, gradnji odvodnih kanalov, gradnji in regulaciji vodnega zadrževalnika
v Zalužju, se je število poplav precej zmanjšalo. Poleg tega na območjih, kjer danes občasno
prihaja do poplavljanja, prevladujejo travne in njivske površine, tako da poplave praktično ne
ogrožajo naselij in gospodarskih poslopij.
6.3.

Klimatogeograske značilnosti

Območje ima zmernocelinsko podnebje, za katerega je značilen submediteranski padavinski
režim s količino padavin med 1300 in 2800 mm. Razlog velike namočenosti je lega na
območju alpske-dinarske pregrade. Povprečne oktobrske temperature so višje od aprilskih. 171
Najbližja uradna meteorološka postaja se nahaja okoli 10 km proti jugu na nekaj metrov
nižjem Kočevskem polju. Zaradi podobnih reliefnih razmer in relativno majhne oddaljenosti
lahko sklepamo, da so podnebne razmere na obeh poljih podobne.
V zadnjih petdesetih letih znaša povprečna temperatura zraka 8,6 °C, povprečna julijska
temperatura 18 °C, povprečna januarska pa -1,3 °C, letno pade okoli 1500 mm padavin. V
166

Gams, 2003.
Zalužje ni samostojno naselje, temveč je del vasi Prigorica.
168
Kranjec, 2010, str. 126.
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zimskih mesecih so zaradi nizkih temperatur pogoste snežne padavine. Število dni s snežno
odejo je največje januarja, snežna odeja lahko zapade že oktobra in se obdrži do pomladi. 172
Zadnja leta se ta pojav zgodi zelo redko, še vedno pa je območje v vrhu po skupnem številu
dni s snežno odejo.
Od julija 2013 obratuje tudi vremenska postaja v Prigorici. Po besedah Roka Nosana, lastnika
vremenske postaje, ta ni del državne Agencije Republike Slovenije za okolje, je pa del mreže
postaj Društva za raziskovanje vremena in podnebja. Meri temperaturo, količino padavin,
relativno vlažnost, zračni tlak, smer in hitrost vetra.173
6.4.

Pedološke in vegetacijske značilnosti

Naravno rastje višjih predelov Velike in Male gore je gozd jelke in bukve, ki zaradi
toplotnega obrata marsikje seže v krpah do dna, v nižjih delih pa raste nižinski gozd hrasta in
belega gabra. Zakrasela območja so izkoriščena za travnike in pašnike. 174
Ob vodotokih na poplavnem območju so se pod stalnim vplivom talne vode razvile oglejene
prsti z glinasto-ilovnato strukturo. Na območju Vrtač so značilne plitve do srednje globoke
rjave pokarbonatne prsti. Na teh zakraselih območjih se nahajajo travniki in pašniki. V
preteklosti je gozd prekrival večino ravninskega sveta s pokarbonatnimi prstmi, nato pa je bil
zaradi vse bolj intenzivnega kmetovanja izsekan. Za kmetovanje najboljše prsti so se razvile v
vzhodnem delu polja, vse tja do Jasnice. Gre za rjave obrečne prsti, ki vsebujejo več peščenih
delcev. 175 Na tem območju je tudi največ sklenjenih travnatih in njivskih površin.
Preglednica 5: Pregled območja po pokrajinskoekoloških enotah (PEE).
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PEE Dolenjevaško polje

PEE Velika in Mala gora

kamninska
osnova
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apnenca; aluvialni nanosi vodotokov

Mala gora pretežno iz dolomita,
Velika gora pretežno iz apnenca

relief

ravninsko dno, ki je razširjeno proti jugozahodu

strma pobočja

hidrološke
značilnosti

kraški ponikalnici Ribnica in Rakitnica
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Vremenski podatki za Kočevje, ARSO.
Nosan, 2016.
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7. DRUŽBENOGOSPODARSKI RAZVOJ OBMOČJA
Na družbenogospodarski razvoj določenega območja je potrebno gledati vsaj z dveh vidikov:
lokalnega (endogenega) in globalnega (eksogenega).176 Za proučitev vseh domačih
potencialov je potrebno pogledati v preteklost in prek opredelitve dosedanjega razvoja
poiskati iztočnice za sodoben razvoj.
Razvoj slovenskega podeželja je po mnenju Klemenčiča potrebno gledati v luči razvojnih
stopenj civilizacije. Pokrajina je po njegovem mnenju neposredna odslikava splošnih
razvojnih stopenj, ki jih je opredelil kot: agrarno, industrijsko in informacijsko.177
Agrarna razvojna stopnja je slonela pretežno na samooskrbnem kmetijstvu s številnimi
različicami. Rabe strojev praktično (še) ni bilo. Za agrarno obdobje je značilna maksimalna
izkoriščenost kmetijskih zemljišč, ne glede na naravne danosti. Proizvodnja za trg je bila
omejena le na redke večje kmetije. Meja med mestom in podeželjem je bila večinoma dokaj
jasno začrtana. Družba je bila na videz socialno homogena, v podrobnostih pa zelo
diferencirana, z majhnim številom hierarhičnih stopenj. Gospodarska struktura in izgled
pokrajine sta bili zelo pestri, poselitev pa izrazito razpršena.
Industrijska razvojna stopnja je težila h točkasto-koridorski regionalni strukturi in k
destrukciji pokrajinske strukture predhodne razvojne stopnje. Po 2. svetovni vojni se je zaradi
socialističnega družbenega sistema začela pospešena industrializacija in množično
zaposlovanje v neagrarnih poklicih. Delež čistega kmečkega prebivalstva je hitro padal in
večina kmečkih gospodinjstev se je sčasoma preoblikovala v polkmečka ali nekmečka
gospodinjstva. Kmetijska proizvodnja se je začela optimizirati, kar je privedlo do opuščanja
obdelave manj primernih kmetijskih površin. S socialno preobrazbo in vse manjšo odvisnostjo
lastnikov zemlje od kmetijstva se je začela spreminjati tudi zunanja podoba podeželja, zlasti
na ravninskih območjih. Kljub delni urbanizaciji je ostala zemljiška struktura v glavnem
nespremenjena. Na družbenogospodarski in prostorski razvoj slovenskega podeželja je močno
vplival politični sistem v povojni Jugoslaviji, ki se je zato razvijal precej drugače od
zahodnoevropskega podeželja, ki je bilo nenehno pod vplivom kapitalizma. Na preobrazbo
podeželja v Jugoslaviji so tako vplivali zemljiški maksimum (10 ha), zatiranje zasebnega
kmetijstva (skoraj do 70-ih let 20. stoletja), preferiranje družbenega sektorja v kmetijstvu,
izrazita usmerjenost v industrializacijo. Vse to je močno oviralo oblikovanje tržno
naravnanega kmetijstva v zasebnem sektorju. Do sprememb v zemljiški strukturi je prišlo le
tam, kjer so se na večjih prostorskih sklenjenih kompleksih, večinoma nacionaliziranih
zemljišč, oblikovala tržno naravnana državna kmetijska gospodarstva socialističnega tipa.
Gospodarstvo in družba sta bili v industrijski fazi strukturirani v jasno razvidnem
hierarhičnem ustroju. Izrazita delitev dela je vodila na eni strani k homogenizaciji vseh oblik
družbenogospodarskega življenja, na drugi strani pa k velikim razlikam v stopnji razvoja
ožjih in širših območij.
Informacijska (tudi postindustrijska) razvojna stopnja uveljavlja razvojni model, ki je
mešanica obeh predhodnih. Kaže se v opazni destrukciji hierarhičnega modela zgradbe družbe
in gospodarstva industrijske dobe. Po letu 1991 je sledilo obdobje velikih sprememb v zunanji
podobi podeželja, ki sta jih spodbujala tranzicija iz socialističnega, na družbeno lastnino
vezanega, gospodarskega sistema v zasebno in tržno usmerjeno kmetijstvo ter uveljavljanje
176
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Klemenčič, 2003, str. 153-164
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kmetijskega reda EU. Za to obdobje je značilna »koncentrirana dekoncentracija« dejavnosti
(gospodarska struktura, raba tal, poselitev itd.). Namesto jasnih razmejitev stopajo v ospredje
odnosi, torej povezovanje. V iskanju možnosti preživetja in družbenogospodarskega razvoja
se posamezniki in skupine obračajo celo h gospodarskim modelom, ki so bili značilni za
agrarno razvojno stopnjo (raznovrstnost proizvodov, prilagodljivost proizvodnje zahtevam
potrošnika itd.) in v posodobljeni obliki obujajo v industrijski dobi preživete izdelke in
običaje.
Proces preoblikovanja klasične statične agrarne družbe v kulturno pokrajino dinamične
moderne družbe je potekal v treh fazah:178
 1. faza: do konca 2. svetovne vojne;
 2. faza: do osamosvojitve Slovenije;
 3. faza: po letu 1991.
Učinki vseh treh faz se odražajo tudi v zunanji podobi pokrajine, med katerimi izstopa
prepletenost elementov večinoma samooskrbnega kmetijstva z oblikami tržno naravnanega
kmetijstva. Ta prepletenost se najbolj odraža v zemljiški in posestni strukturi ter v
gospodarski in socialni strukturi prebivalstva. V zunanji podobi se na podeželju kažejo težnje
h krčenju obsega kmetijskih zemljišč v uporabi in hitro večanje neagrarnih površin,
namenjenih stanovanjski ali industrijski gradnji, prometni infrastrukturi itd.179
Cunder trdi, da je temeljna značilnost slovenskega kmetijstva, da se je dolgo razvijalo v
povsem drugačni smeri kot kmetijstvo Evropske unije. Medtem ko se je v državah z razvitim
kmetijstvom razmeroma hitro povečevala velikost obratov in se vzporedno izboljševala
kmetijska tehnologija ter specializacija pridelave, se je pri nas do začetka 90-ih let 20. stoletja
odvijal ravno obraten proces (slabšanje zemljiške in posestne strukture, nizka delovna
intenzivnost in tudi opuščanje pridelave).180
Glede na popis iz leta 2010 imamo v Sloveniji 74.646 kmetijskih gospodarstev, obseg
kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) pa ostaja v zadnjem desetletju bolj ali manj
nespremenjen. Zaradi strukturnih sprememb in specializacije pa se v kmetijski dejavnosti
nekoliko povečujeta povprečna velikost kmetije (6,4 ha KZU leta 2010) in delež kmetij,
večjih od 30 ha KZU (Popis kmetijskih gospodarstev 2000 in 2010). Poleg vse bolj usmerjene
oziroma specializirane pridelave se uveljavljajo tudi drugi pristopi (npr. ekološki način
pridelave), za katere se pogosteje odločajo kmetje, ki pri svojem delu iščejo izzive in
inovativne poti. 181
Spremembe družbenogospodarskih razmer konec 20. stoletja so se na podeželju zgodile v
obliki preobrazbe povezav med družbo in naravo. V literaturi se uporablja izraz modernizacija
podeželja. Ob vstopu v 21. stoletje je podeželje zajel postmodernizem, pri katerem naj bi
namesto fizičnih sprememb prihajalo do sprememb v obnašanju in dojemanju podeželskega
prebivalstva. 182
V sodobni informacijski dobi razvojne silnice izhajajo iz dveh smeri: globalizacijske in
lokalne. Optimalen regionalen razvoj je takrat, ko sta obe silnici v ravnotežju. Pri obrobnih
območjih je namesto globalizacijskih vplivov primerneje uporabljati izraz zunanji vplivi, ki so
Klemenčič, 2006, str. 159-171. Avtor pri obrazložitvi faz razvoja agrarne družbe povzema začetnika
preučevanja slovenskega podeželja, Vladimirja Klemenčiča.
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posredno globalizacijski. V večini primerov gre namreč za delovanje širših domačih
dejavnikov, ki so vključeni v globalizacijske procese (turizem, industrijski obrati, razne oblike
podjetništva) 183.
Agrarno obdobje je torej v ospredje postavljalo pokrajinsko homogenost kot izhodišče za
opredeljevanje prostorskih funkcijskih enot, industrijska doba postavlja v središče
gravitacijska območja, ne glede na naravne razmere. V informacijski dobi se oba koncepta
dopolnjujeta.
Danes tudi manj razvita območja dobivajo nove razvojne možnosti, saj se poleg profita
(industrijska doba) vse bolj uveljavljajo pojmi, kot so: kakovost življenja, vrednotenje
lokalnih posebnosti, ohranjanje naravnega okolja in kulturne pokrajine. Vsi našteti pojmi
predstavljajo nove razvojne možnosti, saj vse več ljudi daje pri izbiri bivališča prednost
nematerialnim vrednotam, kot so: umirjen način življenja, stik z naravo, druženje v majhnih
lokalnih skupnostih. Lokalne/regionalne posebnosti pridobivajo na pomenu, za uveljavljanje
teh posebnosti pa je potrebno aktivirati notranje (endogene) razvojne potenciale. Posebnost in
prepoznavanje ponudbe sta dejstvi, ki se v sodobni družbi kažeta kot pomembna razvojna
dejavnika. Učinkovit razvojni koncept naj bi slonel na domačih podjetnikih oziroma na
uravnoteženem deležu gospodarstva za globalni in domači trg. Na osnovi pokrajinske
razpoznavnosti (identitete) naj bi se razvil lokalni družbenogospodarski in prostorski
podsistem, ki bi s svojo (novo) privlačnostjo pritegnil zanimanje »domačih« občin.
Prebivalstvu je potrebno obuditi in okrepiti samozaupanje tudi s tem, da se jim nudi stalna in
vsestranska podpora. Le na tak način se bodo prebudile življenjske sile, ki edine zagotavljajo
dolgoročni obstoj poselitve neke pokrajine. 184
Pozitivno za podeželska območja je, da lahko s svojimi lokalnimi posebnostmi v današnji
informacijski družbi sama vplivajo na razvoj, kar v preteklosti ni bilo možno ali pa je bilo
možno le v manjši meri. Danes je trg precej večji, možno pa ga je doseči preko različnih
marketinških kanalov. Kljub temu je razvoj območja še vedno do neke mere omejen z
odločitvami na lokalni, regionalni in državni ravni. Dobre ideje lahko tako prodrejo v
občinske prostorske načrte in druge akte zgolj preko lokalnih predstavnikov na občinski,
regionalni in državni ravni.
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7.1.

Agrarna faza

7.1.1. Poselitev in zemljiška struktura
O okvirni dataciji poseljevanja območja obširneje govori poglavje 4.2. Na tem mestu pa sem
skušal ugotoviti, kakšna je bila poselitev in zemljiška struktura v času oblikovanja župnije v
Dolenji vasi, torej v 1. polovici 19. stoletja. Zelo dober vpogled v stanje v tistem obdobju nam
ponudi Franciscejski kataster za Kranjsko. Kartiranje slovenskega ozemlja se je začelo konec
18. stoletja z Jožefinskim katastrom, s katerim je želelo takratno Avstrijsko cesarstvo izdelati
terenske karte za boljšo orientacijo vojske na terenu185.
Franciscejski kataster je bil nato izdelan na podlagi cesarskega patenta Franca I. z dne
23. 12. 1817. Zemljiškokatastrska izmera je bila za večino slovenskega ozemlja izdelana v
letih 1818–1828. V začetku 40-ih let 19. stoletja je bil posodobljen, na osnovi popravkov pa je
v obdobju 1869–1882 nastal reambulančni kataster. Po reviziji leta 1896 naj bi bil vzdrževan,
vpisovala naj bi se vsaka sprememba v rabi in lastništvu. 186
V Franciscejskem katastru iz obdobja 1823–1869 pod Novomeško kresijo, kamor je takrat
proučevano območje spadalo, najdemo karte Dolenje vasi, Prigorice, Rakitnice, Grčaric in
Gotenice. Za primer sem vzel največja tri naselja: Dolenjo vas, Prigorico in Rakitnico. Za
vsako katastrsko občino sta na voljo grafični in spisovni del (zapisnik). Vsak mapni list meri 1
kvadratno miljo, zato lahko ena k.o. obsega več mapnih listov. Dolenja vas obsega 5 mapnih
listov, Grčarice 11, Gotenica 14, Prigorica 5, Rakitnica pa 3. Vse karte prikazujejo stanje na
terenu leta 1840.
Osnovno merilo je 1 : 2880, izjeme so bile v gorah in mestih, kjer je bilo merilo drugačno.
Mapni listi so barvni, različne barve pa prikazujejo različne kategorije rabe tal187:







njive: rumeno-rjava barva,
vrtovi: zelena barva,
objekti: rdeči (zidani), rumeni (leseni), temno rdeči (javne stavbe),
gozd: temno siva barva,
voda: izrisana v odtenkih modre,
ceste: rdeče (kamnite), rjave (poljske poti).

185

Franciscejski kataster, Wikipedia.
Petek, Urbanc, 2004, str. 108.
187
Franciscejski kataster, Wikipedia.
186
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Karta 12: Poselitev in zemljiška struktura v Dolenji vasi (Niederdorf) leta 1840.

Vir: Franciscejski kataster, ARS.188
Karta 13: Poselitev in zemljiška struktura v Prigorici (Büchelsdorf) leta 1824.

Vir: Franciscejski kataster, ARS.189
188

Franciscejski kataster za Kranjsko 1823-1869. ARS, SI AS 176, N171.
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Karta 14: Poselitev in zemljiška struktura v Rakitnici (Rakitnitz) leta 1824.

Vir: Franciscejski kataster, ARS.190

Glavna poselitvena os v Ribniški dolini je zaradi fizičnogeografskih omejitev že z rimsko
cesto v antičnem času razumljivo nastala vzdolž Ribniške doline. Na jugu doline sta tako
nastali Prigorica in Dolenja vas, ki ju je že pred 200 leti ločil le potok Ribnica. Na zemljevidu
so lepo vidna ledinska imena (na rjavih njivskih površinah), ki so ostala enaka ali podobna
vse do danes (Polana, Lisine, Kozaršce, Podevšnice, Male njive, Dolge njive itd.). Razlika je
samo v tem, da danes to niso več njivske, temveč večinoma travniške površine. Prikazana je
tudi zemljiška razdrobljenost parcel. Tretje večje naselje v župniji – Rakitnica, je eno izmed
redkih naselij v zahodnem, bolj mokrotnem področju istoimenske ponikalnice. Izkušnje iz
časov visokih voda so ljudi prisilile, da je naselje dovolj dvignjeno nad dolinsko dno, da v
času poplavljenega Rakitniškega polja hiše ostanejo na suhem. Podobno velja tudi za naselje
Blate, ki se je naslonilo na vznožje Velike gore.
Vsa tri največja naselja spadajo med obcestna naselja, zasnovan imajo pravilni ulični tloris, ki
je tudi sicer značilen za veliko naselij Ribniške doline. Hiše stojijo v ravni vrsti na obeh
straneh ceste in so s krajšo stranjo obrnjene na cesto. Danes so običajno na eni strani ceste
sode hišne številke, na drugi strani pa lihe. Dve hiši skupaj imata skupno dovozno pot, ki služi
tudi kot skupno dvorišče, ki ga domačini imenujejo tudi »kap'k«. Stanovanjskemu delu hiše,
ki gleda na cesto, običajno sledi hlev, nato pa ostali gospodarski objekti kmetije (garaže,
kozolec, skedenj). Prav Dolenja vas je najbolj tipičen primer obcestne vasi v celotni občini
Ribnici. Jedra vseh treh naselij so še danes locirana na istih mestih, kot so bila pred 200 leti.
Naselja so se razvila v bližini razmeroma rodovitnih obdelovalnih površin, ki so omogočale
obstoj in razvoj prebivalstva. Ljudje so se v preteklosti zaradi naravnogeografskih značilnosti
naselili na vzhodni strani polja, in sicer ob obeh glavnih ponikalnicah na območju, Ribnici in
Rakitnici. O tem priča tudi ena izmed redkih ohranjenih fotografij iz konca 19. stoletja.

189
190

Franciscejski kataster za Kranjsko 1823–1869. ARS, SI AS 176, N26.
Franciscejski kataster za Kranjsko 1823–1869. ARS, SI AS 176, N226.
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Slika 3: Dolenja vas-obcestni tip vasi okrog leta 1900.

Vir: Muzej Ribnica, 2016.

Navezanost in hkrati odvisnost prebivalcev od sadov zemlje je razvidna iz mnogih zapisov v
Župnijski kroniki. Kronika tako ves čas beleži, kakšne so bile podnebne razmere v določenem
letu, koliko je bilo padavinskih in sušnih obdobij ter nasploh, koliko so bile razmere ugodne
za kmetijstvo in kakšen je bil pridelek.191
Natančno poročanje o razmerah v kmetijstvu je za čas pred 2. svetovno vojno popolnoma
logično. Od rodovitnosti zemlje je bilo odvisno preživetje celotne družine, naselja in
navsezadnje – od tega je bil do neke mere odvisen tudi gmotni položaj župnika.
7.1.2. Odvisnost od naravnih nesreč
Večkrat se v Župnijski kroniki pojavlja zapis o dobrih in slabih letinah (Ernten und
Missernten). Ena izmed slabih letin se je zgodila leta 1859, ko kmečko prebivalstvo zaradi
slabih vremenskih razmer poleg pšenice ni moglo pridelati nič drugega. V pomladnih mesecih
je izostalo ozimno žito; aprila, maja, junija in julija sta bili zaradi suše uničeni koruza in ajda;
avgusta pa zaradi debele toče in hudih nalivov še proso in zelje. To je zgolj eden od primerov,
kako so podnebne razmere vplivale na življenje ljudi. V naslednjih letih so bile letine žita zelo
dobre in ljudje so si lahko opomogli. Velikokrat je bila letina slaba zaradi izjemno dolge
zime. Ena izmed takih hudih zim je bila leta 1870, ko so se poljska dela lahko začela šele v
začetku maja, pa tudi kasneje so bila še nekajkrat zaradi snežnih ploh prekinjena. 192
Zwitter, ki se je ukvarjal z vplivi malih ledenih dob na poselitev v agrarni fazi, je primerjal
temperaturne značilnosti letnih časov v obdobju 1500–1997. Iz grafov posameznih obdobij je
ugotovil, da so bile temperature nižje glede na povprečje tudi v obdobju 2. polovice 19.
stoletja. 193
Požari
Med naravnimi nesrečami je najpogostejši požar. Prvi zabeleženi požar v Župnijski kroniki
sega v leto 1850, ko je izbruhnil »na Pristavi« 194, pogorele pa naj bi hišne številke od 60 do
Župnijska kronika.
Župnijska kronika.
193
Zwitter, 2010, str. 32-42.
194
Del Dolenje vasi.
191
192
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65, s skednji vred. Največji požar je bil leta 1854, ko je pogorela skoraj celotna Dolenja vas,
župnišče in cerkev sta takrat ostala nepoškodovana. Ponoči 6. junija je v štirih urah zgorelo 47
hiš, skupaj s pripadajočimi gospodarskimi objekti. O velikem požaru so poročale tudi
Kranjske rokodelske novice. Hud požar je bil zopet v letu 1871, ko je pogorelo 13 hiš. Vsi ti
požari so bili tudi povod za ustanovitev požarne obrambe v obliki gasilskega društva. 195 Leta
1926 je večji požar zajel Prigorico, kjer je takrat pogorelo več hiš in gospodarskih poslopij. 196
V noči iz 13. na 14. 11. 1869 je divjal hud vihar, ki je župnišču, cerkvi in marsikateri drugi
stavbi v vasi odkril streho.197
Poplave
Kraško površje in neregulirani vodotoki so prebivalcem povzročali nemalo preglavic, poplave
pa so imele zmeren hudourniški značaj. Če so padavine trajale več dni, požiralniki na
Dolenjevaškem polju niso bili zmožni absorbirati vse vode, kar je povzročilo poplave po
celem polju, zalilo je tudi Dolenjo vas in Prigorico. Poplave so bile do izgradnje
zadrževalnika v Prigorici po pogostosti poleg požarov največja naravna tegoba, ki je pestila
ljudi. Zaradi pogostih poplav so začeli v župniji razmišljati tudi o premiku farnega
pokopališča198, ki je bilo tedaj okoli podružnične cerkve v Prigorici. Poplave so bile tudi eden
izmed vzrokov, da so se pred 200 leti odločili za gradnjo cerkve na Hribu.
Slika 4: Pogled na Dolenjo vas pred 1. svetovno vojno.

Vir: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, hrani Muzej Ribnica

V virih so poplave velikokrat omenjene. Po zapisih v Župnijski kroniki so bile poplave tudi
večkrat letno. Med 1. svetovno vojno, leta 1916, so posestniki Dolenje vasi prosili deželno
upravo za pomoč, ker so imeli zaradi poplave obilo škode na polju. Kranjska deželna uprava
je nakazala sredstva župnijskemu uradu, župnika pa prosila, da jih v sporazumu z županom
razdeli med pomoči najpotrebnejše občane.199 Velike poplave jeseni in spomladi 1934 omenja
tudi šolska kronika OŠ Dolenja vas.200

Župnijska kronika, str. 48.
Prav tam.
197
Prav tam.
198
Pokopališče ni bilo pod vodo zato, ker je potok Ribnica prestopil bregove, temveč so bili zaradi popolnoma
zasičenih kraških tal grobovi dobesedno v vodi. Zaradi tega so se pojavile pobude za premik farnega
pokopališča. Pred 2. sv. vojno je bila že pripravljena parcela za novo pokopališče (poleg farne cerkve na Hribu),
a ta ideja ni bila nikoli uresničena. Ljudi so v Prigorici pokopavali vse do obdobja osamosvojitve Slovenije, ko je
bilo dokončano novo farno pokopališče sredi Dolenjevaškega polja, »na Vidmu«.
199
Spisi 1917–1932, ŽA Dolenja vas.
200
Šolska kronika, ZAL, RIB 33.
195
196
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Bolezni
Tudi različne bolezni so marsikdaj zasejale strah med ljudmi in spremenile demografsko sliko
posameznih naselij. 16. 7. 1855 je v Dolenji vas izbruhnila huda kolera 201, ki se je nato
razširila na Rakitnico ter kasneje tudi na Prigorico. Po poročanju pisca kronike, naj bi to »zlo
trajalo do srede septembra«. Kot lahko sklepamo iz različnih ohranjenih mrliško oglednih
listov iz obdobja med obema vojnama, so različne bolezni, kot so ošpice, griža in pegavica
povzročale veliko smrti tako med starejšimi kot otroci. 202
7.1.3. Poljedelstvo in živinoreja
Slabše rodovitno površje kraškega polja s plitvo prstjo je kljub velikim ravnim površinam ves
čas predstavljalo omejene možnosti za preživetje izključno s poljedelsko dejavnostjo.
Značilna je bila tudi velika zemljiška in lastniška razdrobljenost, ki je svoje skrajnosti
dosegala prav na Dolenjevaškem polju, kjer so ponekod podolgovate razpotegnjene kmetijske
površine dosegale dimenzije tudi 3 x 420 m. 203
Kmetje so se tako usmerjali tudi v živinorejo. V Dolenji vasi, Prigorici in Rakitnici so imeli
zaradi trgovine z lončenimi posodami nadpovprečno število konj. Za območje je bila značilna
tudi trgovina s prašiči. Zaklane in očiščene prašiče so prodajali celo v Trst.204
Pred 2. svetovno vojno je bilo glede na občino Ribnico na tem območju nadpovprečno število
glav živine na prebivalca, skupno pa: 182 konj, 989 govedi, 808 prašičev, 16 ovac, 3400
perutnine. Na celotnem območju je bilo 391 hiš, v katerih je živelo 1949 prebivalcev, od tega
193 posestnikov, 182 kočarjev in 24 najemnikov. 205
Prevladovali so gozdovi, travniki in pašniki (preglednica 6), ki so se začeli po 2. svetovni
vojni naglo širiti na njivske površine, katere so leta 1937 skupaj z vrtovi zavzemale kar
685,89 ha.
Preglednica 6: Raba tal pred 2. svetovno vojno.

kategorija
gozdovi
travniki in pašniki
njive in vrtovi
sadovnjaki
poseljene površine
SKUPAJ

velikost (ha)
2201,60
1652,73
685,89
19,80
143,35
4703,37
Vir podatkov: Krajevni leksikon Dravske banovine.206

Statistika Dravske banovine iz leta 1939 nam poda tudi število prebivalcev po naseljih. Blate
so imele v tem letu 52 prebivalcev, Grčarice 258, Grčarske Ravne 47, Dolenja vas 631, Kot
pri Rakitnici 22, Lipovec 85, Makoše 17, Prigorica 465 in Rakitnica 357 prebivalcev. K
Dolenji vasi sta spadali tudi dve naselji, kjer je bilo večinsko prebivalstvo kočevskih Nemcev.

201

Prav tam. Kronika govori o koleri z imenom Cholera morbus.
Spisi 1917–1932, ŽA Dolenja vas.
203
Mihelič, 1996, str. 140-141.
204
Dolenjski list, 1983, str. 6.
205
Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937, str. 211. Podatki upoštevajo tudi Nemško vas in Zadolje, ki sta
bili istega leta priključeni občini Ribnica.
206
Podatki upoštevajo tudi Nemško vas in Zadolje, ki sta bili istega leta priključeni občini Ribnica.
202
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V Grčaricah je bilo nemškega prebivalstva 75 %, v Grčarskih Ravnah pa pred 2. svetovno
vojno ni bilo Slovenca. 207
7.1.4. Lončarstvo kot dodatni vir zaslužka
V preteklosti so ljudje na ribniškem koncu zaradi slabo rodovitne kraške zemlje,
razdrobljenosti posesti ter drugih tegob208 tistega časa iskali dodaten vir zaslužka.
Tako kot je za severni del Ribniške doline značilna suhorobarska obrt, je v južnem delu doline
lončarska. Bogata nahajališča gline na »Brezju«209 so ljudi privedla do tega, da so se začeli
ukvarjati s tovrstno obrtjo. Dolenja vas s svojo bližnjo okolico se ravno zaradi lončarstva
razlikuje od ostalih delov Ribniške doline.
Že Valvazor je v svoji Slavi vojvodine Kranjske zapisal, da je v teh vaseh »preko 80 hiš, kjer
večinoma lončarijo«. O obstoju lončarske obrti govorijo tudi številne ljudske pesmi.
V začetku 19. stoletja naj bi v Dolenji vasi in okoliških vaseh lončarilo okoli 250 družin, in
sicer predvsem četrtgruntarji in kajžarji, ki jim lastni pridelek ni zadoščal za preživetje. 210
V takratnem slovenskem tedniku Novice dolenjevaški župnik jeseni leta 1858 takole piše o
kmetijstvu in lončarstvu: »Tukaj so kmetije tako razkosane, da ni cele zemlje ali kmetije več
najti, kvečemu kak polovičar, največ mesličarjev. Mesličar ima 4 orale njiv, 4 orale pašnikov
in po troje ali četvore goved in kvečemu enega konja…To ga primora, si z lesenino, lončarijo,
pozimi z mnogimi težkimi deli po Hrvaškem in Slavonskem kruha iskati.«211
O trgovanju lončarjev z bolj oddaljenimi kraji priča tudi število konj. V začetku so lončarji
(pa tudi kasneje revnejši sloj prebivalstva) lončenino verjetno sami prenašali na hrbtu. 212
Po Terezijanskem katastru iz sredine 18. stoletja naj bi v nekaterih vaseh imel konja skoraj
vsak kmet, nekateri celo po dva. V Dolenji vasi je 65 kmetov imelo 76 konj, v Prigorici 34
kmetov 38 konj, v Rakitnici 32 kmetov 30 konj. Iz teh podatkov lahko zaključimo, da so
omenjene 3 lončarske vasi imele skoraj polovico vseh konj v Ribniškem gospostvu. Lončeno
posodo so prevažali na posebnih vozovih, lojtrnikih, ki so jih vlekli konji. 213
V 2. polovici 19. stoletja je pričela lončarska obrt zaradi štedilnika, emajliranih posod in
drugih izumov, ki so izpodrinile lončenino, upadati. V obdobju pred 1. svetovno vojno so
ljudje v upanju na boljšo prihodnost množično odhajali v Ameriko. Status animarum župnije
Dolenja vas pravi, da naj bi od 38 lončarskih družin, ki so se pred vojno ukvarjale z
lončarstvom, imelo kar 24 družin svoje bližnje sorodnike v Ameriki. 214 Iz istega vira lahko
izvemo, da lončarstvo ni bilo samostojen poklic, temveč le dopolnilo k poljedelstvu. Nekje do
začetka 20. stoletja matične knjige poznajo le četrtgruntarje, zemljake, trgovce, čevljarje itd.,
šele nato se je pojavil tudi poklic »lončar«.
Splošni pregled Dravske banovine, 1939.
Govorimo o času poznega srednjega veka. Poleg razdrobljenosti posesti so se tukajšnji ljudje spopadali tudi z
drugimi težavami: turški vpadi (Ribniška dolina ima več kot 20 dokazanih turških plenjenj), najhujša bolezen
tistega časa - kuga ter številne slabe letine zaradi različnih naravnih katastrof. Zaradi vsega naštetega so se ljudje
iz tega območja nameravali izseljevati. Takratni cesar Friderik III. je izseljevanje preprečil tako, da je
Ribničanom in Kočevarjem podelil dokument, s katerim so lahko trgovali z izdelki, izdelanimi doma, brez
davka. Dokument z imenom Krošnjarski patent je bil podeljen leta 1492.
209
Predel severno od Prigorice.
210
Šifrer, 1988, str. 6.
211
Ziegler, 1858.
212
O tem priča slika Janka Trošta, datirana v 15. stoletje. Slika je shranjena v Ribniškem muzeju.
213
Šifrer, 1988, str. 52. Take konje so imenovali »fuksi«.
214
Status animarum, ŽA Dolenja vas.
207
208
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Obstajali so različni tipi lončarskih družin. Prvi so imeli lastno lončarsko peč; drugi so
lončene izdelke samo izdelovali in prodajali; spet tretji pa so bili lončarji, ki so hodili delat k
drugim. 215
Da bi omilili proces upadanja lončarske obrti in poskusili ponovno dvigniti gospodarski in
socialni položaj kmeta, so po vsej Sloveniji začeli ustanavljati zadruge. Arhivski viri nam
govorijo, da so ob koncu 19. stoletja tudi v Ribniški dolini skušali organizirati zadruge. Poleg
ostalih naj bi se ustanovila tudi lončarska zadruga v Dolenji vasi. Kot kaže, pa te pobude niso
zaživele, saj vir iz leta 1888 ponovno spodbuja, da bi v Ribniškem sodnem okraju ustanovili
zadruge, med drugim tudi lončarsko.216
Leta 1916 jo je župniku Škulju le uspelo ustanoviti. Ilustrirani Slovenec poroča o ribniškem
lončarstvu takole: »Leta 1916 se je vendar posrečilo poslancu Škulju spraviti lončarje v
Lončarsko zadrugo, kjer so sedaj organizirani vsi lončarji. Zadruga dobavlja lončarjem
skupno gledino (svinec). Zagotavlja jim dobavo gline in ščiti obrt kot domačo, ker nerazumni
ljudje so silili lončarje v trgovski gremij in bi bili s tem lončarsko obrt kot domačo docela
uničili. Zadruge, ki jo vodi g. Škulj, se danes oklepajo vsi lončarji, tako da se bo le posrečilo
ohraniti lepo domačo obrt.«217
Člani Lončarske zadruge so se redno sestajali na občnih zborih. Prizadevali so si za vstop v
Zadružno zvezo. Slabo leto pred začetkom 2. svetovne vojne so ugotovili, da vstop vanjo ne
bo mogoč. Predlagali so, da bi zadruga prenehala obstajati ter da bi se osnovala Zveza
lončarjev.218 Tovrstna prizadevanja je prekinila vojna.
Pred 1. svetovno vojno so lončarji prodajali svoje izdelke vse do Krka in Raba ter do
italijanskih Benetk. Letno so prodali tudi do 150.000 različnih lončenih predmetov. 219
Lončarji so žgali svoje izdelke v ožagah, posebnih pečeh, ki so jih lahko uporabljali vsi
lončarji. Običajno so bile lončarske peči zgrajene v lesenih kolibah. Pri ožagah je bilo posebej
pestro pred velikimi sejmi, ko so žgali večje količine loncev. Takrat so organizirali »stražo«,
saj so morali enakomerno nalagati v peči, da se je lončenina lepo spekla. Ožaga je tako
postala tudi prostor druženja ob delu. Trdan jo v Našem rodu leta 1938 tako opiše:
»Pozimi in poleti, ko ožigajo, se zbirajo vaščani – samo možje in fantje – na vasovanje v
ožagi. To je lep naroden običaj v prijazni dolenjevaški fari. Otrok pa je vse polno v ožagi
popoldne. Pečejo krompir, dokler ne zazvoni Ave Mariji.«220
Lončarje je v vaški ožagi obiskoval tudi župnik Škulj in z vaščani reševal tudi probleme, ki so
se dogajali v vasi. Ožago so nekateri tako imenovali tudi »Dolenjevaški parlament«.

Šifrer, 1988, str. 13.
Prav tam, str. 83-88.
217
Ilustrirani Slovenec, 1927, str 336-340.
218
Spisi 1951–1985, ŽA Dolenja vas. Zapisnik 22. rednega občnega zbora Lončarske zadruge Dolenja vas z
omejenim jamstvom.
219
Krajevni leksikon Slovenije, 1971, str 559.
220
Šifrer, 1988, str. 30.
215
216
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Slika 5: Dolenjevaški parlament.

Župnik Škulj je tretji z leve. Vir: Ilustrirani Slovenec, 1927.

Z rapalsko razmejitvijo po 1. svetovni vojni je število lončarjev zopet precej upadlo, saj je
velik del tržišča spadal v drugo državo. Župnik Škulj si je sicer prizadeval, da bi v Italiji
uvedli prosto prodajo »naših domačih izdelkov«, a Italijani niso hoteli ratificirati te
pogodbe.221 Leta 1930 se je tako z lončarstvom ukvarjalo le še 35 ljudi. Obrt so začele
izpodrivati druge dejavnosti (furmanstvo, žagarstvo).
V obdobju pred 1. svetovno vojno je bilo zaradi agrarne prenaseljenosti na tem območju zelo
razširjeno izseljevanje v Ameriko. Podatki iz Statusa animarum govorijo, da je od 38
lončarskih družin iz območja Dolenje vasi imelo kar 24 družin svoje najbližje svojce v
Ameriki.
Tisti, ki so se iz Amerike vrnili (zdomci), so s seboj prinesli mnogo znanja in vedenja o
kakšnih izboljšavah, ki jih naši kraji še niso poznali. Zdomstvo je bilo posredno tako tudi
ugoden razvojni dejavnik zaradi vnašanja novosti iz gospodarsko razvitih dežel.
Karta 15: Razširjenost lončarske obrti.

Vir: Muzej Ribnica, 2016.
221

Spisi 1951–1985, ŽA Dolenja vas.
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Glede na kartografski prikaz lončarske obrti222 iz obdobja po 2. svetovni vojni je bilo v tem
času veliko ožag opuščenih. Zemljevid je po besedah kustosinje Muzeja Ribnica, mag.
Marine Gradišnik, nastal v 60-ih letih 20. stoletja. 223
Kot območje razširjenosti lončarske obrti je avtor zajel naselja Nemška vas, Prigorica,
Dolenja vas, Lipovec, Blate in Rakitnica. Obrt je delil na obrate, kjer je bila prisotna
lončarska obrt, in obrate, kjer so se ukvarjali s pečarstvom. Lončarske in pečarske obrate je
nato razdelil še na delujoče in opuščene. Podobno razdelitev je napravil tudi z ožagami.
Iz zemljevida lahko razberemo kar nekaj značilnosti za lončarsko obrt po 2. svetovni vojni na
tem območju. Pečarska obrt je bila prisotna zlasti v Nemški vasi, ki pa danes ne spada v
župnijo Dolenja vas. V vaseh južno od Nemške vasi so pečarski obrati zelo malo prisotni.
Delujoče lončarske obrate po 2. svetovni vojni najdemo zlasti v Prigorici, Dolenji vasi ter v
Blatah. V Lipovcu ter Rakitnici delujočih lončarskih obratov, po zemljevidu sodeč, v tem
času praktično ni bilo več. Zanimiv je zlasti pogled na Rakitnico, ki ima največ ožag glede na
število prebivalstva, a so v tem času že vse opuščene. V času po 2. svetovni vojni je bilo
stanje na območju župnije Dolenja vas sledeče: Rakitnica je imela 7 opuščenih ožag, Dolenja
vas 1 še delujočo ožago, Prigorica 1 delujočo in 2 opuščeni, Blate pa 1 delujočo in 3
opuščene.
7.1.5. Furmanstvo in žagarstvo
Poleg lončarjev so bili pred 2. svetovno vojno v teh krajih znani še furmani, ki so vozili les do
bližnjih žag v Jelenov Žleb, Glažuto, Grčarice, Jelendol.
V Ribniški dolini so bili največji lastniki gozda pred 2. svetovno vojno graščaki Rudeži, ki so
leta 1900 v Jelenovem Žlebu postavili moderno parno žago, les pa prodajali na tržiščih širom
sveta, vse do Italije, Anglije in tudi Severne Afrike. Žaga je bila nato prestavljena v bližino
železniške postaje v Ribnici, predvsem zaradi znižanja stroškov proizvodnje. Velika parna
žaga v lasti kočevskih grofov Auerspergov je bila tudi v danes neposeljenem Jelendolu med
Rakitnico in Grčaricami. Na višku svoje moči, pred 2. svetovno vojno, je bilo v Jelendolu
delavsko naselje s 63-imi prebivalci. Višji uslužbenci so stanovali v enonadstropni hiši ob
glavni cesti, ostali pa v deloma zidanih, deloma lesenih barakah. Žaga je leta 1943 prenehala
delovati, naposled pa je bila prestavljena v Ribnico.224
Auerspergi so leta 1835 v dolini nad vasjo Grčarice zgradili tudi peč za pridobivanje pepelike,
v letu 1840 pa je pričela obratovati steklarna, od koder tudi izhaja ime Glažuta. Steklarna v
Glažuti je obratovala do leta 1871, ko je bila predelana v parno žago, ki je delovala vse do 2.
svetovne vojne. V najboljših letih je v Glažuti sezonsko delalo okrog 80 ljudi, redno
zaposlenih pa jih je bilo okoli 30. V naselju je živelo 20 družin, delovala je šola, kapela in
trgovina. Glažuta je bila požgana takoj ob začetku 2. svetovne vojne. 225

Avtor je Janko Trošt, dolgoletni ravnatelj meščanske šole v Ribnici ter obenem tudi ustanovitelj muzeja v
Ribnici. Kartografski prikaz danes hrani Muzej Ribnica.
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Gradišnik (osebni vir), 2012.
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Kranjec, 2006, str. 42-45.
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Glažuta, Župnija Dolenja vas.
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7.1.6. Društveno in družabno dogajanje
Začetki društvenega življenja v Ribniški dolini segajo v 2. polovico 19. stoletja (po letu
1870). Za društva, ki so se ustanavljala do 1. svetovne vojne, je značilno, da so spodbujala
slovensko narodno pripadnost. Delovati so začela bralna, športna, glasbena in ostala društva.
Šlo je predvsem za izobraževanje, za pretok informacij, skrb za socialo. Predvsem znotraj
cerkvenih združb je bil velik poudarek tudi na skrbi za moralo.226
Medtem ko je 1. svetovna vojna društveno življenje skoraj popolnoma zaustavila, je le-to po
njej ponovno oživelo. Leta 1919 je izšla naredba, po kateri se društva niso smela ustanavljati
brez oblastne privolitve, kar pa ni veljalo za prve mesece nove države, ko je bilo ustanavljanje
društev prosto. Med prebivalstvom so bile močno zakoreninjene nabožne in cerkvene
organizacije, na prvem mestu zagotovo Marijine družbe, ki naj bi prispevale k večji moralni
ozaveščenosti žensk. Namenjene so bile predvsem neporočenim dekletom, vendar so se v
družbe vključevale tudi poročene ženske in vdove. 227
Razmah cerkvenih organizacij je bil v Dolenji vasi predvsem med obema vojnama v času
župnika Škulja. Po njegovi evidenci so bile dolenjevaške žene takrat večinoma v III. redu,
otroci pa so bili vključeni v novoustanovljen Marijin vrtec. Za može in fante je imel Škulj v
mislih Mladeniško Marijino družbo, ki pa se ni »prijela«. Župnik je razlog za to videl v
slabem vplivu premogovnika v Kočevju. Veliko fantov in mož župnije Dolenja vas je namreč
zaposlitev našlo v omenjenem premogovniku, kjer so delali kot rudarji. Tam naj bi se po
mnenju Škulja oprijeli protiverskega duha, ki so ga potem širili tudi v domači župniji. Dokaz
za to naj bi bili volilni listki. Možje, ki so delali v premogovniku, večinoma namreč niso volili
Slovenske ljudske stranke, katero je zastopal župnik Škulj, ampak so »volili komunistično«.
Te protiverske ideje pa so bile po njegovem mnenju razširjene le v Dolenji vas, medtem ko
sta bili Prigorica in Rakitnica »dokaj boljši«. Posledica dela v premogovniku naj bi bilo tudi
prekomerno pijančevanje in ponočevanje moških v župniji. 228
Društev, ki so se ukvarjala s podobno dejavnostjo, a so bila svetovnonazorsko na različnih
bregovih, je bilo kar nekaj. Strankarska trenja so se začela stopnjevati v začetku 20. stoletja.
Nasproti čitalnic so se ustanavljale Katoliške čitalnice. Klerikalci, ki so jih liberalci izločili iz
družbe Cirila in Metoda, so ustanovili Slovensko stražo ipd. Eden od ustanoviteljev Slovenske
straže je bil tudi župnik Škulj. Prav Škulj je bil eden glavnih, ki je »ločitev duhov« ves čas
poudarjal.
Nazorni primer »ločitve duhov« sta bili športni organizaciji, telovadni društvi, Orli in Sokoli.
Namen ustanovitve Sokolov je v Dolenji vasi obstajal že pred 1. svetovno vojno. Župnik je
takrat s prižnice javno apeliral na fante, da »sicer niso angeli, a naj ne bodo tako hudobni, da
bi se pridružili Sokolom«.229 O Sokolih v Dolenji vasi je sicer malo znanega, a so zagotovo
obstajali. Kot posledica nastanka Sokolov je leta 1908 nastal Ribniški odsek Orlov –
telovadne organizacije katoliške mladine. 230 Ker so Orli vključevali tudi kmečke fante,
predvidevam, da je bilo v župniji Dolenja vas več Orlov kot Sokolov. Orle je šestojanuarska

Gradišnik, 2009, str. 86.
Prav tam, str. 65-67.
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Škulj, 2008, str. 36-41.
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diktatura leta 1929 ukinila, ostanki organizacije so se tik pred 2. svetovno vojno prelevili v
Fantovske odseke.231
Nasprotja med enimi in drugimi so bila v Dolenji vasi zelo očitna. Župnik je tako celo
povprašal na škofijo, kakšno vlogo lahko igrajo Sokoli v župniji. Dobil je odgovor, da član
Sokolov zaradi politike in nauka tega telovadnega društva ne more biti cerkveni ključar,
organist ali cerkovnik, lahko pa se mu dopusti, da je cerkveni pevec.232
Po podatkih Krajevnega leksikona Dravske banovine so pred 2. svetovno vojno v Dolenji vasi
obstajala sledeča društva233: Podmladek Rdečega Križa (ustanovljen 31. 1. 1929)234, Sokol
Kraljevine Jugoslavije, Gasilsko društvo, Katoliško prosvetno društvo235, Društvo Dom z
gledališkim odrom, tamburaškim odsekom in pevskim zborom.
Poleg tega so delovale še sledeče cerkvene organizacije: III. red, Marijina družba, Bratovščina
sv. Družine, Apostolstvo sv. Cirila in Metoda, Bratovščina sv. Uršule, Bratovščina sv.
Rešnjega telesa, Bratovščina sv. Rožnega venca, Patronat.236
Od leta 1916 do 1940 so bili lončarji tega območja združeni v Lončarski zadrugi. Nekaj
suhorobarjev dolenjevaške župnije je bilo vključenih v Zvezo lesnih domačih obrti za ves
ribniški okraj s sedežem v Ribnici. Obe organizaciji sta bili vitalnega pomena za obstoj obrti
tako v lokalni skupnosti kot na območju občine Ribnica. V Dolenji vasi je obstajala tudi
Zadružna mlekarna in nabavna zadruga.
7.2.

Industrijska faza

7.2.1. Upravne spremembe in gospodarska obnova
Pri povojni gospodarski obnovi je imela veliko vlogo Obnovitvena zadruga (OZ) Dolenja
vas237, ki je bila ena izmed mnogih obnovitvenih zadrug, ustanovljenih z namenom pomoči
pri obnavljanju porušenih poslopij in slabih obstoječih zgradb. 238 Vpisana je bila tudi v
zadružni register. Največ ljudi je k OZ pristopilo v prvem letu delovanja, večina pravzaprav
že preden je ustanovna skupščina sprejela pravila delovanja. Skupaj so bile v OZ Dolenja vas
včlanjene 103 osebe, ki so kot pristopnino plačale po 165 takratnih jugoslovanskih dinarjev.
Pri vsakem članu zadruge je pripisan tudi poklic oz. delo, ki ga je posameznik opravljal. Tako
lahko na podlagi relativno velikega vzorca sklepamo, kakšna je bila v času takoj po koncu 2.
svetovne vojne družbenogospodarska struktura prebivalstva v Dolenji vasi.
Med člani obnovitvene zadruge je bilo po podatkih Knjige zadružnikov239 69 kmetov, 3
zidarji, 3 kovači, 3 gostilničarji, 3 delavci, 2 krojača, 2 čevljarja in kmeta.

Gradišnik, 2009, str. 65.
Spisi 1917–1932, ŽA Dolenja vas. Odgovor škofijskega ordinariata, dne 27. 6. 1921.
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Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937, str. 211-212.
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Šolska kronika, ZAL.
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Spisi 1933–1950, ŽA Dolenja vas. O katoliškem prosvetnem društvu kar precej dokumentov najdemo v
Spisih. Ustanovljeno je bilo tik pred 1. svetovno vojno. Najverjetneje je bilo razpuščeno v letu 1934, saj je tega
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Za vse ostale kategorije najdemo po enega predstavnika. V zadrugo so bili tako včlanjeni še
zidarski mojster, žagar, mizar, mesar in gostilničar, tesar in kmet, tesač, kmet in delavec, lesna
trgovka, kmet in mlinar, strojar in posestnik, trgovec z lesom, lončar, trgovec in kmet, kolar,
trgovska pomočnica, ekonom, ključavničar ter tudi tajnik KLO Dolenja vas.
Opazimo torej lahko, da je zelo veliko članov pri svojem statusu navedlo kar dve dejavnosti.
Zanimivo je tudi to, da se pojavi na seznamu poklicev samo en lončar.
Večina prebivalstva se je takoj po vojni še vedno ukvarjala pretežno s kmetijstvom. Do
prehoda v industrijsko fazo je v Dolenji vasi prišlo šele nekaj let kasneje z razmahom lesne
industrije.
OZ si je denar v 1. polovici leta 1946 izposojala večinoma pri posojilnici v Ribnici, v
nadaljevanju pa pri Hipotekarni banki Ljubljana. Vaščani so OZ prosili za posojila pri obnovi
svojih gospodarskih objektov, OZ se je nato preko članov upravnega odbora odločila, kdo je
upravičen do pomoči ter v kakšni meri in kdo ne. Dokumenti obnovitvene zadruge so
dragoceni tudi z vidika, da gre za natančen popis porušenih in poškodovanih stanovanjskih ter
gospodarskih objektov v Krajevni skupnosti. 240
V letu 1950 so začeli dolgovi OZ Dolenja vas čedalje bolj naraščati. O tem priča tudi obračun
obnovitvenih kreditov iz Državne banke za kreditiranje kmetijskih zadrug. 241 O tem, kdaj naj
bi OZ prenehala obstajati, ni podatka.
Februarja 1948 je bil sprejet nov zakon o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije, po
katerem je bila Slovenija razdeljena na glavno mesto Ljubljano, okraje (skupaj jih je bilo 29)
in na kraje (1264). Okrožja so bila opuščena. Oktobra 1949 so bile uvedene nove upravnoteritorialne enote - oblasti. Temeljne politično-teritorialne enote znotraj okrajev so
predstavljali kraji oz. Krajevni ljudski odbori (KLO). Obsegali so eno ali več naselij bolj ali
manj zaokroženih enot na podeželju in v mestih. Kot so ugotavljali v tistem času, je bila
zaradi upravno-teritorialne razdrobljenosti lokalna samouprava zelo draga, hkrati pa zaradi
pomanjkanja zadostnega števila sposobnih upravnih kadrov vendarle precej primitivna in
neurejena, posledica česar je bilo tudi precej nezakonitega ravnanja. Poleg tega se je izkazalo,
da so številni majhni kraji prešibki za samostojno reševanje perečih gospodarskih, zlasti
komunalnih in drugih problemov na svojem območju. Zato so pričeli razmišljati o
povezovanju več krajev v upravno-teritorialne enote, pri čemer pa se je med drugim pojavilo
tudi vprašanje poimenovanja takih enot. Leta 1952 so tako ponovno uvedli pojem občina. 242
KLO Dolenja se je v tem letu preimenoval v Občinski ljudski odbor (ObLO) kot temeljna
upravno-teritorialna enota, Dolenja vas je tako zopet dobila »status« občine. Kratko obdobje
se je uradno izteklo 1. 1. 1958, ko se je ObLO Dolenja vas zaradi ponovne reorganizacije
priključil ObLO Ribnica.
Že tri leta pred tem (1955) so se začele oblikovati večje upravne enote. Občine so postale
temeljne politično-teritorialne organizacije samoupravne in družbenoekonomske skupnosti
prebivalcev na svojih območjih. Vzpostavljen je bil »komunalni« sistem, v katerem je občina
dobila status komune. Pojem komune je pomenil »celico« bodoče socialistične družbe, z njo
so označevali družbenoekonomsko in družbenopolitično skupnost, v kateri so se vzpostavljali
novi socialistični družbeni odnosi na osnovi družbene lastnine sredstev za proizvodnjo.
Komuna je torej predstavljala tako družbenoekonomsko kot politično enoto, v kateri so
povezani proizvajalci in občani. 243
Zaradi želje po utrjevanju krajevne samouprave so bile po letu 1962 osnovane krajevne
skupnosti. Krajani so se v občini Ribnica sprva organizirali v 17-ih KS. V letih 1974–75 so se
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nato na območju Dolenje vasi dogovorili za združitev 4-ih KS (Dolenja vas, Prigorica,
Rakitnica, Grčarice) v eno, ki se je skoraj v celoti prekrivala z nekdanjo občino Dolenja vas.
Od takrat naprej KS Dolenja vas predstavlja zaokroženo upravno, družbeno in organizacijsko
enoto.244
7.2.2. Razmah lesne industrije in prehod v industrijsko fazo
V prvih povojnih letih se je velika večina prebivalstva še vedno ukvarjala s kmetijstvom, za
preživetje družine pa še s kakšno dodatno obrtjo (Dolenja vas, Prigorica). V južnem delu se je
prebivalstvo večinoma ukvarjalo z gozdarstvom (Rakitnica, Grčarice, Grčarske Ravne). Ob
popisu leta 1953 je bilo tako v takratni občini Dolenja vas samo 20 ljudi zaposlenih v
industriji. 245 Obdelovanje lesa in lesna proizvodnja ima v teh krajih zelo bogato zgodovino v
obliki številnih parnih žag.
Če gledamo sliko celotne občine Ribnica, sta kmetijstvo in gozdarstvo leta 1961 prispevala
50,7 % celotnega družbenega proizvoda, leta 1970 še 25,4 %, leta 1980 pa samo še 12,2 %.
Po drugi strani je sekundarni sektor leta 1961 predstavljal 30,7 %, leta 1970 že 56,6 %, leta
1980 pa 67,5 %. Do leta 1967 je občina Ribnica po rasti družbenega proizvoda zaostajala za
republiškim povprečjem, po tem letu pa ga je začela močno prehitevati. 246
Prehod v industrijsko fazo se je na Ribniškem zgodil z razmahom lesne industrije.
V letu 1954 je Kmetijska zadruga Dolenja vas ustanovila (sicer majhno in skromno) mizarsko
delavnico, v kateri so izdelovali okna in vrata. Štiri leta zatem je v Kočevju pogorel mizarski
obrat podjetja Itas Kočevje, kjer je bilo zaposlenih veliko mizarjev in tesarjev iz Dolenje vasi.
Tako je nastalo Splošno mizarstvo Hrast Dolenja vas s sedežem v Prigorici. Podjetje se je
financiralo z lastnimi sredstvi, veliko je bilo tudi prostovoljnega dela. Tik pred združitvijo z
ostalimi lesnimi obrati v podjetje Inles leta 1962, je Splošno mizarstvo Hrast Dolenja vas247
zaposlovalo 60 delavcev (domačinov), zlasti mizarjev in tesarjev. Lesna industrija je imela
takrat tri središča, in sicer v Ribnici, Loškem Potoku in Dolenji vasi.
Kljub združitvi je obrat še vedno stal v Prigorici ter ohranil delovna mesta. Inles je hitro
ugotovil, da se bo potrebno specializirati in tehnološko razvijati. Specializirali so se v stavbno
pohištvo, za proizvodnjo katerega se je čedalje bolj uporabljala sodobnejša tehnologija. Prva
računalniško vodena proizvodna linija datira v leto 1988, kar se je zgodilo prav v Dolenji
vasi. 248 Inles je postal največji proizvajalec stavbnega pohištva v nekdanji Jugoslaviji, njegov
delež pred razpadom skupne države je predstavljal približno 10 % vse jugoslovanske
proizvodnje stavbnega pohištva.249 Pred letom 1991 je bil Inles daleč največji delodajalec na
ribniškem območju.
Industrijska faza se je torej v Dolenji vasi pričela po letu 1961, kmalu pa je postala lesna
industrija tudi največja gospodarska dejavnost in tudi največji zaposlovalec na tem
območju.250 Prehod iz agrarne faze v industrijsko fazo je spremljal proces deagrarizacije oz.
preobrazba pretežno agrarno usmerjenega prebivalstva v prebivalstvo, ki se ukvarja pretežno
z neagrarnimi dejavnostmi. Ljudje so začeli postopoma opuščati kmečki način življenja, se
244
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zaposlovati v industriji, začeli so prevzemati mestni način življenja. Kmalu se je začel tudi
proces ozelenjevanja nekdanjih njivskih površin. Obdelovalne površine na Dolenjevaškem
polju proti Jasnici so začeli opuščati tudi zaradi bližine medveda, srnjadi in jelenjadi.
Sočasno z industrializacijo se je začel oblikovati sloj polkmetov, ki so zaradi tradicije in
lastništva zemlje, delno tudi zaradi dodatnega zaslužka, zemljo obdelovali še naprej.
Zaposlovanje v neagrarnih dejavnostih spremljajo dnevne migracije – pojav, ki ga pred 2.
svetovno vojno niso poznali.
V Dolenji vasi je obratovala tudi Destilarna za predelavo smrečja, o kateri je poročal tudi
Ljubljanski dnevnik, z dne 7. 8. 1957:
»Prihodnji mesec bodo v Dolenji vasi začeli graditi destilarno za predelavo smrečja v
eterična olja. Gradnja bo veljala predvidoma 9 milijonov din, investirala pa bo Kmetijska
zadruga Dolenja vas. Nova destilarna bo zelo velikega pomena za to področje, saj je tu veliko
zaledje gozdov, ki dajejo mnogo surovine – smrečja.«
Spodnje preglednice števila zaposlenih po gospodarskih dejavnostih nam povedo dve glavni
značilnosti prehoda iz agrarne v industrijsko fazo. V agrarni fazi se je večina prebivalstva v
Blatah, Dolenji vasi, Lipovcu, Makošah in Prigorici ukvarjala s kmetijstvom, v Grčaricah in
Grčarskih Ravnah z gozdarstvom, Rakitnica pa je bila razpeta med kmetijstvo in gozdarstvo.
Preglednica 7: Aktivno prebivalstvo po naseljih in gospodarskih dejavnostih leta 1953.
rudarstvo

industrija

kmetijstvo

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
14
0
0
0
0
0
5
1

13
153
2
1
2
28
5
125
67

gozdarstvo gradbeništvo

promet

obrt

storitve

javne
službe

drugo

0
15
4
0
1
8
0
4
2

1
30
0
0
1
7
0
16
18

0
2
0
0
0
0
0
1
0

0
17
2
1
0
0
0
5
2

1
17
8
2
0
2
0
9
4

NASELJE
BLATE
DOLENJA VAS
GRČARICE
GRČARSKE RAVNE
KOT PRI RAKITNICI
LIPOVEC
MAKOŠE
PRIGORICA
RAKITNICA

0
22
62
8
1
1
0
13
57

0
27
1
0
0
6
0
9
2

Vir: SURS, 2016.

Preglednica 8: Aktivno prebivalstvo po naseljih in gospodarskih dejavnostih leta 1961.
rudarstvo

industrija

kmetijstvo

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
28
1
0
0
7
0
11
6

16
110
1
0
2
10
4
81
109

gozdarstvo gradbeništvo

promet in
trgovina

obrt

storitve

javne
službe

drugo

0
22
13
1
1
11
0
8
8

4
43
1
0
1
2
0
23
8

1
11
0
0
0
3
0
3
3

1
10
5
2
0
1
0
6
4

1
13
3
1
1
7
0
16
8

NASELJE
BLATE
DOLENJA VAS
GRČARICE
GRČARSKE RAVNE
KOT PRI RAKITNICI
LIPOVEC
MAKOŠE
PRIGORICA
RAKITNICA

0
9
55
6
0
0
0
3
26

1
32
0
0
0
3
0
20
5

Vir: SURS, 2016.

Po letu 1961 so se ljudje pričeli množično zaposlovati v industriji. Industrija je bila tudi edina
gospodarska dejavnost, ki je v naslednjem obdobju rasla.
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Preglednica 9: Aktivno prebivalstvo po naseljih in gospodarskih dejavnostih leta 1971.
rudarstvo

industrija

kmetijstvo

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
62
4
2
3
9
3
56
27

9
73
0
0
1
5
3
52
18

gozdarstvo gradbeništvo

promet in
trgovina

obrt

storitve

javne
službe

drugo

1
18
5
0
1
5
1
19
16

1
27
4
0
1
3
0
10
6

1
2
0
0
0
1
0
2
3

1
16
0
0
0
0
0
3
2

2
1
0
1
1
1
0
0
1

NASELJE
BLATE
DOLENJA VAS
GRČARICE
GRČARSKE RAVNE
KOT PRI RAKITNICI
LIPOVEC
MAKOŠE
PRIGORICA
RAKITNICA

0
5
38
4
0
0
0
0
16

1
17
0
0
0
2
0
8
6

Vir: SURS, 2016.

Leta 1971 je bilo število delovno aktivnega prebivalstva, ki je bilo zaposleno v industriji,
prvič večje od števila delovno aktivnih ljudi, ki so se ukvarjali primarno s kmetijstvom. V 50ih in 60-ih letih 20. stoletja je bil viden tudi upad gozdarstva, v 60-ih letih pa je pričelo
upadati tudi število obrtnikov.
Graf 1: Gospodarska preobrazba v 60-ih letih 20. stoletja.

Vir: SURS, 2016.

Kljub zaposlovanju v industrijskih panogah pa je imela vsaka hiša v tem času vsaj enega
obrtnika. Za jedra naselij Dolenja vas, Prigorica in Rakitnica, ki so stara že vsaj 200 let, so
značilna t.i. hišna imena, ki so zlasti med starejšim prebivalstvom bolj zakoreninjena kot pa
priimki. Po pripovedovanju Anice Trdan je bil tako pri Tamaškovih lončar, pri Jurkovih
lončar, pri Čanškovih rešetar, pri Pekavih pek, pri Tomaževih in Jurkovih mizar, pri
Kravžlevih krovec, pri Antonovih tesar, pri Skončkovih in Štefinovih kovač, pri Spodhumcovih
sodar, pri Pečkovih, Krenčkovih, Jakopovih, Raznekovih, Gabrskih, Pustovih, Mijaševih in
Kovačevih zidar itd.251
7.2.3. Gradnja infrastrukture
V začetku 20. stoletja so se začele pojavljati želje in pobude po gradnji vodovoda, ki bi
vključeval Nemško vas, Prigorico, Dolenjo vas, Otavice in Lipovec. V ta namen je bila
sestavljena prošnja za deželno in državno pomoč. Deželni odbor vojvodine Kranjske je zaradi

251

Trdan (osebni vir), 2012.
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nejasnosti in nedorečenosti glede projektiranja in same izvedbe gradnje vodovoda realizacijo
projekta odložil v »bližnjo prihodnost«, ki pa je nastopila šele po 2. svetovni vojni. 252
Pred gradnjo vodovoda je Dolenja vas dobila elektriko. Glede na zapis v župnijskih oznanilih
je v Dolenjo vas prišla v letu 1936. Ljudje so se zbrali pri transformatorju v Prigorici, nato je
zasvetilo po celi vasi ter v farni cerkvi. 253
Za potrebe gradnje vodovoda je bilo po vojni ustanovljeno podjetje Vodna skupnost Kočevje–
Ribnica. Dela so potekala na glavnem zajetju pri vasi Blate (Obrh), nad Dolenjo vasjo je bil
zgrajen rezervoar, kamor se črpa voda iz Blat. Od Blat do Goriče vasi je bil položen nov
vodovod, ki se je priključil na obstoječega. Skupni vodovod, ki je vključeval še Rakitnico in
Lipovec, je bil dan v uporabo v letih 1960–61. Konec leta 1964 je bil dograjen še glavni
napajalni rezervoar za vodo nad Blatami, ki je takrat zadoščal za nemoteno oskrbo z vodo
celotnega prebivalstva Ribniške in Kočevske doline. 254
Dolenja vas je bila prva vas v občini, ki je dobila asfalt na lokalni cesti (leta 1963), pa tudi
prva s celodnevno osnovno šolo.255
Slika 6: Razglednica Dolenje vasi pred 2. svetovno vojno.

Vir: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.

Pomembnejše nestanovanjske stavbe v Dolenji vasi so bile zgrajene med obema vojnama.
Načrtoval in zgradil jih je zidarski mojster Alojz Hren, ki je bil rojen leta 1895 v Prigorici.
Meščansko šolo je obiskoval v Dolenji vasi, stavbarsko obrt pa je imel v družini. Poklicno pot
je začel pri očetu zidarju in se že v času šolanja zaposlil kot stavbni vodja pri gradnji nove
enonadstropne občinske hiše v Dolenji vasi. Njegovo podjetje je nato zgradilo tudi kapelico
sv. Roka in trgovski lokal Rigler v Dolenji vasi. 256
Pri gradnji Občinskega doma, v katerem je bil tudi poštni urad, shramba gasilskega orodja in
dvoje stanovanj, je pomagal tudi župnik Škulj, ki se je precej udejstvoval tudi na
gospodarskem področju. Zemlja, na kateri so nameravali postaviti nov Občinski dom, je bila
last kar 84-ih vaščanov, ki so imeli tam svojo gredico. Nekateri so bili nanjo še posebej

252

Kranjec, 2010, str. 93.
Oznanilne knjige, NŠAL, ŠAL/ZA. Oznanilo iz dne 18. 8. 1936.
254
Kranjec, 2010, str. 96.
255
Dolenjski list, 1983, str. 6.
256
Zupančič, 2004, str. 16-26.
253
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navezani in je niso hoteli odstopiti. Tudi zato morda Občinski dom še danes krasi napis:
»Narod, ki se zaveda svojih pravic, pridobi še večje!«257
Kar se tiče infrastrukture na območju Dolenje vasi, manjka še kanalizacijsko omrežje, ki do
danes še ni bilo zgrajeno. Občina Ribnica je v letu 2015 pripravila Operativni program
odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine, ki predvideva javni kanalizacijski
sistem, ki bo vključeval Dolenjo vas, Prigorico, Rakitnico, Lipovec, Blate in Grčarice.
Vsakemu naselju naj bi pripadala tudi čistilna naprava. Podjetje Matrika ZVO je v študiji
pripravilo več možnih predlogov ter tudi okvirno časovnico gradnje posameznega segmenta
kanalizacijskega omrežja. Po predlogu se omrežje Dolenja vas–Prigorica uvršča med velika
omrežja, kjer je za izvedbo predvidenih več kot 5 let. Po terminskem planu bi bilo omrežje
končano nekje v letu 2025. Srednje velik sistem v Grčaricah bi zgradili v obdobju 2016–18, v
Rakitnici 2030–35, v Lipovcu (manjše omrežje) pa v letu 2027.258
7.3.

Informacijska faza in nove možnosti razvoja

7.3.1. Prometna dostopnost in gravitacijsko zaledje
Dolenja vas s svojim zaledjem je z vidika prometne dostopnosti odprta na svoji severni in
južni (jugovzhodni strani). Leži ob magistralni glavni cesti 2. reda (G2–106) Ljubljana–
Kočevje. Od glavnega mesta, Ljubljane, je oddaljena 50 km, od Kočevja pa 13 km. Do leta
1963 je cesta Ribnica–Kočevje vodila skozi naselje, nato so zgradili sedanjo cesto, ki
Prigorico in Dolenjo vas obvozi na vzhodni strani. Druga izhodna prometnica na južni
(jugozahodni strani) je občinska lokalna cesta (655), ki pelje proti Grčaricam in nato naprej
proti Kočevski Reki.
Območje prečka tudi železniška proga Grosuplje–Ribnica–Kočevje, ki je bila zgrajena leta
1893 za potrebe rudnika v Kočevju in gozdarske dejavnosti. Po progi je bilo v najboljših letih
prepeljanih 170.000 ton premoga ter 134.000 ton lesa. Vzporedno je po progi potekal tudi
potniški promet, ki pa je začel naglo upadati po prenovi ceste Škofljica–Kočevje. Dokončno
je ves potniški železniški promet usahnil v letu 1970.259
V zadnjem desetletju so se zaradi potreb skladišč državnih blagovnih rezerv naftnih derivatov
v Ortneku in razbremenjevanja avtomobilskega prometa med Ljubljano in Kočevjem znova
pojavile resne težnje po obnovi potniškega prometa na tej relaciji. V obdobju 2008–2013 je
država obnovila 36 kilometrov železniške proge med Ljubljano in Ribnico, nato so dela zaradi
pomanjkanja denarja znova zastala. Z obnovitvijo še zadnjega odseka do Kočevja naj bi začeli
v sredini leta 2016, progo pa naj bi v celoti usposobili do konca leta 2017 260. Obnovljena
železniška proga bo potekala po trasi stare, kar pomeni, da bo edina postaja na območju
župnije Dolenja vas pri vasi Lipovec, 2 km od ostalih vasi na proučevanem območju.
Po mnenju občinske uprave je prav slaba prometna dostopnost med glavnimi razlogi za slabši
in počasnejši gospodarski razvoj celotne občine Ribnica. Zato si občine, skozi katere poteka
glavna magistralna cesta G2–106, prizadevajo v okviru 3a razvojne osi obnoviti ter razširiti
cesto ter tako zadostiti vsem potrebnim kriterijem za prekategorizacijo v hitro cesto. S tem bi
se skrajšal potovalni čas do Ljubljane, obenem pa bi cesta omogočila večjo prepustnost. Edina
prometnica, ki ta del Slovenije povezuje z Ljubljano, vse od izgradnje v 70-ih letih 20. stoletja
Potočnik, 2008, str. 26-27.
Operativni program…, Občina Ribnica.
259
Železniška proga Grosuplje-Kočevje, Wikipedia.
260
Aktualne novice iz Ribniške doline in okolice, Ribnica24.
257
258

65

Družbenogospodarski razvoj župnije Dolenja vas

do nekaj let nazaj, ni doživela resne rekonstrukcije. V zadnjih letih je bila na tej cesti le
zgrajena razširitev (tretji pas) nad Pijavo Gorico, trenutno pa poteka gradnja razširitve ceste
tudi v Lavrici, tik pred Ljubljano. S tretjim pasom nad Pijavo Gorico se je delno rešil problem
jutranjih in popoldanskih prometnih konic med delovnim tednom. Gravitacijsko zaledje proti
Ljubljani je bilo in ostaja najpomembnejše, saj velika večina prebivalstva, ki zaposlitve ni
našla znotraj domače občine, dnevno migrira proti Ljubljani. Poleg tega proti Ljubljani
dnevno ali tedensko migrira tudi večina dijakov ter študentov.
Karta 16: Stanje ceste G2-106 Ljubljana-Ribnica-Kočevje-Petrina leta 2012.

Uredil: Rok Trdan, 2016. Vir: AMZS, 2012.

Karta 16 prikazuje, da je cesta G2 na odseku Dolenja vas–Kočevje v letu 2012 prejela
najslabšo (črna barva) oceno stanja. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne
ceste je bilo na avtomatski merilni postaji Škofljica v letu 2014 število povprečnega letnega
dnevnega prometa (PLDP) 17762, v prometnih konicah pa seveda še mnogo več. Na
proučevanem območju avtomatske merilne postaje ni. Najbližje števno mesto je 3 km
severneje v Goriči vasi, meri pa PLDP na prometnem odseku Hrovača–Dolenja vas. Na tem
mestu je bil leta 2014 PLDP 8073, upoštevajoč vsa vozila. Osebnih vozil je bilo 7055,
motorjev 96, avtobusov 52, ostalo so predstavljala tovorna vozila in vlačilci. Južno od
Dolenje vasi je števno mesto v 6 km oddaljeni Stari Cerkvi, meri pa vozila na prometnem
odseku Dolenja vas–Kočevje. Leta 2014 je PLDP tam znašal 5443 vseh vozil, od tega 4751
osebnih avtomobilov, 59 motorjev, 46 avtobusov ter 774 tovornih vozil in vlačilcev. 261
Hierarhijo središčnih naselij in njihovega zaledja skuša pojasnjevati teorija središčnih krajev.
S pojmom središčna naselja označujemo tista središča, v katerih so osredotočene storitvene
dejavnosti, namenjene oskrbi prebivalstva v okolici (regiji), ki gravitira k njim, kakor tudi
oskrbi lastnega prebivalstva. Po teoriji so na razporeditev središčnih naselij v Sloveniji najbolj
vplivali neenakomerna razporeditev in gostota prebivalstva, izoblikovanost površja,
zgodovinski razvoj in številne politično-upravne razdelitve ozemlja. Poselitev je bila na
območju Dolenje vasi pogojena z izoblikovanostjo površja in prometnimi tokovi, ki so
potekali preko doline v dinarski smeri. Čeprav so imela naselja okoli Dolenje vasi v različnih
obdobjih različne stopnje avtonomije (krajevne občine itd.), so ves čas gravitirala k središčni
261

Pregled števnih mest 2014, Prometno-informacijski center za državne ceste.
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Dolenji vasi, v kateri so v 19. stoletju nastale župnija, šola, trgovinska in gostinska dejavnost.
Celotno območje pa gravitira k občinskem središču Ribnica, ki je središčno naselje višje
stopnje (sedež občine, zdravstveni dom, policijska postaja, upravna enota, bančne
poslovalnice, specializirane trgovine, šola na predmetni stopnji itd.). Dolenja vas je imela
določen čas status občine, a je vedno glede zgoraj naštetih potreb gravitirala proti Ribnici.
Dolenja vas je edino naselje na proučevanem območju, ki se uvršča med središčna naselja, in
sicer v povprečno opremljeno središčno naselje 1. stopnje. Tovrstna središčna naselja so jedra
gospodarskega, socialnega in kulturnega življenja. Številne raziskave so pokazale, da se
največje kvantitativne spremembe dogajajo ravno med središčnimi naselji najnižjih stopenj. 262
7.3.2. Stagnacija prebivalstva in razširitev območja poselitve
Ko primerjamo podatke Krajevnih repertorijev za Kranjsko, Krajevnih leksikonov Slovenije
in najnovejših podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), ugotovimo, da je
glavna demografska značilnost naselij na proučevanem območju stagnacija prebivalstva.
Zaradi različnih dogodkov (izseljevanje, vojna) je sicer prihajalo do nekaterih odstopanj, na
dolgi rok pa število prebivalcev na območju stagnira. Za primer si naprej poglejmo osrednjo
Dolenjo vas.
Preglednica 10: Gibanje števila prebivalstva v Dolenji vasi 1869–2015.
LETO

1869

2008

2015

ŠT. PREBIVALCEV

711
675
580
602
578
601
610
625
768
794
782
Vir: Krajevni repertoriji za Kranjsko; Krajevni leksikoni Slovenije; SURS, 2016.

737

1900

1931

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

Iz zgornje preglednice vidimo, da se število prebivalcev v Dolenji vasi zadnjih 150 let giblje
ves čas okoli 700. Danes živi v naselju približno toliko ljudi kot leta 1869. Število
prebivalstva je zaradi izseljevanja pred 1. svetovno vojno padlo pod 600, nato pa še enkrat
zaradi posledic 2. svetovne vojne. Prebivalstvo je nato 50 let naraščalo in svoj višek doživelo
na prehodu tisočletja. Zadnjih 10 let se število prebivalstva zopet zmanjšuje, predvsem kot
posledica manjše rodnosti, umiranja starejšega prebivalstva in odseljevanja mladih. Dolenja
vas kot osrednje naselje v župniji je hkrati tudi pokazatelj gibanja prebivalstva na celotnem
območju župnije. Pri tem je potrebno opozoriti, da sem upošteval tista naselja, ki danes
spadajo pod župnijo Dolenja vas. Nisem upošteval nekdanjih dveh delavskih naselij Jelendol
in Jelenov Žleb (danes neposeljeni), upošteval pa sem naselji Lipovec in Makoše, ki sta se
priključili občini Dolenja vas pred, župniji Dolenja vas pa po 2. svetovni vojni.
Preglednica 11: Gibanje števila prebivalstva po naseljih 1869–2015.
NASELJE
BLATE

1869
54

DOLENJA VAS

711

GRČARICE

226

GRČARSKE RAVNE

52

KOT PRI RAKITNICI

40

LIPOVEC

98

MAKOŠE
PRIGORICA

20
448

RAKITNICA

311

SKUPAJ

1960

1884
58
711
288
58
37
98
27
461
318
2056

1910
58
602
262
174*
33
79
21
451
309
1815

1931
52
631
258
47
22
85
17
465
357
1934

1948
42
580
162
34
13
97
12
358
302
1600

1953
44
578
210
39
14
95
15
393
302
1690

1961
54
601
216
37
9
95
14
421
306
1753

1971
41
610
177
26
11
101
10
427
286
1689

1981
38
625
143
15
12
109
7
429
249

1627

1991
59
768
173
13
NP
131
4
439
254
1841

2002
59
794
166
NP
NP
127
NP
456
285
1887

2008
53
782
178
11
4
136
5
482
256
1907

2015
48
737
159
8
6
141
6
409
243
1757

Vir: Krajevni repertoriji za Kranjsko; Splošni pregled Dravske banovine; SURS, 2016.

Iz preglednice bi lahko potegnili glavno značilnost, da je za območje župnije značilna
stagnacija prebivalstva. Z manjšimi odstopanji ves čas obstoja župnije živi na območju slabih
262

Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008, str. 18-20.
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2000 prebivalcev, tudi razmerja med naselji ostajajo zelo podobna. Če je sredi 19. stoletja
veljalo, da je največje naselje po številu prebivalstva Dolenja vas, sledili sta Prigorica in
Rakitnica, so razmerja danes praktično enaka. Kljub temu pa prihaja med naselji do nekaterih
razlik. Za boljšo ponazoritev sem podatke iz preglednice razdelil na dva dela. Prvi graf
prikazuje gibanje prebivalstva v največjih treh naseljih, drugi pa v vseh ostalih.
Graf 2: Gibanje števila prebivalstva v Dolenji vasi, Prigorici in Rakitnici.

Vir: Krajevni repertoriji za Kranjsko; Splošni pregled Dravske banovine; SURS, 2016.

Tudi zgornji graf lepo prikaže, da je število prebivalcev v največjih treh naseljih praktično
enako kot ob prvem popisu leta 1869. Do upada prebivalstva je prišlo zlasti tik pred 1.
svetovno vojno (izseljevanje v Ameriko, najbolj izrazito v Dolenji vasi) ter med in tik po 2.
svetovni vojni (podoben upad v vseh treh naseljih). Po letu 1953 je v Dolenji vasi in Prigorici
zaznana težnja naraščanja, v Rakitnici pa rahlega upadanja števila prebivalstva.V zadnjem
desetletju predvsem na račun umiranja starejšega prebivalstva in delno odseljevanja mlajše
generacije število prebivalstva zopet upada.
Graf 3: Gibanje števila prebivalstva v ostalih naseljih župnije.

Vir: Krajevni repertoriji za Kranjsko; Splošni pregled Dravske banovine; SURS, 2016.
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Če za največja tri naselja velja, da niso imela večjih nihanj (razen vojnega obdobja) pri
gibanju števila prebivalstva, pa tega ne moremo trditi za ostala naselja. Pri Grčaricah in
Grčarskih Ravnah se je velika sprememba zgodila leta 1941 ob preselitvi kočevskih Nemcev,
obe naselji si nato vse do danes nista opomogli, število prebivalstva pa ves čas rahlo upada.
Drugačna težnja je v Lipovcu, edinem naselju, kjer je zadnjih 100 let zaznan trend rahlega
naraščanja števila prebivalstva. Gre za rahlo odmaknjeno naselje, na stiku Dolenjevaškega
polja in gozda, kjer si je po 2. svetovni vojni hiše zgradilo kar nekaj lokalnih prebivalcev.
Skorajda izumrli pa sta najmanjši naselji Kot pri Rakitnici in Makoše, ki imata danes manj kot
10 prebivalcev.
Danes v naseljih, ki spadajo pod župnijo Dolenja vas, živi 1757 ljudi. Če gledamo celotno
območje, lahko še iz enega podatka ugotovimo, da gre res za stagnacijo prebivalstva. V
Krajevnem repertoriju za Kranjsko iz leta 1884 vidimo, da je v takratni krajevni občini
Dolenja vas živelo 2159 prebivalcev. Razlika 400 ljudi ni posledica zmanjševanja števila
prebivalstva, temveč v odselitvi kočevskih Nemcev iz Grčaric in Grčarskih Raven263 ter
priključitvi Nemške vasi leta 1937 k Ribnici. V ostalih naseljih skupaj pa je število
prebivalstva do danes ostalo skoraj nespremenjeno.
Preglednica 12: Demografski podatki naselij v župniji Dolenji vas leta 2015.

NASELJE
DOLENJA VAS
BLATE
GRČARICE
GRČARSKE RAVNE
KOT PRI RAKITNICI
LIPOVEC
MAKOŠE
PRIGORICA
RAKITNICA

Skupaj
Občina Ribnica

Št. prebivalcev
737
48
159
8
6
141
6
409
243
1757
9321

Površina (km2)

12,2
0,6
8,2
2,7
2,2
1,2
3,9
3,4
3,7
38,1
153,6
Vir: SURS, 2016.

Gostota poselitve264 (število
prebivalcev/km2)
60,2
82
19,4
3,0
2,8
113
1,5
119
66,2
51,9
60,7

Če število prebivalstva ostaja praktično enako, pa tega ne moremo trditi za območje poselitve,
ki se je v zadnjih letih precej razširilo. Najboljši primer je zopet Dolenja vas s svojima
vzpetinama Hribom in Humcem. Gre za rahlo dvignjeni območji, ki se dvigujeta nad
poplavno ravnico, hkrati pa še vedno spadata k Dolenji vasi. Na Hribu in v Humcu so si v
preteklosti mlajše generacije Dolenjevaščanov zgradile hiše. Na Hribu so sicer posamezne
hiše stale v okolici cerkve že pred 100 leti, Humec pa je bil okoli 30 let nazaj neposeljen
skalnat griček na južnem obrobju Dolenje vasi.

V Grčarskih Ravnah je pred 1. svetovno vojno živelo 58, v Grčaricah pa le 5 Slovencev. Vsi ostali prebivalci
so bili kočevski Nemci.
264
Gostota poselitve je po metodologiji SURS-a določena glede na območje naselja, ki večinoma obsega tudi
veliko neposeljenega prostora. V gostoti poselitve zato prihaja do velikih razlik med naselji. Pri nekaterih je tako
območje naselja majhno, a v večji meri poseljeno (Blate), na drugi strani pa imamo naselje, kjer ima strnjeni del
sicer veliko gostoto poselitve, a obsega tudi veliko nezazidanih območij, skupna povprečna gostota poselitve pa
je tako relativno nizka (Dolenja vas).
263
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DOLENJA VAS
PRIGORICA
RAKITNICA

Preglednica 13: Število stanovanjskih objektov leta 1910 in 2002.
1910
2002
Število hiš
Število prebivalcev
Število stanovanj
Število prebivalcev
129
602
203
794
91
451
123
456
65
309
75
285
Vir: Krajevni repertorij za Kranjsko 1910, Popis prebivalstva 2002.

Metodologija popisa prebivalstva in stanovanjskih objektov je leta 1910 slednje štela kot
»hiše«, leta 2002 pa se v popisu pojavljajo samo še »stanovanja«. Novejših podatkov nisem
uspel pridobiti. Ker je v naseljih zgornje preglednice zanemarljivo malo večstanovanjskih
objektov, lahko število hiš iz leta 1910 in število stanovanj iz leta 2002 primerjamo med
seboj. V zadnjih 100 letih se je na račun manj številčnih družin zmanjšalo število prebivalcev
na posamezni stanovanjski objekt. V tem obdobju je tako skupno število prebivalstva več ali
manj stagniralo, medtem ko se je število stanovanjskih objektov drastično povečalo, najbolj
na območju Dolenje vasi. Na območju Hriba in zlasti Humca se je začelo intenzivno graditi
po letu 1970.
Preglednica 14: Leto gradnje stanovanjskih objektov v Dolenji vasi, Prigorici in Rakitnici.
št. stanovanjskih
objektov
do leta 1918
DOLENJA VAS
203
37
PRIGORICA
123
8
RAKITNICA
75
18

Leto gradnje
1919 - 1945

1946 - 1960

1961 - 1970

1971 - 1980

1981 - 1990

po letu 1991

21
26
11

23
20
8

22
19
9

43
23
11

42
20
11

15
7
7

Vir: SURS, 2016.

V zadnjih 40-ih letih se je zaradi številnih novogradenj, predvsem na območju naselja Dolenja
vas, poselitev precej razpršila. Po letu 1971 je bilo zgrajenih skoraj polovico od današnjih 203
stanovanjskih objektov. Karti 15 in 16 prikazujeta razširitev poselitve v Dolenji vasi in
Prigorici.
Karta 17: Razširitev poselitve v Dolenji vasi (Hrib, Humec) po letu 1970.

Uredil: Rok Trdan, 2016.
Vir: PISO – Ribnica, 2016.
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Karta 18: Razširitev poselitve v Prigorici po letu 1970.

Uredil: Rok Trdan, 2016.
Vir: PISO – Ribnica, 2016.

V Prigorici hiše, zgrajene po letu 1970 (roza odtenki), ne stojijo strnjeno kot v Dolenji vasi,
ampak so bile zgrajene večinoma med že obstoječimi hišami. V zadnjih letih se z rastjo
podjetja Inotherm proti severu širi njegova industrijska cona. Po drugi strani so opuščene
mnoge hiše v samih jedrih vasi. Tipičen primer je v Dolenji vasi na Lončarski ulici, kjer je
veliko hiš prepuščenih propadanju. Delno so zapuščene hiše tudi posledica 2. svetovne vojne,
ko je bilo ubitih mnogo gospodarjev kmetij.
Posledice drastičnega zmanjšanja števila (predvsem moškega) prebivalstva so vidne na vseh
demografskih prikazih. Šele v zadnjih letih upad rodnosti ni več neposredna posledica obeh
svetovnih vojn.
Slika 7: Opuščene hiše v Dolenji vasi.

Vir: Rok Trdan, 2016.
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Graf 4: Prebivalstvo po naseljih leta 1961.

Vir: SURS, 2016.

Graf 5: Starostna piramida v Dolenji vasi leta 1981.

Uredil: Rok Trdan, 2016.
Vir: SURS, 2016.

A = neposredna posledica 1. svetovne vojne (graf 4), upad precej večji na moški strani
B = neposredna posledica 2. svetovne vojne
C = upad rojstev zaradi majhne generacije v rodni dobi (B)
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Graf 6: Starostna piramida v Dolenji vasi leta 2015.

Uredil: Rok Trdan, 2016.
Vir: SURS, 2016.

B = neposredna posledica 2. svetovne vojne, presežek žensk nad moškimi
C = upad rojstev zaradi majhne generacije v rodni dobi (B)
D = »baby boom« generacija, otroci številčnih generacij staršev, rojenih v 50-ih in 60-ih letih
20. stoletja
E = zniževanje rodnosti
Preglednica 15: Izobrazbena struktura po naseljih leta 2015.
NASELJE
Blate
Dolenja vas
Grčarice
Grčarske Ravne
Kot pri Rakitnici
Lipovec
Makoše
Prigorica
Rakitnica
SKUPAJ

SKUPAJ
43
658
135
8
5
117
4
344
213
1527

OSNOVNOŠOLSKA ALI
MANJ
16
158
36
NP
NP
28
NP
83
58
379

SREDNJEŠOLSKA
20
378
82
NP
NP
74
NP
215
119
888

VIŠJEŠOLSKA,
VISOKOŠOLSKA
7
122
17
NP
NP
15
NP
46
36
243

Vir: SURS, 2016.265

Človeški kapital na proučevanem območju se kaže v konstantnemu številu prebivalstva, ki si
je po upadu vedno znova opomoglo. Danes je izredno številčna mlada generacija (25–29 let),
ki ravno vstopa na svojo ustvarjalno in poklicno pot. Tudi dobra izobrazbena struktura
prebivalstva je eden od segmentov človeškega kapitala. Iz preglednice 15 je razvidno, da ima
74 % prebivalstva, starejšega od 15 let, vsaj srednješolsko izobrazbo (1131 od 1527).
265

Upoštevano samo prebivalstvo, starejše od 15 let.
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7.3.3. Gospodarska preobrazba in spremembe v rabi tal
Nekdanje obrtnike so danes nadomestili samostojni podjetniki (zidarska, gradbena, geodetska
in podobna dela) in dnevni migranti, ki se na delo večinoma vozijo v Ljubljano, precej manj v
ostale kraje Osrednjeslovenske statistične regije, še manj pa v Novo mesto. Nastala so tudi
manjša podjetja, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi (avtoservisi, računalniški servisi).
Na celotnem območju je danes skupaj 14 gospodarskih družb in 91 samostojnih podjetnikov.
Preglednica 16: Število gospodarskih družb (GD) in samostojnih podjetnikov (s.p.) leta 2016.
DOLENJA
PRIGORICA RAKITNICA GRČARICE
LIPOVEC
BLATE
VAS
GD
s.p.
GD
s.p.
GD
s.p.
GD
s.p.
GD
s.p.
GD
s.p.

št.

5

34

2

19

5

18

1

8

0

11

1

1

Vir: Razvojni center Kočevje Ribnica, 2016.

Karta 19: Poslovni subjekti v osrednjem delu območja.

Uredil: Rok Trdan, 2016.
Vir: PISO – Ribnica, 2016.

Kartografski prikaz (karti 19 in 20) nam pokaže, da je večina gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov zgoščena ob glavni poselitveni osi ter v največjih dveh naseljih,
Prigorici in Dolenji vasi.
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Karta 20: Poslovni subjekti na jugu območja.

Uredil: Rok Trdan, 2016.
Vir: PISO – Ribnica, 2016.
Preglednica 17: Delovno aktivno prebivalstvo (dnevni migranti) po kraju dela leta 2002.

delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela v Sloveniji
NASELJE
BLATE
DOLENJA
VAS
GRČARICE
LIPOVEC
PRIGORICA
RAKITNICA

SKUPAJ

v naselju
prebivališča

v drugem naselju
v občini

v drugi občini iste
statistične regije

v drugi statistični
regiji

NP

8

5

NP

6

291
60
64
175
101

37
8
10
33
28

147
27
36
78
38

57
17
10
22
15

50
8
8
42
20

Vir: SURS, 2016.

Glede na podatke iz leta 2002 si je kar 116 delovno aktivnih prebivalcev delo našlo ali
ustvarilo v naselju, kjer tudi prebivajo. Poleg tega je še 326 prebivalcev proučevanega
območja zaposlenih znotraj občine Ribnica. Skupaj je takega torej več kot polovica vsega
delovno aktivnega prebivalstva. Ostali dnevni migranti se večinoma vozijo v Ljubljano.
Veliko podjetij storitvenih dejavnosti je zgoščenih v občinskem središču, Ribnici. Tam so
registrirana nekatera proizvodna podjetja, ki zaposlujejo tudi precej ljudi s tega območja
(Riko Ribnica d.o.o., Inles d.d., Riko Hiše d.o.o, Riko Kor d.o.o., Ristro d.o.o., Kvm grafika
d.o.o. itd.). Na območju župnije Dolenja vas, v Prigorici, je sedež podjetja Inotherm d.o.o, ki
postaja največji zaposlovalec na območju celotne občine, zagotovo pa gre za najhitreje rastoče
podjetje v regiji.
Podjetje Inotherm d.o.o. je nastalo na prostoru nekdanje proizvodne hale podjetja Hrast, ki je
bilo kasneje pridruženo Inlesu Ribnica. Poleg Inotherma sta tu nastali še podjetji Transport
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Oražem in Avtopralnica Petek. Podjetje Inotherm, ustanovljeno leta 1991, je sprva proizvajalo
termoizolativna funkcijska in dekorativna stekla za potrebe domačega trga, leta 1998 so
usmerili proizvodno-prodajni program še na aluminijasta vrata. Danes gre za hitro rastoče
podjetje, specializirano za proizvodnjo aluminijastih vhodnih vrat za družinske in vrstne hiše
ter poslovne objekte. Kot ena izmed vodilnih evropskih blagovnih znamk v svoji panogi
uporabljajo najnovejše tehnologije, precizno ročno delo, okolju prijazne in kakovostne
materiale ter inovativne rešitve. Trenutno zaposlujejo že preko 200 ljudi, imajo več kot 700
poslovnih partnerjev, 95 % vseh prihodkov pa ustvarijo na tržiščih Zahodne Evrope.266
Poleg naštetega na območju ostaja tradicija obdelave in predelave lesa, ki se specializirata v
različne panoge in sta nadgrajeni z novimi tehnološkimi rešitvami. Na eni strani imamo tako
podjetje Lesoj d.o.o. s sedežem v Rakitnici. Lesno-predelovalno podjetje je nastalo leta 1991,
nato pa so se skozi leta le širili. Danes podjetje zaposluje preko 20 ljudi, njihovi proizvodi so
lesna biomasa, žagan les, lesene palete in transport. Želijo si ostati največji in tehnološko
najnaprednejši ponudnik storitev za prodajo in proizvodnjo lesne biomase na trgih Italije,
Hrvaške in Slovenije. 267 Na drugi strani imamo še vedno nekatere obrtnike, ki nadaljujejo
hišno tradicijo, hkrati pa so se uspeli prebiti na veliko evropsko tržišče. Eden takih je Branko
Bojc iz Dolenje vasi in njegovo Mizarstvo Bojc, ki prav tako zaposluje preko 20 ljudi.
Izdelujejo v glavnem masivno pohištvo, razne omare, mize, postelje ter tudi druge izdelke.
Večinoma gre pri njih za serijsko proizvodnjo za evropski trg. Na tretji strani pa deluje na
območju tudi več lesno-predelovalnih obratov, kot npr. v Rakitnici, Kotu pri Rakitnici in
Blatah.
Preglednica 18: Zaposlitev prebivalstva po gospodarskih sektorjih leta 2002.

Naselje
BLATE
DOLENJA VAS
GRČARICE
LIPOVEC
PRIGORICA
RAKITNICA

Dejavnosti kot glavni vir dohodka

Skupaj
NP
294
63
64
176
102

PRIMARNE

SEKUNDARNE

STORITVENE

NEZNANO

NP
11
16
NP
4
4

10
134
14
29
76
53

10
141
28
35
91
42

NP
8
5
NP
5
3

Vir: SURS, 2016.

Kljub zelo močnemu industrijskemu sektorju v občini Ribnica, so storitvene dejavnosti po
letu 1991 »prehitele« sekundarne. Leta 2002 je bilo v vseh naseljih - z izjemo Rakitnice
(tradicija lesno-predelovalnih obratov) - več prebivalcev zaposlenih v terciarnem in
kvartarnem sektorju kot v primarnem in sekundarnem. Novejših podatkov na ravni naselij
kljub povpraševanju pri različnih institucijah nisem uspel pridobiti.
Perparjeva tipologija razčleni podeželske občine glede na gospodarsko in razvojno uspešnost.
Ugotavlja, da prva skupina občin izkazuje najnižjo gospodarsko in razvojno uspešnost, ta pa
se nato povečuje do četrte skupine s trenutno najvišjo uspešnostjo. Občino Ribnica uvršča v
tretjo skupino občin, kamor se uvršča še 65 drugih slovenskih občin. Tretja skupina občin leži
večinoma v osrednji Sloveniji, nekatere občine te skupine so še na Gorenjskem, Primorskem
in Štajerskem. Po mnenju Perparja je za to skupino značilno, da so razvojno najbolj trajnostno
naravnane in demografsko najperspektivnejše. Imajo najboljšo starostno strukturo med
skupinami, največji skupni prirast prebivalstva ter so najmanj oddaljene od Ljubljane. Stopnja
registrirane brezposelnosti je v tej skupini najnižja, hkrati pa je v obdobju 2008–2011 najmanj

266
267

Predstavitev podjetja, Inotherm d.o.o, 2016.
Predstavitev podjetja, Lesoj d.o.o, 2016.
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porasla. Stopnja delovne aktivnosti je najvišja med skupinami, največje je število kmetijskih
gospodarstev, primerjalno pa imajo tudi največjo stanovanjsko površino na prebivalca. 268
V občini Ribnica se danes s kmetijstvom ukvarja 440 kmetijskih gospodarstev (KG), ki
skupaj obdelujejo 2591 ha kmetijskih obdelovalnih površin, od tega je 93 % travnikov.
Njivskih površin v celotni občini je le 136 ha, od tega je 54 ha zasejanih s travno deteljnimi
mešanicami. 269
Gospodarji na kmetijah so pretežno starejši, mlajši se izobražujejo in zaposlujejo v neagrarnih
dejavnostih. Pozitivna stvar je, da se jih veliko po študiju v Ljubljani vrne. Pravih kmetov ni.
Večina, ki se še vedno (ljubiteljsko) ukvarja s poljedelstvom, ima zaposlitev v drugih
dejavnostih, hkrati so tudi lastniki kmetijske mehanizacije. Zaradi ohranjanja kulturne
pokrajine, prehrane lastne govedi ali prodaje še vedno kosijo travniške površine (seno in
otava).
Vprašljivo je nasledstvo kmetij, v občini Ribnica je namreč skoraj polovica kmečkih
gospodarjev starih nad 64 let. Več kot polovica vseh gospodarjev na kmetijah ima končano
samo OŠ. V občini se pojavljajo velike razlike v intenzivnosti kmetijstva po krajevnih
skupnostih. Najbolj izstopajoča po neintenzivnosti kmetijske dejavnosti je prav KS Dolenja
vas s povprečno obdelanimi njivami v velikosti 21 arov in le dvema glavama goveda na
kmetijo.270
Nekdanje njivske površine je že pred časom zajel proces ozelenjevanja. Še bolj problematičen
je pojav opuščanja košnje, ki je vplival na sam videz kulturne pokrajine. Pojav je zelo
značilen za Dolenjevaško polje.
Karta 21: Raba tal na Dolenjevaškem polju leta 2016.

Uredil: Rok Trdan, 2016.
Vir: GERK, 2016.
268

Perpar, 2014, str. 134-156.
Oblak, 2014, str. 1.
270
Prav tam.
269
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Danes veliko večino dna Dolenjevaškega polja poleg pozidanih površin (karta 21) pokrivajo
travniki. Redke njive, locirane zlasti »na Poljanah«, so namenjene predvsem vrtičkarstvu in
samooskrbi lastnikov. Če gledamo celotno območje župnije, pa večji del pokriva gozd (karta
22), sledijo travniki ter pozidane površine. Ostalih kategorij rabe tal je zgolj za vzorec.
Karta 22: Raba tal na celotnem območju župnije leta 2016.

Zadnji popis kmetijskih gospodarstev iz leta 2010 kazalnike vodi na ravni občin, zato sem se
za podatke za proučevano območje obrnil na Kmetijsko gozdarski zavod Ribnica.
Zavod spremlja število tistih KG, ki vlagajo vloge za neposredna plačila v kmetijstvu
(subvencije)271. Na območju Dolenje vasi je takih kmetij 112, med njimi pa je samo 23
kmetijskih gospodarstev, kjer se ukvarjajo z govedorejo272. Večina kmetij ima do 7 glav
goveda, samo 2 kmetiji sta večji (ena v Grčaricah ima 57 glav govedi, ena v Prigorici pa 17).
Skupno število govedi se je iz 148 v letu 2004 znižalo na 131 v letu 2015. Zanimiv je tudi
pregled stanja v zadnjih desetih letih. Če primerjamo leti 2004 in 2015, je v tem času kar 25
KG popolnoma opustilo govedorejo. Večinoma gre za tista KG, ki so imela od 2 do 4 glave
govedi. Poleg tega je devet KG zmanjšalo število govedi, pri šestih je stanje leta 2004 in 2015
nespremenjeno, štiri so povečala število govedi, štiri pa v letu 2004 govedi niso imela, danes
pa jih ponovno redijo.

271
272

Debeljak (osebni vir), 2016.
Podatki se nanašajo le na govedo.
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število
KG

Preglednica 19: Število kmetijskih gospodarstev z govedi leta 2004 in 2015.
opustili
obudili
zmanjšali
povečali
nespremenjeno
SKUPAJ
govedorejo
govedorejo
št. govedi
št. govedi

112

25

4

9

4

6

brez
govedi

89

Vir: lastni izračuni, Kmetijsko gozdarski zavod Ribnica, 2016.

Poleg številčno najbolj zastopanih govedi najdemo na območju še konje, ovce, koze in
muflone273. To vrsto ovce redi eno KG v Blatah, ki ima na svojem posestvu 15 muflonov. Vsa
KG skupaj imajo na območju poleg omenjenih muflonov ter govedi še 9 konjev, 73 ovc in 9
koz. Večina KG, ki se še vedno odločajo za vzrejo živali, redi samo eno vrsto živali, le 6 KG
ima na svojem posestvu dve vrsti živali, in sicer dve v Dolenji vasi, dve v Grčaricah, ena v
Makošah in ena v Rakitnici. 274
7.3.4. Ovire razvoja
Ovire v kmetijstvu
V ravninskem delu na Dolenjevaškem polju, kjer je teren sicer primeren za strojno obdelavo
njiv, je glavni problem neugodna posestna in lastniška struktura parcel. Struktura parcel
onemogoča tržno usmerjeno kmetijstvo. Cunder ugotavlja, da so v primerjavi z večino držav
EU kmetije pri nas izjemno majhne. Če je bila še leta 1931 povprečna slovenska kmetija po
površini povsem blizu povprečni srednjeevropski kmetiji, je danes glede na površino
kmetijske zemlje kar petkrat manjša kot podoben obrat v EU.275 Poleg majhnih in
razdrobljenih posesti so posledično ovire še: nizka stopnja profesionalizacije, (pre)malo
finančnih spodbud, slaba izobrazbena struktura kmetov (ta se sicer glede na zadnji popis
kmetijskih gospodarstev izboljšuje).
Analiza stanja kmetijstva KG na proučevanem območju je bila izvedena v letu 2014. Zajete
so bile tiste kmetije, ki so oddale vloge na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja za neposredna plačila v kmetijstvu (subvencije). Na vzorcu 44-ih kmetij je
bila opravljena tudi raziskava glede možnosti uvedbe ekološkega kmetijstva na
Dolenjevaškem polju. 276
Glavna značilnost kmetij na Dolenjevaškem polju je njihova majhnost. Večina kmetij ima
med 2 in 5 ha obdelovalnih površin. Podatki o povprečni velikosti obdelovalnih
površin/posamezno kmetijo so vidni v spodnji preglednici. Povprečje se v vseh naseljih giblje
okoli 3,5 ha/kmetijo, izjema so le Grčarice, ki izstopajo zaradi ene kmetije, ki ima skoraj 60
ha obdelovalnih površin in je tako daleč največja na celotnem območju.
povprečna
velikost
obdelovalnih
površin (ha)
/ kmetijo

BLATE

3,34

Preglednica 20: Velikost kmetij po naseljih leta 2014.
DOLENJA
GRČARICE LIPOVEC MAKOŠE PRIGORICA
VAS

3,65

17,52

3,63

3,47

3,52

Vir: lastni izračuni; Kmetijsko gozdarski zavod Ribnica, 2016.

Stanje na dan 1. 2. 2014. Upoštevana so samo tista KG, ki vlagajo subvencije.
Kmetijsko gozdarski zavod Ribnica, 2016.
275
Cunder, 2002.
276
Oblak, 2014, str. 49.
273
274
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Na kmetijah se v večini izvaja le ekstenzivna pridelava travinja, kar pa ne zadošča za
preživetje izključno od kmetijstva. Za lastno samooskrbo obdelajo večinoma le od 10 do 20
arov njiv, na katerih so predvsem vrtovi za pridelavo zelenjave in krompirja. Dobrih 63 %
nosilcev kmetijskih gospodarstev je starejših od 60 let. Nihče izmed gospodarjev 44-ih kmetij
se ne preživlja izključno s kmetijstvom. 277
Poleg vsega naštetega je Dolenjevaško polje zaznamovano še s kraškim terenom, plitvo prstjo
in vzporedno z nižjo kmetijsko produktivnostjo.
Reševanje zemljiške in lastniške razdrobljenosti se je začelo v obdobju 2002–2004, ko so bile
na območju Dolenje vasi, Prigorice in Rakitnice narejene komasacije zemljišč. Sodelovalo je
595 lastnikov zemljišč, ki so imeli skupno 4614 parcel na območju skoraj 400 ha. Večji del
(37 %) so predstavljala kmetijska zemljišča, ki so spadala v 4. katastrski razred (katastrska
kultura njive). Skupno število parcel se je zmanjšalo na 1160, povprečna velikost parcele se je
po komasaciji na primeru Dolenje vasi povečala za 288 %, v Prigorici za 327 %, v Rakitnici
pa za 209 %.278
Komasacija je bila zaključena šele v letu 2010, ko so bile rešene vse pritožbe in je bil izveden
vpis komasacije v zemljiški kataster in zemljiško knjigo. Ker se situacija ni bistveno
izboljšala, je občina Ribnica problem začela reševati tako, da je določena zemljišča vzela v
zakup in jih naprej ponudila lastnikom kočevskih govedorejskih farm, ki sedaj skrbijo za
košnjo opuščenih travnikov na Dolenjevaškem polju. 279 Komasacijam sta v letu 2011 sledili
še ureditev in reorganizacija potne mreže med parcelami na Dolenjevaškem polju.
Komasacija in izgradnja pripadajoče infrastrukture postaja del trajnostnega razvoja. Glavna
namena reorganizacije zemljiške strukture sta bila predvsem racionalizacija in optimizacija
kmetijske proizvodnje, saj se zaradi združevanja zemljišč in formiranja večjih obdelovalnih
kosov zmanjšujejo stroški obdelave.
Komasacije so drastično zmanjšale število parcel in tako (pol)kmetom olajšale delo, toda še
vedno ostaja problem majhnosti obdelovalnih površin kmetij, ki v Dolenji vasi precej zaostaja
tudi za slovenskim povprečjem.
Prometna odmaknjenost
Območje bi zagotovo postalo privlačnejše z morebitno novo hitro cesto Ljubljana–Kočevje ali
z obnovitvijo potniškega železniškega prometa na istoimenski liniji, ki naj bi bila po zadnjih
zagotovilih končana konec prihodnjega leta. Ob pričakovanju ponovne vzpostavitve
potniškega železniškega prometa se hkrati pojavlja tudi pomislek, da bo potovanje z vlakom
relativno počasno. Za 60 km proge med Ljubljano in Kočevjem naj bi vlak porabil kar 1 uro
in 20 minut, kar je z vidika mobilnosti 21. stoletja precej dolga doba. Poleg tega bo
obnovljena železniška proga potekala po gozdnem obrobju Dolenjevaškega polja in bo tako
zaobšla vsa večja naselja na obravnavanem območju. Edina postaja v Lipovcu bo tako od
Dolenje vasi in Prigorice oddaljena 2 km, od Rakitnice pa kar 4 km.
Neizkoriščenost domačih lesnih virov
Lesna podjetja in obrtniki kot oviro izpostavljajo premajhno rabo domačega naravnega
bogastva – lesa. Namesto, da bi se gospodarilo z lesom, ki pravzaprav obkroža območje
Ribniške doline, se veliko lesa uvaža iz tujine, v glavnem iz sosednje Avstrije.

277

Oblak, 2014, str. 60.
Rozman, 2008, str. 27.
279
Ilc, 2008, str. 45-49.
278
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7.3.5. Endogeni razvojni potenciali
Iskanje novih možnosti pridobivanja dohodka znotraj kmečkega gospodinjstva spodbujajo
tako eksogeni (pomanjkanje delovnih mest, povečan interes za življenje v čistem in naravnem
okolju) in endogeni (razpoložljivi viri, individualna/družinska iniciativa) dejavniki. Pri vsem
tem se je treba zavedati multifunkcijske vloge kmetijstva in njene ekonomske, socialne,
okoljske in kulturne vloge.280
Razvojni potenciali podeželja so tisti kapital, ki ga je možno danes ali v bližnji prihodnosti
uporabljati za uravnotežen razvoj območja. Endogeni razvojni potenciali predstavljajo osnovo
za razvoj posameznih dejavnosti na podeželju. Celostno proučevanje endogenih razvojnih
potencialov podeželja se postopoma vključuje med geografske raziskave. Če je o nekaterih
endogenih razvojnih potencialih prisotne že nekaj literature (socialni kapital), so nekateri
drugi (na primer podeželski kapital) še precej slabo poznani. 281
Preglednica 21: Primer endogenih razvojnih potencialov in vrednotenja.

endogeni
potencial
gospodarski
potencial

človeški
potencial
socialni
potencial
podeželski
potencial
okoljski
potencial

metodološki postopek

kazalec

Analiza poslovnih subjektov (SURS,
AJPES, BIZI, GVIN).
Register dopolnilnih dejavnosti.

Število in struktura poslovnih subjektov na
proučevanem območju.
Število in struktura dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah.
Starostna in izobrazbena sestava prebivalstva na
proučevanem območju.

Analiza gibanja števila prebivalstva
(SURS). Starostna-generacijska analiza
vitalnosti gospodinjstev.
Anketa gospodinjstev, analiza strukture
samozaposlenih oseb.
Glavne dejavnosti društev, občinsko
financiranje, način delovanja društev.
Evidentiranje najodmevnejših
prireditev.
Anketa gospodinjstev.

Delovna aktivnost prebivalstva na proučevanem
območju.
Delovanje društev in število njihovih članov.
Število in vrsta prepoznavnih prireditev na
proučevanem območju.
Okoljski problemi z vidika lokalnega prebivalstva.

Prirejeno po: Potočnik Slavič, 2010, str. 38-39.

Za celostno sliko proučitve vseh endogenih razvojnih potencialov bi bilo potrebno analizirati
vse dostopne statistične podatke (nekateri se vodijo samo na ravni občin) ter analizo dopolniti
s terenskim delom in intervjuji med lokalnim prebivalstvom. Zgornja preglednica prikazuje
nekatere glavne endogene razvojne potenciale in metodologijo za vrednotenje posameznega
potenciala. Ker je šlo v primeru proučevanega območja za mikro območje, nekateri podatki
niso bili dostopni, anketiranje prebivalstva pa je bilo zaenkrat izvedeno samo na področju
kmetijstva. Kljub temu sem na podlagi dostopnih in pridobljenih podatkov skušal opredeliti
nekatere glavne razvojne potenciale, zlasti gospodarski, človeški, socialni in podeželski
potencial.

280
281

Potočnik Slavič, 2002.
Potočnik Slavič, 2010, str. 37.
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Ekološko kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Ob raziskovanju razvojnih možnosti podeželskih območij v Sloveniji so s terenskim delom
ugotovili, da ljudje na podeželju sami kot razvojno priložnost največkrat navajajo dvoje:
ekološke kmetije in dopolnilne dejavnosti na kmetiji282, ki predstavljajo tudi možnost iskanja
dodatnih virov zaslužka kmetij283. Ekološko kmetovanje je v zadnjem obdobju zaradi
poudarjanja pomena trajnostnega razvoja in tudi finančnih spodbud čedalje bolj privlačno. V
zadnjem letu sta tudi na proučevanem območju nastali prvi dve ekološki kmetiji. Kmetija v
Grčaricah je certifikat pridobila 21. 10. 2015, kmetija v Prigorici pa 9. 5. 2016284.
Oblak z anketiranjem ugotavlja, da 50 % kmetij na Dolenjevaškem polju obdeluje zemljišča
brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil, na travnikih pa mineralnih
gnojil ne uporablja nobena izmed anketiranih kmetij. V občini Ribnica je potencial za razvoj
ekološke pridelave poljščin največji prav na Dolenjevaškem polju, in sicer na okoli 50 ha njiv.
Z ekološkim poljedelstvom bi se lahko po mnenju Oblaka ukvarjalo okoli 10 kmetij, ki bi
pridelovale tržne presežke predvsem žit in krompirja za lokalno prebivalstvo. S tem bi se
samooskrba v občini Ribnica močno povečala. S tovrstnim kmetijstvom bi pridobili tudi nekaj
čistih ali vsaj dopolnilnih KG, ki bi skrbela za pridelavo zdrave domače hrane in bi skrbela za
ohranjanje kulturne pokrajine. 285
Glede na to, da so kmetije izredno majhne, sta edini možnosti zmanjševanje števila kmetijskih
gospodarstev in združevanje v večje kmetije, ki bi bile ekonomsko upravičljive in bi bil na
njih zaposlen vsaj en član družine. Anketiranje je pokazalo, da bi se v primeru povečanja
intenzitete kmetijstva 60 % KG raje odločilo za oddajo zemljišč v zakup, 40 % pa za sodobno
ekološko kmetijstvo, ki bi jim prineslo tudi možnost zaposlitve na kmetiji. Za intenzivnejše
kmetijstvo so se odločali predvsem tisti, ki še imajo živino, ali pa imajo možnost uvedbe
živinoreje na kmetiji ter tisti, ki že imajo predvidenega naslednika kmetije. 286
Socialni kapital
Kazalci gospodarskega ter človeškega kapitala so podrobneje navedeni pri poglavju o
demografskih kazalcih. Eden izmed pomembnih potencialov je tudi vrednotenje združevanja
ljudi za skupne projekte. Na območju župnije Dolenja vas se zdi, da ljudje znajo stopiti skupaj
in v okviru obstoječih društev in ostalih združevanj uresničiti skupni namen. Dejstvo je, da so
Dolenjevaščani vedno pomagali drug drugemu ter tudi župniji in občini, kadar je bilo to
potrebno. Tesarji in gradbeniki so priskočili na pomoč pri delu na župnijskih poslopjih, ljudje
so nosili drva in druga sredstva v župnišče ali prispevali v obnovitveno zadrugo.
V družboslovju se je za tovrstno zmožnost ljudi po ustvarjanju skupnega dobrega uveljavil
izraz socialni kapital287, ki lahko deluje kot nekakšen nevidni vir, vključen v odnose med
ljudmi, in vpliva na gospodarske odnose. Za razvoj socialnega kapitala na podeželju so zlasti
pomembna obstoječa društva, klubi, zadruge, razširjene družine, sindikati, podjetniška
združenja itd. Glavni problem sodobnega raziskovanja socialnega kapitala je njegovo
merjenje. Ker popisi prebivalstva razsežnost socialnega kapitala ne merijo, moramo vključiti
neposredne ali posredne meritve. Eden izmed načinov je Putnamov model, ki kot kazalec
razvitosti socialnega kapitala predlaga vključenost prebivalcev v aktivnosti društev,
alternativne možnosti pa so neposredna merjenja društvene aktivnosti na majhnem območju.
Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008, str. 84.
S problematiko se je v številnih znanstvenih člankih podrobneje ukvarjala Potočnik Slavičeva.
284
Ekološke kmetije po Sloveniji, 2016.
285
Oblak, 2014, str. 69-70.
286
Prav tam, str. 61-62.
287
Potočnik Slavič, 2009, str. 22-23.
282
283
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Potočnik Slavičeva našteje tri vrste povezav med ljudmi, ki sta jih opredelila Parissakin in
Humphreys288:
 vezivni socialni kapital – povezave z oz. znotraj ozkega socialnega okolja (družina,
prijatelji, sosedje), ki temelji na medosebnem zaupanju med znanci;
 premostitveni socialni kapital – mreže horizontalnih zvez, povezane z medosebnim
zaupanjem med tujci;
 povezovalni socialni kapital – vertikalne povezave, ki temeljijo na institucionalnem
zaupanju v javne in zasebne ustanove.
Delovanje in aktivnosti društev lahko predstavljajo merilo razvitosti socialnega kapitala na
lokalni ravni. Socialni kapital je živa tvorba, ki se spreminja (v času, prostoru, po številu,
starostni strukturi in aktivnosti članov), zato je njenemu stanju težko slediti. Preverili smo,
koliko društev trenutno deluje na tem območju, koliko članov ima posamezno društvo in
katere dogodke ter prireditve organizirajo. Podatki so bili pridobljeni preko pogovorov s
posameznimi predsedniki in člani društev in preko spletnih ter Facebook strani društev.
DRUŠTVO

Preglednica 22: Seznam društev na območju Dolenje vasi.
OKVIRNO ŠT.
DOGODKI/PRIREDITVE
ČLANOV

Prostovoljna gasilska društva
200-250

Dolenja vas, Prigorica, Rakitnica, Lipovec,
Grčarice

KUD France Zbašnik289, sekcije:
Otroška folklorna skupina Lončki
Moški pevski zbor Lončar
Mešani pevski zbor sv. Rok
Župnijski pevski zbor

70

Športno društvo Lončar

45

Športno društvo Prigorica-Pristava

30
15

Moto klub Crknene podgane
Mladinsko društvo Okameneli svatje

20

Ribiška družina Ribnica (sedež v Prigorici)

80

Pomoč v nesrečah, sodelovanje v
različnih tekmovanjih, organizacija
veselic.
Prireditev ob materinskem dnevu,
božični koncert, različni nastopi na
revijah in prireditvah po občini in
Sloveniji.
Čistilne akcije, prvomajski turnir v
malem nogometu, rekreativna tekaška
liga, tek po Lončariji, prižig lučk.
Kolesarjenja, medobčinska liga v
malem nogometu.
Pikniki, varne vožnje, moto zbori.
Čistilne akcije, božični program na
prostem.
Čiščenje struge Ribnice, različna
tekmovanja, gradnja ribnika ob novem
ribiškem domu.

Vir podatkov: Različna društva Dolenje vasi.

Glede na podatke iz zgornje preglednice lahko zaključimo, da je socialni kapital v Dolenji
vasi dobro razvit. V različna društva je sodeč po podatkih vključenih okoli 500 prebivalcev,
kar pomeni več kot 25 % vsega prebivalstva na območju. Seveda je pri tem treba upoštevati
tudi to, da so nekateri lahko vključeni tudi v več društev hkrati, a to bistveno ne zmanjšuje
razvitosti in potenciala socialnega kapitala. Poleg tega je pri veliko projektih poudarek na
sodelovanju, pomoči in soorganizaciji. Enkrat je tako glavni organizator projekta eno društvo,
ostali priskočijo na pomoč, drugič je glavni organizator ali pobudnik nekdo drug. Poleg
navedenih so prebivalci vključeni tudi v nekatera druga društva in organizacije, ki imajo svoj

Potočnik Slavič, 2009, str. 22-23.
Kulturno umetniško društvo, ki ima sedež v stavbi Krajevne skupnosti v središču Dolenje vasi, je
poimenovano po pesniku Francetu Zbašniku (1897–1918), ki je umrl zelo mlad kot vojak na fronti na Tirolskem.
V vojaško službo je bil vpoklican, ker so ga zaradi izdajanja dijaškega lista z naslovom »Mi gremo naprej«
obtožili veleizdaje in hujskanja proti Avstro-Ogrski.
288
289
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sedež v sosednji Ribnici ali Kočevju. Ena izmed takih organizacij so npr. skavti, ki imajo
sedež enote v Ribnici, a večina skavtov prihaja iz župnije Dolenja vas.
Ovire je možno premagovati s sodelovanjem med različnimi deležniki socialnega kapitala, ki
ga v Dolenji vasi ne manjka. Graditi bi morali začeli na mikro projektih. Dober primer je npr.
postavitev igral za otroke jeseni leta 2015, ki so jih različna društva skupaj postavila z
denarjem, zbranim na silvestrovanju v Dolenji vasi, ki ga je skupaj organiziralo več društev.
Travnato nogometno igrišče v Dolenji vasi je bilo leta 2007 postavljeno kot posledica rabe
človeškega in socialnega kapitala na eni ter župnijske infrastrukture na drugi strani. Ker
lokalna skupnost ni imela posluha, da bi se igrišče zgradilo ob šoli, je župnik Branko Potočnik
podaril cerkveno zemljišče na Hribu. Župnik in šest lokalnih družin je zavihalo rokave in v
igrišče vložilo 2000 ur prostovoljnega dela. Igrišče je bilo postavljeno in urejeno z desetkrat
nižjimi stroški, kot bi jih potrošila občina za igrišče takega tipa. 290
Karta 23: Raba tal in endogeni potenciali na osrednjem delu območja.

Razmisliti bi bilo potrebno tudi o rabi podeželskega kapitala v obliki podeželskega turizma
kot eno izmed dopolnilnih dejavnosti kmetije, v povezavi s trženjem različnih izdelkov
domačih obrti, ki temelji na lokalnih surovinah, tradicionalnih postopkih obdelave in
družinski tradiciji ter združevanju vseh delovnih moči na kmetijah. Pri tem se seveda pojavlja
vprašanje trga. Za združevanje in trženje lokalnih obrtnikov, ki delajo po tradicionalnih
postopkih in ohranjajo družinske tradicije, se trudi Rokodelski center Ribnica. Poleg turizma
290
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bi bile družinske kmetije pomembne tudi z vidika ohranjanja narave in trajnostnega razvoja
območja. Zagon tovrstnih kmetij ali začetek dopolnilnih dejavnosti na kmetijah zahteva velik
zagonski kapital, specifično znanje in razpoložljivo lastno delo.
Drugi potenciali in pobude lokalnega prebivalstva
Območje spada v Lokalno akcijsko skupino (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe,
ki združuje občine Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in
Velike Lašče. V programskem obdobju 2007–2013 je sestavni del politike razvoja podeželja
postala pobuda LEADER. Ustanovljenih je bilo 33 lokalnih akcijskih skupin, ki skupaj
pokrivajo 95 % slovenskega ozemlja. V novem programskem obdobju 2014-2020 se širijo
programi, ki spodbujajo princip »od spodaj navzgor«, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu,
da se vključi v oblikovanje prioritet in razvojnih usmeritev lokalnega okolja. 291
V predhodnem programskem obdobju se na proučevanem območju ni odvijal noben projekt,
ki bi bil sofinanciran iz ukrepa LEADER, nekaj tovrstnih projektov na občinski ravni pa sta
koordinirala Miklova hiša in Rokodelski center Ribnica. 292 Lokalna akcijska skupina za novo
programsko obdobje 2014–2020 je bila ustanovljena šele oktobra 2015293, strategija razvoja
podeželja pa je trenutno v fazi potrjevanja na pristojnem Ministrstvu. V LAS-u pričakujejo,
da bo strategija potrjena jeseni letošnjega leta. Strategija obravnava celotno območje in ne
specificira razvoja posamezne občine. Ob zbiranju projektnih predlogov za pripravo strategije
2014-2020 je LAS za proučevano območje prejel en predlog, in sicer ureditev vaškega jedra
(z ožago) v Dolenji vasi. 294 Ureditev in prenova vaškega jedra v Dolenji vasi je vključena tudi
v Občinski prostorski načrt (OPN). Obuditev ožage in dogajanja, ki bi bila s tem povezana
(predstavitev tradicije + družabni dogodki), skriva v sebi tudi turistični potencial.
Eden izmed mikro projektov bi lahko bila tudi mikro hidroelektrarna na Ribnici. Potok
Ribnica je pred izgradnjo zadrževalnika v Zalužju prebivalcem zaradi poplavljanja pogosto
povzročal preglavice, danes pa po mnenju Abrahamsbergove glede na hidrološke razmere in
obstoječa območja varovanja narave predstavlja edini vodotok Ribniške doline, na katerem bi
lahko v bodoče zgradili mini hidroelektrarno. Proučevala je srednje letne in najnižje pretoke
in ugotovila, da ponikalnica zadostuje pogojem za obstoj mikro elektrarne, ki proizvaja
električno energijo za komercialne namene in dosega proizvodno moč 500 W. Kot možno
lokacijo je izpostavila lokacijo nekdanjega »Malenskega mlina« v Prigorici 72. 295
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8. ŠE NEKAJ OGLEDAL RAZVOJA DRUŽBE V DOLENJI VASI
8.1.

Šolstvo kot podaljšana roka oblasti

Prvi zapis o šolstvu v Dolenji vasi sega v Prešernovo obdobje (šolo v Ribnici je Prešeren
obiskoval med leti 1810 in 1812), ko lahko za Dolenjo vas beremo: »Tu je umrl stari
cerkovnik in župnik po sili pokliče nekega svojega sorodnika, mladeniča z Gorenjskega, da bi
stregel pri maši, dokler ne dobi drugega pomočnika. Ko so ljudje videli, kako mladenič bere
iz knjižice, jim je bilo to neizmerno všeč. Zato prosijo župnika in fanta, naj bi ta učil njihove
otroke brati. Hitro dobi župnik iz Ljubljane nekaj tablic in mladenič je začel v župnišču s šolo.
Privrelo je toliko otrok in odraslih, da je bila soba natlačena in jih je po pet ali šest gledalo v
eno tablico. Toda že šesti teden so dečka poklicali domov in šola je prenehala.«296
Šola naj bi bila ustanovljena v letih po odhodu Francozov iz naših krajev. Lokalist Andrej
Albrecht iz Dolenje vasi je leta 1814 poročal ribniškemu dekanu Humlu, »da uči nedeljsko
šolo v privatni hiši otroke vsako nedeljo in praznik in je obisk dober, naj bi se tu ustanovila
nedeljska šola, ker otrok, ki jih je 200, ne morejo siliti v ribniško šolo, po postavi pa bi morali
biti farna, ker je 100 otrok«.297
Zanimivo je tudi poročilo ribniškega dekana iz istega leta, ki poda podroben opis tedanjega
ljudskega šolstva v ribniškem dekanatu, ki je veljalo za enega najboljših na takratnem
slovenskem ozemlju. Dekan Humel je zapisal, da ima »Dolenja vas z Grčaricami vred 257
šologodnih otrok, Sodražica 357, Gora 64, Sv. Gregor 160, Hinje 361, Struge 120, Rob 189,
Ambrus 130. Izmed vseh navedenih ni hodil nihče v šolo, ker niso imeli ne šole ne učitelja;
samo iz Dolenje vasi jih je 6 hodilo v šolo v Ribnico.«298 Zgoraj navedenem poročilu je
potrebno dodati, da so upoštevani le tisti kraji, ki so bili od najbližje župnije oddaljeni manj
kot pol ure hoda.
Kljub temu je bila vse do leta 1846 v Dolenji vasi samo zasilna šola. Šolska kronika pravi, da
so do tega leta le premožnejši starši otroke pošiljali v šolo, pa še to večinoma v Ribnico ali
Kočevje.299 Večina gradiva o šoli v Dolenji vasi je shranjenega v Zgodovinskem arhivu
Ljubljana, ki hrani tudi šolske kronike od leta 1846 do leta 1976. Kronike nam povedo veliko
o učiteljih v Dolenji vasi, o naraščanju števila učencev na šoli ter tudi o gospodarski strukturi
kraja. Izostanek od pouka je bil namreč velikokrat pogojen z delom doma oz. delom na polju.
O ustanovitvi šole lahko sklepamo iz zaključnega računa Osnovne šole v Dolenji vasi300 za
leto 1962. Dokument namreč govori o tem, da je bil zavod v Dolenji vasi ustanovljen leta
1846301, odločbe o ustanovitvi pa žal ni v arhivu. Tega leta je občina Dolenja vas najela
učitelja, ki je učil otroke branja in pisanja. Poučevanje je potekalo v mlinu v Dolenji vasi na
hišni številki 88. 302 Istega leta je bilo zgrajeno šolsko poslopje in ustanovljena
enorazrednica.303 Ostali pomembni mejniki šole v Dolenji vasi so večinoma povzeti po šolski
kroniki, ki so jo pisali upravitelji šole. Leta 1884 je bila šola razširjena v dvorazrednico, leto
prej je bilo ustanovljeno drugo učiteljsko mesto. Tik pred koncem stoletja je šola potrebovala
296
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novo učiteljsko mesto, saj se je spremenila v trirazrednico. Zapis učitelja Antona Ozimka v
kroniki iz dne 24. 8. 1898 pravi: »Zaradi preobilega števila za šolo godnih otrok se je
tukajšnja dvorazrednica razširila v tem letu v trirazrednico, in ker je bilo prejšnje šolsko
poslopje premajhno, se je isto moralo prizidati. Skupni stroški za to prizidanje, katero se je do
15. sept. t.l. izvršilo, da se zdaj v njem nahajajo 2 novi enako veliki šolski sobi, so znašali
4760 gld.«304
V šolskem letu 1898/99 so se všolali otroci iz Lipovca in Makoš, čeprav sta obe naselji takrat
spadali v ribniško šolsko občino. Do preloma stoletja je šolsko leto trajalo od 1. oktobra do
10. avgusta, od takrat dalje pa je pouk postavljen v časovni okvir, kot ga poznamo danes (1. 9.
– 24. 6.). Februarja 1907 je šola dobila provizorično štirirazrednico. Med 1. svetovno vojno
sta bila dva učitelja vpoklicana na fronto, zato je potekal samo poldnevni pouk, poučevalo pa
se je samo glavne predmete. V šolskem letu 1919/1920 je višji šolski svet v Ljubljani odredil,
da se štirirazrednica spremeni v petrazrednico. Šola v Dolenji vasi se je večala tudi zato, ker
so se zaradi premajhnega števila učencev ukinjale šole v okoliških vaseh. V šolskem letu
1923/24 so se tako všolali otroci iz Jelendola. Leta 1928 je šola dobila vzporednico 1. razreda,
pet let zatem pa je postala šestrazrednica z eno paralelko, 7-imi učiteljskimi mesti in 277-imi
učenci. Šola se je tako od ustanovitve do leta 1933 ves čas širila. V 30-ih letih 20. stoletja se
je s pomočjo župnika Škulja ter župana Kromarja izvajala kmetsko-nadaljevalna šola za fante
ter gospodinjsko-nadaljevalna šola za dekleta, ki je potekala trikrat tedensko v popoldanskem
času.
Kot vsa druga področja življenja, je vojno stanje močno prizadelo tudi šolstvo. Italijanski
okupator je šolo preimenoval takoj ob začetku okupacije leta 1941. Od 30. 4. 1941 do 7. 5.
1942 je bil prepovedano prehajanje iz vasi v vas. Šolo so tako obiskovali samo učenci iz
Dolenje vasi. Tudi učiteljstvo, stanujoče v Ribnici in Nemški vasi, ni moglo prihajati v šolo v
Dolenjo vas. Istega leta sta bila v internacijo odpeljana dva učitelja in ena učiteljica.
Šola je bila med vojno požgana. Šolska kronika o tem pravi naslednje:
»6. januarja 1944 so partizani požgali šolo in del župnišča. Rešilo se ni skoraj ničesar, razen
nekaj knjig in klopi. Pouk se je od tedaj dalje vršil v bivši pekariji.«305
Zaradi pomanjkanja prostora se je po pouk po vojni poleg stavbe, kjer je bila včasih pekarija,
vršil tudi na drugih lokacijah po Dolenji vasi. 306
V šolskem letu 1951/52 je bilo zaradi posledic vojne vpisanih samo 116 otrok, številka pa se
je nato zopet povečevala. 24. 7. 1954 se je pričela gradnja nove šole. Prva možnost je bila, da
bi se tudi nova šola zgradila »na Hribu«, drugi dve lokaciji sta bili še »na Poljanah« ali »na
prigoriški strani« 307. Odločitev je bila, da se nova šola zgradi »na Poljanah«. Šola je bila
zgrajena 23. 8. 1959.308
Pred 2. svetovno vojno je delovala osnovna šola tudi v Grčaricah, ki naj bi bila ustanovljena
že leta 1884. Ker je ohranjena samo šolska kronika med letoma 1941 in 1964, so znani
podatki o šoli predvsem iz medvojnega in povojnega obdobja. Tudi drugače šolska kronika
pove malo o samem poteku pouka ter številu šolarjev, več pa o gospodarski strukturi naselja
ter poklicih staršev otrok. O stanju šole pred letom 1941 nekaj besed pove le Poročilo
šolskemu muzeju, oddelku za osnovne šole. Poročilo pravi, da je bilo pred vojno vpisanih 30
otrok, večinoma deklet. Pouk je bil dvojezični, po odhodu kočevskih Nemcev pa samo
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slovenski. Šola je bila precej poškodovana leta 1943309. Septembra 1965 je bila šola v
Grčaricah ukinjena, v Dolenjo vas je prišlo novih 24 šolarjev. Že pred tem so prišli učenci 4.
in 5. razreda, ki sta bila v Grčaricah ukinjena že v šolskem letu 1960/61 310.
Ena izmed večjih prelomnic je bilo šolsko leto 1962/63, ko je bil ukinjen 5. razred, šola pa je
postala podružnica ribniške šole. V 70-ih letih 20. stoletja je prišla sprememba, ki so se je
razveselili zlasti šolarji. Od takrat dalje so namreč pouka proste sobote. V 80-ih so poskušali
izvajati celodnevno osnovno šolo. Temu je bil prilagojen urnik, dejavnosti so potekale vsak
dan do 15.15, zato so zaposlili še dve dodatni učiteljici. Učenci so v času, ki so ga preživeli v
šoli, opravili vse šolske obveznosti. Domov so čez teden hodili brez šolskih torb, vzeli so jih
le ob petkih. 90-ta so bila zaznamovana z gradnjo dveh novih učilnic ter s težavami s
povečanimi koncentracijami radona. Prva večja obnova šole je potekala leta 2007, ko ji je
vihar odnesel streho.311
Šola v Dolenji vasi je vodila zlato knjigo v obdobju 1849–1880. Do leta 1867 so jo pisali v
nemščini, nato v slovenščini. 312
Prekinitev pouka
Delovanje šole je bilo kar nekajkrat, tudi za več mesecev, zaradi raznih bolezni otrok (ošpice,
koze itd.) prekinjeno. Vedno je v kroniki natančno zabeležen vzrok prekinitve pouka, koliko
časa je trajala prekinitev in kakšne so bile posledice.
Npr. » … 8. 12. 1902 se pojavi bolezen škrlatinke, za en mesec se prekine pouk, umre tudi
nekaj učenk in učencev (med drugim hčerka nadučitelja, Julijana Gregorič).«313
Poleg bolezni je bil pouk včasih prekinjen tudi zaradi kakšnega drugega vzroka. Leta 1928 je
bila npr. »…tako huda zima, da so praktično vsi otroci zboleli.«314
Nazivi upravitelja šole
Nazivi upravitelja šole so se skozi čas spreminjali. Ko je bila šola enorazrednica, je imela
samo enega učitelja, ki je imel prav tak tudi naziv. Leta 1879 se je pri učitelju Antonu
Ozimku pojavil naziv »šolski voditelj«, čeprav je bila šola spremenjena v dvorazrednico šele
pet let kasneje. Ob koncu 19. stoletja se je pojavil naziv »nadučitelj«. Ime samo po sebi pove,
da je bilo v tistem času v šoli zaposlenih že več učiteljev, o katerih pa šolska kronika ne
govori. Do 30-ih let 20. stoletja se je šola povečevala, vsakokratni ravnatelj pa je imel naziv
»nadučitelj«. To je trajalo do leta 1928, ko je Drago Vončina postal »šolski upravitelj«315.
Spreminjanje imena šole
Ime šole se je velikokrat spremenilo, odvisno od sistema oz. oblasti. Vsakokratna oblast se je
zelo dobro zavedala, da se v šoli začne vzgoja prebivalstva. V Avstro-Ogrski se je šola
imenovala » … ljudska šola v Dolenji vasi«, pred imenom ljudska pa se je spreminjalo število
razredov, ki jih je ljudska šola takrat imela (npr. eno-, dvorazredna itd.). Od februarja 1899 se
je trirazredna ljudska šola imenovala »Cesar Franc Josipova I. ljudska šola v Dolenji
vasi«316. Po 1. svetovni vojni se je šola spremenila v petrazrednico, začeli so proslavljati
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praznike nove države (Dan Ujedinjenja – 1. december, Vidov dan – 28. junij itd.)317,
imenovala pa se je »Državna osnovna šola Kraljevine SHS Dolenja vas pri Ribnici«. Z
italijansko okupacijo se je spremenilo tudi ime šole, ki leta 1941 postane »Ljudska šolaScuola Popolare Dolenja vas«318. Po letu 1946 je šola dobila ime »Državna osnovna šola
Dolenja vas pri Ribnici«319. V šolskem letu 1962/63 se je priključila Centralni šoli v Ribnici
in dobila ime »OŠ Ribnica, oddelek Dolenja vas«320. V naslednjih letih se je ime še večkrat
spremenilo, vse spremembe pa so bile le modifikacije imena, ki se uporablja še danes, in sicer
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, podružnica Dolenja vas321.
Vpliv Cerkve oz. župnije Dolenja vas na pouk v šoli
Na šolstvo je imela do 2. svetovne vojne Cerkev izredno močan vpliv, nato pa je bila župnija
od izobraževanja v celoti odrezana.
Ob nastanku župnije v Dolenji vasi je bil duhovnik eden izmed redkih pismenih ljudi v tistem
času. Zato ni čudno, da je prav duhovnik, takrat še lokalije Dolenja vas, začel poučevati
otroke, še preden je bilo zgrajeno šolsko poslopje. 322
Šola in župnija sta pred 2. svetovno vojno hodili z roko v roki oz. bolje rečeno, šola je bila
župniji v marsikaterem pogledu podrejena. Primeri iz šolske kronike 323:









šolsko leto se začenja s sveto mašo;
šolski nadzornik je največkrat aktualni kočevski dekan;
dolenjevaški župnik je velikokrat tudi predsednik šolskega sveta šole;
v šolski kroniki je vedno zapis, koliko otrok je prejelo prvo sveto obhajilo, kdaj so
potekale menjave župnikov in kaplanov;
šolska mladina se je morala redno udeleževati procesij ob cerkvenih praznikih;
duhovniki so vodili ponavljalne šole;
dolenjevaški župnik ali ribniški dekan sta bila občasno prisotna pri pouku;
vsako leto (do 1943) so potekale verske vaje.

Po 2. svetovni vojni dolenjevaški župnik v šolski kroniki ni več omenjen.
Šolarji
O šolarjih kronika v prvih letih pove zelo malo. Precej več podatkov o šoloobveznih otrocih
je zapisanih od šolskega leta 1879/1880 dalje, ko je šolski voditelj postal Anton Ozimek.
Omenjeni učitelj, ki je bil hkrati tudi pisec kronike, je vedno zapisal število »otrok, ugodnih
za šolo«; število otrok, ki so obiskovali vsakdanjo šolo; število otrok, ki so obiskovali
ponavljalno šolo.324 Otroci so v šoli manjkali zaradi bolezni ali zaradi dela doma na kmetiji.
Eno izmed ohranjenih poročil takratne tovarišice Otilije Pelc o 4. razredu pravi:
»Otroci zopet prihajajo neredno v šolo. Vzrok je začetek poljskega dela. Kmetom primanjkuje
delovnih moči in zato uporabljajo svoje otroke tudi za najtežja dela. Otrok pride v šolo
Vsaka država je s seboj prinesla nove praznike. Pred vojno so šolarji npr. 2. decembra praznovali rojstni dan
cesarja Franca Jožefa.
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utrujen in razmišljen, zato ni čudno, če ne sledi pouku. Po izpraševanju po vzroku so se mnogi
izrazili, da vstanejo že ob petih, odpravijo živino v hlevu in po končanem delu gredo v šolo.
Od takih otrok je nemogoče zahtevati zadovoljivih uspehov. Zato jemljem snov počasneje, da
se isto kolikor mogoče nauče že v šoli.«325
8.2.

Gostilne in veselice kot prostor druženja

Gostilne v vsakem kraju pomenijo prostor druženja, družabnosti, veseljačenja. V času, ko ni
bilo take mobilnosti kot danes, so bile gostilne tudi ene izmed redkih možnosti za druženje
sovaščanov. Gostiln je bilo tako posledično v vsakem kraju precej več kot danes. Že Krajevni
leksikon Dravske banovine opisuje, da je imela Dolenja vas številne gostilne, ki nudijo tudi
prenočišča326.
Zajčeva, ki je proučevala družabno dogajanje v Dolenji vasi od sredine 19. stoletja dalje,
ugotavlja, da so veselice prirejali predvsem gostilničarji v želji po boljšem zaslužku, ter
društva, zlasti Sokolsko društvo Ribnica in gasilska društva.327
Plese in veselice je spremljalo tudi pijančevanje, problem katerega je večkrat izpostavljal tudi
župnik Škulj. V času birme med 1. svetovno vojno je opozarjal: »Botri nikar dajati
birmancem vpijanljivih pijač, da ne odnesejo od svete birme žalostnega spomina, da bi bili
prvič pijani. Vse se naj vrši bolj priprosto, primerno sedanjemu resnemu in hudemu času.«328
Na županstvo v Dolenji vasi je bilo med obema vojna večkrat naslovljeno tudi opozorilo, da
se določen posameznik preveč vdaja pijači in naj mu v vaških gostilnah ne točijo alkohola. 329
Pijančevanje je bilo tudi sicer izjemno velik problem, o katerem ne govorijo samo oznanilne
knjige, ampak tudi šolska kronika in odločbe takratnih oblasti. Deželna vlada je v 20-ih letih
20. stoletja z naredbami večkrat prepovedala plese, ki bi se pripravljali po gostilnah ali javnih
lokalih. Kljub prepovedim so se pijančevanja in veseljačenja nadaljevala, oblast pa je
gostilničarjem dodelila priložnostna točenja ob veselicah, plesih in žegnanjih, vendar s
soglasjem okrajnega načelnika. Vse skupaj je nadzorovala občina, ki je za plese pobirala tudi
pristojbine (za prekoračitev policijske ure, za vsakega godca ipd.).330
Okrajno glavarstvo Kočevje je v letu 1922 opozarjalo prebivalce, da bodo kaznovani tisti,
»katere se zaloti v pijanem stanju, gostilničarje, če dajejo gostu še pijače, četudi je že pijan,
ravno ta dva, če prekoračita policijsko uro in kdor javno preklinja«331. Zajčeva v svoji
raziskavi omeni še dokument iz leta 1924, v katerem piše: »Ker je pijančevanje v tem okolišu
povzročilo v zadnjem času več pobojev (v letu 1922 in 1923 v Nemški vasi, Prigorici in
Rakitnici) in pretepov (v letu 1923 in že tudi v letu 1924 v Grčaricah, Dolenji vasi, Prigorici),
tako da se v teh občinah dejanska javna varnost ogrožuje, nastopil bom z najenergičnejšimi
sredstvi proti pijancem, posebno pa proti gostilničarjem in drugim obrtnikom, ki proizvajajo
in prodajajo alkoholne pijače pa kršijo predpise policijsko obrtnega značaja.« Glede na ta
dokument naj bi se slišale pritožbe čez dve gostilni v Prigorici in Grčaricah ter eno gostilno v
Dolenji vasi. 332

OŠ Dolenja vas, ZAL, RIB 33, Zapisniki sej šolskega odbora 1947–1956. Seja je potekala 23. 4. 1947.
Krajevni leksikon Dravske banovine, 1939, str. 212.
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Zajc, 2012, str. 69.
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Oznanilne knjige, NŠAL, ŠAL/ŽA. Oznanilo iz dne 10. 6. 1917.
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Spisi 1917–1932, ŽA Dolenja vas.
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Zajc, 2012, str. 71.
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Prav tam.
332
Prav tam, str. 84-85.
325
326

90

Družbenogospodarski razvoj župnije Dolenja vas

V Dolenji vasi so veselice prirejali gostilničarji, gasilske veselice pa so bile na občinskem
vrtu. Pred 2. svetovno vojno so bile v Dolenji vasi gostilne »pri Franckavih«, »pri
Venckavih«, »pri Pepetavih« in »pri Štefinu«. Gostilna »pri Venckavih« je obratovala do leta
1948, »pri Štefinovih« pa še malo dlje. 333
Največji trgovec in gostilničar v Dolenji vasi pred 2. svetovno vojno je bil Josip (Jože) Rigler.
Arhivskih virov o delovanju trgovine in gostilne pravzaprav nisem našel. O obstoju gostilne
in trgovine danes pričata samo še zapuščeni stavbi, ki stojita ena ob drugi takoj ob vhodu v
Dolenjo vas. Virov ni veliko, drobce izvemo iz nekaterih zapisov, ki se pojavljajo na različnih
mestih v župnijskem arhivu in arhivu KS Dolenja vas. Pred 2. svetovno vojno se je njegovo
podjetje imenovalo »Josip Rigler, trgovina s špecerijo, žitom in železnino, Dolenja vas pri
Ribnici«334. Trgovski lokal je delo stavbenika Hrena iz Prigorice.
Trgovec in gostilničar Jože Rigler je z ženo Ivano, hčerko Dano in tremi sinovi Milošem,
Ivanom in Viktorjem stanoval v zgornjih prostorih hiše, kjer je bila v pritličju trgovina z
mešanim blagom in skladišče. Skupaj z družino sta stanovali tudi dve prodajalki. V sosednji
hiši, ki je tudi bila Riglerjeva, so imeli gostilno. Trgovec Rigler je bil eden bolj premožnih
vaščanov ter tako tudi tarča partizanov, ki so ga iskali v isti noči (1. 6. 1942) kot
dolenjevaškega župnika Škulja. Partizani so v trgovini iskali blago rdeče barve, nato pa so
iskali lastnika, da bi »naredili obračun«. Riglerja so odpeljali proti Grčaricam. Njegova žena
je nato na partizanskem povelju v Rakitnici spraševala po možu, ki pa se ni več vrnil. Ivana
Rigler je z otroci odšla k sorodnikom v Ljubljano in tam ostala do konca vojne. 335
Slika 8: Riglerjeva družina po birmi v Dolenji vasi.

Prvi z desne je Jože Rigler, v sredini njegova žena Ivana in otroci. Prvi z leve je stavbenik Alojz Hren in njegova
žena Ela. Vir: Maček, 1994.

Po 2. svetovni vojni je kratek čas delovalo Gostinsko podjetje Dolenja vas, ki je bilo
ustanovljeno 15. 5. 1950. Do 1. 11. 1954 je imelo tri poslovalnice: v Dolenji vasi, Rakitnici
in Grčaricah. Od tega dne naprej sta bili gostilni v Rakitnici in Grčaricah ukinjeni. Sedež
podjetja je bil v Dolenji vasi, na hišni številki 85. Podjetje je imelo stavbo v najemu za 9.000
din/mesečno. Poslovni prostori so obsegali večjo točilnico, manjšo posebno gostilniško sobo
ter kuhinjo, ki pa je podjetje ni uporabljalo, ker se ni ukvarjalo s prodajo živil. 336
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Dokončna likvidacija podjetja se je zgodila v letu 1957, ker naj bi si uprava izplačevala
celotno plačo, četudi podjetje ni ustvarjalo ustreznega dohodka.337
8.3.

Lončarstvo kot identiteta kraja

Danes lončarstvo pomeni predvsem ohranjanje lončarske tradicije in tradicionalnih
postopkov. Lončarske delavnice so edini turistični produkt na območju župnije Dolenja vas,
ki ga v svojih ponudbah za oglede po občini Ribnica trži Rokodelski center Ribnica. Lončarji
se danes poleg predajanja znanja na naslednje generacije usmerjajo v spominkarstvo in
butična unikatna darila.
Z lončarstvom se ukvarjajo še štiri družine, dve v Dolenji vasi in dve v Prigorici.
Janez Bojc iz Dolenje vasi je pripadnik tretje generacije v družini Bojc, ki se ukvarja z
lončarstvom. Znanje je pridobil od očeta, prenesel pa ga je na ženo ter svoje otroke. Družina
Bojc je kopala glino ob Kočevskem jezeru do leta 2004, od takrat pa jo koplje na prigoriškem
Brezju. Bojc očiščeno glino shrani najmanj za eno zimo v »glineku«, ker jo mora zmrzniti za
lažjo obdelavo. Nato glino strojno obdela v »mašini za mletje gline« in jo shrani v neprodušno
zaprti skrinji. Glino pred uporabo z dlanmi pregnete v manjšo kepo, ki jo nato oblikuje na
električnem lončarskem vretenu (»kolovratu«). Električno vreteno uporablja od leta 1971, prej
je uporabljal vreteno na nožni pogon. Izdeluje tradicionalne lončarske izdelke, kot so sklede,
latvice, majolke, peščene lonce, "šalce", kozice na tri noge, lonce za mleko, piščali in
»žvrgolce« različnih antropomorfnih oblik ter sodobnejše izdelke po naročilu. Oblikovane
izdelke suši na zraku ter jih žge v plinski peči. Nato na izdelke nanese glazuro in jih okrasi s
tradicionalno ornamentiko ter jih še drugič ožge v peči. Za izdelke je pridobil certifikat
Art&Craft, prodaja pa jih na različnih rokodelskih sejmih po Sloveniji in v trgovinah s
spominki. Kot mentor prenaša svoje znanje, ki temelji na tradicionalnem lončarstvu,
značilnem za Ribniško dolino, na delavnicah za odrasle in otroke ter prikazuje izdelovanje
lončarskih izdelkov turističnim skupinam. 338
Jakob Nosan iz Prigorice je pripadnik tretje generacije družine Nosan, ki se ukvarja z
lončarstvom. Od očeta podedovano znanje še nadgrajuje pri izdelovanju tradicionalnih
izdelkov, kot so glinene figure, piščali in drugi uporabni lončarski izdelki. Pri delu uporablja
glino, ki jo sam nakoplje za nekaj let na prigoriškem Brezju. Glino skladišči v glineku in
sproti predeluje. Zmelje jo v »mašini za mletje gline« in jo shrani v neprodušno zaprti skrinji.
Pred uporabo glino pregnete in jo nato ročno oblikuje v določeno obliko, nato suši na zraku in
žge v električni peči. Nato izdelke glazira in dekorira s tradicionalno ornamentiko in jih še
enkrat žge v lončarski peči. Za svoje izdelke je pridobil certifikat Art&Craft, od Turistične
zveze Slovenije in OZS je dobil priznanje za kvaliteten turistični spominek.
Zaznamovanost območja z lončarstvom se kaže z več vidikov. Prebivalci so v širšem okolju
znani kot »lončarji«, glavna ulica skozi Dolenjo vas se imenuje Lončarska ulica, širše
območje okoli Dolenje vasi pa je poznano tudi pod imenom Lončarija. Vrsto let v kraju deluje
moški pevski zbor Lončar, od leta 1990 tudi Športno društvo Lončar, ki večino svojih sicer
športnih aktivnosti gradi na prepoznavnosti in identiteti kraja. Največji dogodek, ki ga
organizirajo vsako leto, je Tek po Lončariji, ki je odmeven tudi v širši regiji. Priznan je na
državni ravni, vključen je v akcijo Olimpijskega komiteja Slovenije, šteje pa tudi za
337
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Prav tam. Zapisnik z dne 6. 9. 1957.
Opis nosilca enote žive kulturne dediščine, MKO.
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Dolenjevaški tekaški pokal. Odvija se vsako prvo soboto v juliju ali kot pravijo domačini:
»Po Lončariji se bo še tjaklu!« Kot priprave na vsakoletni Tek po Lončariji ter kot druženje
med vaščani pa ŠD Lončar zadnja leta po ureditvi potne mreže po Dolenjevaškem polju
organizira tudi rekreativno tekaško ligo.339
8.4.

Gasilstvo kot obramba pred požari in Nemci

Prostovoljna gasilska društva (PGD) so zrasla predvsem iz potrebe po požarni varnosti.
Začetek tovrstnih društev sega v 60-ta leta 19. stoletja. Najprej so se razvila na Koroškem, na
Kranjskem pa je prvo nastalo leta 1869 v Metliki. Hitro so se razširila in s svojim delovanjem
kmalu presegla zgolj obrambo pred požari. Leta 1881 je bilo po Sloveniji 39 društev, nekaj let
pred 1. svetovno vojno pa že 138.340
Gasilska organizacija pa je že od nekdaj delovala tudi na kulturno-prosvetnem področju.
Nastajanje prvih gasilskih društev namreč sovpada s časom narodnega prebujanja, društva so
imela tako veliko vlogo v širjenju slovenske narodne zavesti in identitete. Mnogo ljudi, zlasti
na podeželju, je preko včlanjevanja v gasilska društva izkazovalo pripadnost slovenskemu
narodu.
V sredini 19. stoletja je Dolenjo vas opustošilo kar nekaj hudih požarov, ki so verjetno
spodbudili vaščane, da so organizirali požarno obrambo. To naj bi se prvič zgodilo v letu
1872. Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja vas tako sodi med najstarejša tovrstna društva v
Sloveniji. Nekaj let kasneje, leta 1879, je poveljevanje prevzel takrat 23-letni Ignacij Merhar
in takoj vpeljal slovensko poveljevanje namesto takrat zacementiranega nemškega. Naslednje
leto je s svojo dolenjevaško četo nastopil na gasilskem kongresu v Ljubljani. Takrat so se
prvič javno na zborovanju zaslišala slovenska povelja. Nemškim veljakom to seveda ni bilo
po godu, zato so ga zaprli, a ga nato zaradi pritiska ljudstva tudi hitro izpustili. Ob izpustu so
mu slovenski izobraženci, pesniki in pisatelji čestitali in dejali, da je v enem popoldnevu
naredil za slovenstvo več kot oni v petdesetih letih. O PGD Dolenja vas je poročal celo
časopis Slovenski narod in ga dajal za zgled vsem ostalim društvom prav zaradi slovenskega
poveljevalnega jezika. 341
Leta 1886 je Merhar izdal prvi slovenski »Vadnik«, v katerem je sestavil in razložil slovenska
povelja, službeni in poslovni red 342. V knjigi je med drugim zapisal:
»Nemškega poveljevanja ne potrebujemo! Lepše se da poveljevati v našem domačem jeziku!
Čemu bi se mučili slovenski gasilci z nerazumljivo nemščino, čemu bi slovensko poučevali,
nemško pa ukazali storiti, ko nam tega ni treba!«.343
V gasilske vrste je vpeljal pozdrav »Na pomoč«, s katerim se gasilci pozdravljajo še danes.
Ostali zaslužni gospodje za ustanovitev društva so bili še Matija Zbašnik (tedanji občinski
sluga), Jakob Gnidica (cestar), Janez Bojc (posestnik), Janez Merhar (kovač) ter verjetno še
kdo drug. Kasneje so iz dolenjevaškega društva nastala samostojna prostovoljna gasilska
društva Rakitnica, Prigorica, Lipovec in Grčarice. Društvo je imelo v začetku svoj sedež na
mestu, kjer danes stoji kapelica sv. Roka344. Ko je takratna dolenjevaška občinska oblast na
Tek po Lončariji, ŠD Lončar, 2016.
Merhar, 2011, str. 16.
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V parku sredi Dolenje vasi, nedaleč stran od nekdanje občinske stavbe. Še pred tem je na tem mestu stala
cerkvica sv. Marjete.
339
340

93

Družbenogospodarski razvoj župnije Dolenja vas

veliko ogorčenje takratnih članov društva ta dom leta 1927 porušila, so si gasilci leta 1929
izborili svoj sedež v novo zgrajenem Občinskem domu, kjer so domovali do leta 1987.
Ignacij Merhar je po 61-ih letih vodenja gasilskega društva svoje mesto prepustil Jožetu
Henigmanu. Merhar pa ni vodil le PGD Dolenja vas, ampak vrsto let tudi občino. Župan je bil
že njegov oče, Ignacij pa je najprej dvanajst let opravljal delo tajnika na občini. Pokazal je
svojo vsestranskost in nato delo župana Dolenje vasi opravljal vse do leta 1921. 345
Ko je leto pred koncem 2. svetovne vojne Ignacij Merhar umrl, je časopis Slovenec zapisal:
»V nedeljo, 17. septembra 1944, je umrl Ignacij Merhar, bivši gostilničar in posestnik, v
visoki starosti 88 let. Pokojnik je bil markantna osebnost v Ribniški dolini, dobro znan po vsej
domovini in sosednji Hrvatski. Njegova gostilna je daleč naokrog slovela po dobri postrežbi,
dostojnosti in poštenju. 35 let je bil pokojni Ignacij Merhar župan občine Dolenja vas. Zaradi
lepe postave so ga imenovali »lepi Nace«. Merhar je nastopal tudi v političnih borbah pri
raznih deželnih volitvah, čeprav mandata ni dosegel. Ostane pa zapisan v zgodovini
slovenskega gasilstva na najodličnejšem mestu. Saj je bil pol stoletja prvi in najvztrajnejši
njegov organizator in vedno na najpomembnejših vodstvenih položajih. Merhar je dal
slovenskim gasilcem lep gasilski pozdrav: Na pomoč!« 346
Povojna leta so bila težka tudi za gasilstvo, saj je primanjkovalo denarja. Gasilci naj bi takrat
sekali les v gozdovih, ga predelali in les prodajali. Le tako so lahko kupili kakšen del nove
opreme. Drugi vir zaslužka so bile številne gasilske veselice, ki so bile organizirane v 60-ih
letih 20. stoletja. Tako so leta 1960 pred gasilsko veselico uredili betonsko plesišče na
prostoru, kjer je danes športno igrišče v Dolenji vasi. Sčasoma so prostori starega gasilskega
doma postali pretesni, zato so se člani društva v začetku 80-ih let odločili za gradnjo novega.
Slovesna otvoritev je bila poleti leta 1987.347
Gasilstvo v Dolenji vasi nikoli ni bilo zgolj gasilska organizacija. Društvo je bilo velikokrat
pobudnik za nove akcije in dejavnosti ter tudi prostor za kulturno in umetniško delovanje,
vzgojo mladih ipd. Pod svoje okrilje so vzeli tudi enega izmed danes najbolj prepoznavnih
ikon Dolenje vasi, Moški pevski zbor Lončar, ki obstaja že od leta 1952. Že pred tem so se
mladi fantje zbirali in peli ter se nato odločili, da v okviru PGD Dolenja vas organizirajo
mešani pevski zbor, ki je spremljal gasilce na proslavah državnih praznikov po Ribnici,
Loškem Potoku, Dobrempolju itd. Prvi zborovodja je bil tajnik in tudi organist v Dolenji vasi,
Ivan Marinč. Danes zbor spada pod KUD France Zbašnik, vodi ga France Trdan.
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Iz govora tajnika društva, g. Bojana Henigmana, ob 130-letnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva
Dolenja vas.
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9. SKLEP
Južni del Ribniške doline se že od nekdaj loči od preostalega dela občine po tem, da so tu
doma »lončarji«. Podeželsko kraško površje med Veliko in Malo goro zaradi
fizičnogeografskih omejitev kmetijsko ni moglo biti v polnosti izkoriščeno, zato so ljudje
iskali dodatni vir zaslužka in ga našli v nahajališčih gline.
Proučevano območje župnije Dolenja vas se na podlagi številnih sinteznih kazalcev uvršča
med značilna podeželska območja. Glavne lastnosti območja so stagnacija prebivalstva,
preobrazba podeželja, gospodarska preobrazba prebivalstva ter specifična agrarna struktura.
Opredelitev območja kot ozemlja župnije Dolenja vas se je izkazala za smiselno, saj gre za
upravno-administrativno zaključeno celoto, ki se skoraj ujema z današnjimi mejami Krajevne
skupnosti Dolenja vas. Župnija v Dolenji vasi je bila ustanovljena leta 1830, že pred tem je iz
prafare Ribnica nastala lokalija. Zgodovino župnije bi lahko razdelili na dve obdobji. Pred 2.
svetovno vojno so imeli duhovniki nadzor nad šolstvom, vplivali so na gospodarske odločitve
v kraju, prebivalstvu so predstavljali avtoriteto. Župnija je bila v tem času za ljudi ne samo
središče verskega in družabnega življenja, ampak tudi najpomembnejši vir informacij
cerkvenega, lokalnega in državnega značaja. Pri tem so se za izjemno dragoceni zgodovinski
vir izkazale oznanilne knjige župnije. Do leta 1943 je imela župnija z izjemo nekaterih kratkih
obdobij tako župnika kot kaplana. Najpomembnejši pečat na družabno življenje in
gospodarski razvoj kraja je pustil župnik Karel Škulj, ki je služboval v Dolenji vasi med
obema vojnama. V njegovem času so bila ustanovljena številna društva in zadruge, ki jih je
večino tudi osebno vodil. Kot deželni in državni poslanec takrat najštevilčnejše stranke (SLS)
je lahko vplival na odločitve občinske uprave v Dolenji vasi. Zgrajena sta bila Občinski dom
sredi naselja (danes sedež Krajevne skupnosti) in Društveni dom na Hribu (ne stoji več).
Hipotezo ena lahko potrdimo, a le do 2. svetovne vojne. Po njej je bilo delovanje župnije
neposredno odvisno od nove oblasti, saj so morali župniki od oblasti pridobivati posebna
dovoljenja (za pobiranje prostovoljnih prispevkov, poučevanje verouka ipd.). Posestvo
župnije je bilo v veliki meri nacionalizirano, župnikov pa se ne omenja več v arhivih šolskih
in občinskih dokumentov. Župnija danes na razvoj območja nima več takega vpliva kot
nekoč, kljub temu pa nekateri mikro projekti (postavitev travnatega igrišča na župnijski
zemlji) pokažejo moč združitve različnih vrst kapitala. V verskem oziru je župnija sorazmerno
»živa«, pastoralnih aktivnosti je kar precej, število nedeljnikov pa okoli 20 %.
Razvojne cikle na proučevanem območju lahko spremljamo v tesni povezavi z obema
endogenima naravnima viroma, lesom in glino. Višek lončarstva in trgovine z lončenino se je
zgodil v začetku 19. stoletja, ko viri poročajo o 250-ih lončarskih družinah na območju.
Zdomarji so iz svojih trgovskih poti poleg zaslužka prinašali tudi novosti, ki so vplivale na
socialno in gospodarsko preobrazbo kraja. Lončarstvo je v Dolenji vasi vedno predstavljalo
zgolj dopolnilo kmetijstvu, saj se poklic lončar pojavi šele v začetku 20. stoletja. Ob koncu
agrarne faze, pred 2. svetovno vojno, je lončarstvo doživelo upad in si po vojni zaradi novih
materialov ni več opomoglo. Vez lesno-predelovalnih obratov se je iz agrarne faze v obliki
parnih žag preko razmaha lesne industrije (Splošno mizarstvo Hrast, Inles) vlekla v
industrijsko fazo. V informacijski dobi po letu 1991 podjetja s specializacijo in novimi
tehnološkimi rešitvami nadaljujejo tradicijo obdelave lesa, hkrati pa nudijo zaposlitev
številnim domačinom. Lončarska obrt se je specializirala v spominkarstvo in butična darila,
tradicijo pa nadaljujejo nekatere dolenjevaške in prigoriške družine. Lončarstvo danes preko
poimenovanj (Moški pevski zbor Lončar) in organizacije dogodkov, prireditev (Tek po
Lončariji) (p)ostaja predvsem del lokalne identitete.
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Če želi območje v informacijski dobi stopiti korak naprej, mora ovrednotiti in aktivirati svoje
endogene razvojne potenciale. Ovrednotili smo rabo in zaloge naslednjih: les, glina,
kmetijstvo, gospodarski, človeški in socialni kapital.
Les
Ribniška dolina ima zaradi obdanosti z Veliko in Malo goro ter zaradi bližine kočevskih
gozdov velik lesni potencial. Že v agrarni dobi so začele cveteti parne žage, žagarstvo,
furmanstvo. V Jelendolu in Glažuti, ki sta danes neposeljeni območji, sta bili v 30-ih letih 20.
stoletja v obdobju največjega razmaha te dejavnosti pravi delavski naselji. Jelendol si je lastil
tudi najsodobnejši lesno-industrijski obrat na Ribniško-Kočevskem v predvojnem času. Za
potrebe transporta lesa je bila že leta 1893 zgrajena železniška proga Ljubljana–Kočevje. Les
so prodajali na tržišča Italije, Anglije in Severne Afrike. Z industrializacijo se je raba in
predelava lesa nadaljevala. Tik pred združitvijo Splošnega mizarstva Hrast z Inlesom leta
1962 je bilo od lesne industrije odvisnih 60 družin, pred letom 1991 pa je Inles postal največji
delodajalec na ribniškem območju. Ob izgubi tržišča bivše skupne države so bila lesnopredelovalna podjetja v informacijski dobi postavljena pred nov izziv. Jugoslovanski trg so
zamenjala za trge Zahodne Evrope, se specializirala, našla so nove tehnološke rešitve in bila
pri tem dokaj uspešna. Precej gospodarskih družb, ki se ukvarjajo z lesom, je nastalo po letu
1991. Danes se z lesom neposredno ukvarjajo 3 gospodarske družbe in nekaj samostojnih
podjetnikov, ki imajo skupaj okoli 50 zaposlenih. Lesne zaloge v neposredni bližini so
premalo izkoriščene.
Glina
Nahajališča gline »na Brezju« so bila za obstoj prebivalstva na tem območju izrednega
pomena. V agrarni dobi se je lončarstvo vse do začetka 20. stoletja smatralo zgolj kot
dopolnilo kmetijstvu. Na višku lončarske obrti in trgovine z lončenino (začetek 19. stoletja) je
na območju živelo okoli 250 lončarskih družin. Že pred industrijsko dobo je začela trgovina z
lončenino zaradi drugih materialov, izgube tržišča (Rapalska meja) in drugih razlogov usihati.
Da bi trend omilili in poskusili ponovno dvigniti ekonomski in socialni položaj kmeta
(lončarja), so po vsej Sloveniji začeli ustanavljati zadruge. Želja po Lončarski zadrugi se je v
Dolenji vasi uresničila šele leta 1916, ko je zadrugo uspel ustanoviti župnik Škulj. Lončar kot
samostojen poklic se je v virih pojavil šele v začetku 20. stoletja. V industrijski dobi je
lončarstvo dokončno usahnilo, opuščene so bile tudi ožage, ki so imele nekdaj poleg
funkcionalnosti tudi družabni pomen. Danes tradicijo nadaljujejo še štiri lončarske družine, ki
glino še vedno kopljejo »na Brezju«.
Kmetijstvo
V agrarni dobi je prevladovalo samooskrbno kmetijstvo v kombinaciji z živinorejo. Slednje se
je zaradi potreb trgovine z lončenino kazalo predvsem v nadpovprečnem številu konj. Tri
lončarska naselja (Dolenja vas, Prigorica, Rakitnica) so imela skoraj polovico vseh konj v
Ribniškem gospostvu. Pred 2. svetovno vojno se je zaradi upada lončarske trgovine močno
znižalo število konj, še vedno pa je bilo glede na preostalo občino v Dolenji vasi
nadpovprečno veliko živinoreje (predvsem govedo, prašiči, perutnina). Agrarna faza je bila
zaznamovana tudi s številnimi naravnimi nesrečami, o katerih poročata tako župnijska kot
šolska kronika. Pri tem zaradi nereguliranih vodotokov in kraškega površja prednjačijo
poplave. Situacija se je izboljšala šele s postavitvijo zadrževalnika vode v Prigorici. Poplave
so bile eden izmed pomembnih faktorjev poselitve posameznih naselij, poleg tega so tudi
vzrok, da so župnijsko cerkev pred več kot 200 leti začeli graditi na Hribu.
Z industrializacijo so se zaradi opuščanja obdelave začela kmetijska zemljišča zaraščati,
njivske površine pa so se začele spreminjati v travnike. Zaradi množičnega zaposlovanja v
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neagrarnih dejavnostih in specifične zemljiške lastniške strukture je nastal širok sloj
polkmetov.
Ozelenjevanju Dolenjevaškega polja je v informacijski fazi sledilo še bolj problematično
opuščanje košnje. Problem so v letih 2002–2004 začeli reševati s komasacijami, s katerimi so
število parcel močno zmanjšali, lastnikom zemljišč pa tako olajšali delo. Bistvenega
izboljšanja zaenkrat še ni bilo. Kmetije imajo sedaj parcele v manj kosih, a so še vedno z
dobrimi 3 ha močno pod slovenskim povprečjem.
Glede na majhnost kmetij sta edini možnosti zmanjševanje števila kmetijskih gospodarstev
in/ali ekološko kmetijstvo, ki bi prineslo tudi možnost zaposlitve vsaj enega člana družine na
kmetiji. V celotni občini je največji potencial za ekološko kmetovanje na Dolenjevaškem
polju, na okoli 50 ha površin, okoli 10 kmetij pa bi bilo po mnenju Oblaka ob primerni
finančni pomoči že sedaj pripravljeno na tak način kmetijske obdelave. S podporo in
posluhom države ter lokalne skupnosti bi bilo potrebno zagotoviti pogoje, da bi se vsaj nekaj
mladih odločilo ostati na kmetiji in bi se s kmetijsko dejavnostjo intenzivneje ukvarjali.
Gospodarski kapital
Podjetništvo je bilo s prodajo lončenine razširjeno že v agrarni dobi, še danes med domačini
krožijo različne zgodbe, kakšnih trikov so se posluževali lončarji, da so prodali več izdelkov.
V industrijski fazi je bila gospodarska aktivnost skoncentrirana v večjih podjetjih. V
informacijski dobi so nekdanje obrtnike zamenjali samostojni podjetniki in gospodarske
družbe (Lesoj, Inotherm), ki so se uspele prilagoditi trgu. Gospodarski subjekti so znova bolj
razpršeni, veliko je tudi samostojnih podjetnikov. Ukvarjajo se s storitvenimi dejavnostmi,
razporejeni pa so po vseh naseljih na območju. Več kot polovica vsega aktivnega prebivalstva
je zaposlitev našla znotraj občine.
Kar se tiče osnovne infrastrukture je območje dobilo elektriko pred, vodovod pa po 2.
svetovni vojni. Manjka še javni kanalizacijski sistem, ki ga namerava občina Ribnica zgraditi
po fazah nekje do leta 2030. V načrtu je za vsako vas tudi čistilna naprava.
Človeški kapital
Število prebivalstva skozi zadnjih 200 let ostaja konstantno na ravni slabih 2000 prebivalcev.
V agrarni fazi je dvakrat močneje upadlo (izseljevanje v Ameriko, posledice 2. svetovne vojne
in izselitev kočevskih Nemcev), a se je potem vrnilo na raven pred upadom. Prisotnost
kočevskih Nemcev na južnem delu območja se kaže v različicah nemških imen za naselja in
nekaterih ohranjenih narečnih izrazih.
Proti koncu industrijske faze je prihajalo do številčnih generacij, ki se danes kaže v obliki zelo
močne generacije mladih, ki so stari od 25 do 29 let. Kljub temu demografska slika postaja
problematična, zadnja leta je rodnost precej nižja. Izobrazbena slika se je po letu 1991 zelo
izboljšala, 74 % prebivalstva ima končano vsaj srednjo šolo. Stopnja brezposelnosti je v
občini Ribnica pod državnim povprečjem.
Socialni kapital
Pri odločanju o nadaljnjem razvoju podeželja je nujno potrebno vključevanje lokalnega
prebivalstva, ki jim morajo prisluhniti tudi različne ustanove, katere oblikujejo zakone,
programe ipd. V Dolenji vasi že od agrarne dobe dalje prevladuje tradicionalno socialno
okolje, ki temelji na medsebojnem poznavanju prebivalcev in medsebojni pomoči (župnijski
viri). Društveno dogajanje se je začelo že pred 1. svetovno vojno in bilo zelo razvito v času
med obema vojnama. Obstajale so številne zadruge, društva ter cerkvene organizacije. Ljudje
so se združevali v kmetijske zadruge in bili medsebojno močno povezani. Pomagali so si pri
delu na polju in gradnji hiš. Po vojni je bilo veliko ljudi vključenih v gospodarsko obnovo,
med ljudmi pa so ostale močne vezi, ki so se kazale kot medsebojna pomoč pri posameznih
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projektih. Danes društva delujejo na različnih področjih (kultura, glasba, rekreacija, prosti
čas) in izvajajo raznovrstne dogodke in prireditve. Nekatera imajo zelo dolgo tradicijo
(gasilsko društvo) in so pomembno sooblikovala razvoj in identiteto kraja. Povezovanje med
društvi je prisotno, kaže se v organizaciji nekaterih skupnih prireditev in drugih projektov.
Največja prireditev je Tek po Lončariji, ki gradi tudi identiteto kraja. V različna društva je
vključenih več kot 25 % vsega prebivalstva, nekateri so aktivni tudi v ostalih društvih občine
Ribnica. Poleg tega v informacijski fazi prihajajo na plano novi potenciali podeželja. Ljudem
umirjen način življenja, stik z naravo in druženje v majhnih lokalnih skupnostih postajajo
čedalje pomembnejše vrednote.
Hipotezo dve lahko v celoti potrdimo. Družbenogospodarski razvoj je bil omejen z
naravnogeografskimi ovirami in specifičnim prometnim položajem, hkrati pa od naravnih
danosti (endogenih potencialov) tudi neposredno odvisen in z njimi povezan. Pri tem med
obema glavnima endogenima viroma prihaja do razlik. Trgovina z lončenino je v agrarni fazi
pomenila nujno potrebni dodatni vir zaslužka, nato pa je raba gline močno upadla. Raba lesa
je prisotna v vseh razvojnih ciklih in še danes kreira gospodarski razvoj območja.
Glavna ugotovitev razvoja območja je, da mu je kljub določenim oviram v dobršni meri
uspelo izkoriščati svoje notranje potenciale in zunanje vire. Razvoj je bil v veliki meri
odvisen od angažiranja ključnih akterjev, kot so bili župan in gasilec Merhar (2. polovica 19.
stoletja), župnik Škulj (obdobje med obema vojnama), številni učitelji, gostilničarji ipd.
Pomembne so bile tudi zadruge in društva, s pomočjo katerih so ljudje lažje uresničevali svoje
gospodarske interese. V informacijski dobi je ključnega pomena nekaj gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov, ki skrbijo, da velik delež lokalnega prebivalstva dela znotraj
območja oz. občine. Prav k aktivnejšemu vključevanju lokalnega prebivalstva teži razvoj v
sodobni podeželski družbi. Princip »od spodaj navzgor« zagovarja tudi Lokalna akcijska
skupina, ki spodbuja pobude lokalne prebivalstva. Za razvoj proučevanega območja v
prihodnje je bil sicer podan samo en predlog – prenova vaškega jedra Dolenje vasi in
obuditev ožage. Strategija razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 bo potrjena predvidoma
jeseni.
Če je bila raba endogenih virov in razporeditev dejavnosti v agrarni razvojni stopnji izrazito
razpršena, je v industrijski razvojni stopnji sledila zgostitev v zgolj nekaj industrijskih
obratih na območju. Za informacijsko razvojno stopnjo je zopet značilna večja razpršenost
kot v industrijski fazi, saj so gradniki različnih vrst kapitala nastali v vseh naseljih na
območju. Kljub temu pa je v večjih naseljih na območju zaznati večjo zgostitev poslovnih
subjektov, društev ipd., zato lahko govorimo o koncentrirani dekoncentraciji.
Območje ima kar precej endogenih razvojnih virov, ki so večinoma količinsko omejeni in
zgoščeni na območjih posameznih naselij. Lesne zaloge se nahajajo v Veliki in Mali gori ter
predvsem v kočevskih gozdovih. Raba je zaradi različnih ovir omejena. Ravno dno
Dolenjevaškega polja omogoča kmetovanje, s komasacijami je bil delno rešen problem
razdrobljenosti. Prebivalstvo se je zaradi fizičnogeografskih omejitev zgostilo na
Dolenjevaškem polju v dinarski smeri tik nad poplavno ravnico. Zaradi želje po druženju,
kulturnem ustvarjanju ter športnem udejstvovanju je prisotna dokaj velika društvena
aktivnost, ki pa je z izjemo gasilskih društev omejena na obe največji naselji. V središču
območja je zgoščenega največ gospodarskega kapitala, ki pa je prisoten tudi v ostalih naseljih.
Glede na zgostitev naselij, podjetij in dejavnosti (karta 24) je razvoj usmerjen predvsem na
glavno os območja, kar z vidika trajnostnega razvoja celotnega območja zagotovo ni najbolje,
v prihodnje bo torej potreben razmislek v tej smeri.
Usoda podeželskih območij je v sodobnem svetu v veliki meri odvisna od lastne angažiranosti
in hkrati učinkovite podpore ter upravljanja strokovnih ustanov na lokalni, regionalni, državni
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in nadnacionalni ravni. Območje župnije Dolenja vas je v razvojni odvisnosti občine, ki jo
Perpar uvršča med občine, ki so najbolj trajnostno naravnane in demografsko
najperspektivnejše. Dolenja vas ima tako lokacijsko postavljen dober okvir, da se ob
odpravljanju ovir in razvijanju endogenih potencialov razvija tudi v prihodnje.
Pri tem je pomembno, da vključuje nova znanja, uvaja nove tehnologije, hkrati pa upošteva
tradicijo, ohranja lokalno identiteto, rabo lokalnih virov ter posebnosti, ki pripomorejo k
prepoznavnosti območja. Optimizem lahko gradi na dobrem sodelovanju med različnimi
deležniki, ki so izjemnega pomena, da se vsi endogeni potenciali izkoristijo v optimalni meri.
10. SUMMARY
On the basis of numerous synthesis indicators, the studied area is categorized as a typical rural
area. The main features of the area are population stagnation, rural transformation, economic
transformation of the population and specific agrarian structure.
To define the territory of the parish of Dolenja vas to be the studied area proved to be
appropriate decision since it is an administratively wholesome unit, which almost corresponds
to today’s borders of the Community of Dolenja vas.
The development cycles within the studied area can be followed in close connection with both
endogenous natural sources i.e. wood and clay. The peak of pottery craft and trade was in the
beginning of the 19th century, when the sources report on 250 pottery craft families in the
area. Travelling vendors brought back home not only earnings but also novelties from their
journeys. These consequently influenced the social and economic transformation of the place.
Pottery craft in Dolenja vas was always practised only as addition to farming. The occupation
of a potter only appeared in the beginning of the 20th century. At the end of the agrarian
phase, before the WWII, there was a drop in pottery craft which was not overcome after the
war due to new materials. The line of wood-processing industry plants continued from the
agrarian phase in the form of steam sawmills due to the growth of wood industry (Splošno
mizarstvo Hrast, Inles) into the industry phase. In the information era, after 1991, specialised
companies with new technological solutions continue the tradition of wood processing and
offer employment to a great number of local people at the same time. Pottery craft specialised
in souvenirs and boutique gifts and the tradition is continued by several families from Dolenja
vas and Prigorica area. Today, pottery has remained mostly a part of the local identity through
names (Men’s Choir Lončar) and organization of events (Lončarija Run).
The main part of the findings relating to the development of the area so far is that, besides its
dependence on the natural geographic advantages and its position on trade routes, it was also
dependent to a great extent on the engagement of several important figures, who marked
certain periods (the mayor and inn-proprietor Merhar at the end of the 19th century, priest
Škulj in the period between the two wars etc.). Also cooperatives and other societies played
an important role since they enabled people to realize their economic interests more easily. In
the information era, several companies and self-employed businesses are of key importance
because they provide employment within the area or municipality to a great deal of the local
population.
With the intention of future planning of the area development, the endogenous development
potentials were evaluated in the diploma thesis. Besides clay and wood, the focus was
oriented also on farming, economic, human and social capital. The findings show that the
problem of land fragmentation has been (partly) solved with land consolidation in the last
decade. The main potential lies in the ecological farming. There are approximately 50
hectares of land suitable for this purpose. Economic entities are distributed throughout the
populated areas but, of course, concentrated in the central area (Dolenja vas, Prigorica). More
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than 50 % of all active population is employed within the municipality area. Whereas the
number of population is constant, the educational structure has greatly risen in the last
decades. Due to the wish to socialize and participate in the fields of cultural creating and
sports, the activity of various societies is quite high. However, with the exception of fire
brigade societies, it is limited to the two bigger towns. The area therefore has quite a few
endogenous development sources, which are in quantity mostly limited and concentrated in
the areas of the individual settlements. Wood supplies are mostly located in the forests of
Kočevje as well as in the area of Velika and Mala gora. The use is limited due to different
obstacles. For the reason of physical geographical limitations, the population density is
highest in the area of Dolenjevaško polje in the Dinaric direction just above the floodplain.
The destiny of the rural areas in the modern world depends to a great extent on their own
engagement and efficient support at the same time as well as management of expert
institutions on the local, regional, national and above-national levels. The area of the parish of
Dolenja vas is in the sense of development dependent on the municipality which Perpar lists
among the most sustainability oriented municipalities and demographically the most
prospective ones. Therefore, Dolenja vas is in a good location framework to enable it,
together with alleviation of obstacles and development of the endogenous potentials, to
develop also in future. Doing this, it is highly significant to include new knowledge, introduce
new technologies, preserve its local identity, use of local sources and uniqueness, which
contribute to the recognisability of the area. It can build up optimism on the basis of good
cooperation among different agents, which is highly important for all the endogenous
potentials to be used to the optimal extent.

100

Družbenogospodarski razvoj župnije Dolenja vas
Graf 7: Gibanje števila prebivalstva po popisih in razvojni cikli na območju.
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Karta 24: Sintezni kartografski model proučevanega območja.
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